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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 
 

HANDELINGE 
  
VAN DIE SES EN VEERTIGSTE NASIONALE SINODE 
IN POTCHEFSTROOM OP 6 JANUARIE 1997 EN 
VOLGENDE DAE 
 
1.  AMPTELIKE OPENING 
1.1  Opening - Roepende Kerkraad (Art.1) 
Die Voorsitter van die Roepende Kerkraad, dr. B.J. de Klerk, open 
die vergadering deur Ps.138:1, 3 en 4 te laat sing, Ef 3:14-4:3 te 
lees, ‘n gepaste woord uit hierdie gedeelte te bespreek en daarna 
voor te gaan in gebed. 
1.2  Verwelkoming (Art.2) 
Namens die Roepende Kerkraad word al die besoekers hartlik in 
Potchefstroom verwelkom.  Alle emeriti, professore en besoekers 
word ook verwelkom. 
1.3  Konstituering (Art.3) 
1.3.1  Vasstelling volgens kredensiebriewe 
Die presensielys word saamgestel uit die volgende aanwesige 
Deputate, almal primi behalwe waar anders aangedui: 
Partikuliere Sinode Namibië 
Predikante 
Ds. L.S.D. du Plessis 
Ds. H. Reinecke 
Ds. R.J.P. du Plessis 
Dr. W.C. Opperman 
Ds. H.L.J. Momberg 
Ds. L.J. Buys 
Partikuliere Sinode Noord-
Transvaal 
Predikante 
Ds. A.Z. Pelser 
Ds. P.A. Smit 
Ds. L.D. Aucamp 
Ds. A. Myburg 
Ds. J.P. Coetzee 
Dr. H.G. Stoker 
Ds. H.B. van der Walt 
Dr. D.G. Breed 
Dr. J.L. Venter 
Dr. N.P. Heystek 
Ds. S.A. Cilliers 
Dr. T. van der Walt 
Dr. P.P. Kruger 
Ds. S.D. de Kock 

Ouderlinge 
Oudl. G.M. Steyn 
Oudl. A. Horn 
Oudl. P.I. Labuschagne 
Oudl. J.P. Esterhuyse 
 
 
 
 
Ouderlinge 
Oudl. W.J. Cilliers 
Oudl. H. Goodchild 
Oudl. J. Berghout 
Oudl. E.D. Ras 
Oudl. J.J. Nel (sek) 
Oudl. G. Oosthuizen 
Oudl. A.S. du Plessis 
Oudl. J.F. Welding 
Oudl. W.J. Snyman 
Oudl. F.K. van Schalkwyk 
Oudl. P.J. van Eeden 
Oudl. J.A.E. de Beer 
Oudl. J.R. Boot 
Oudl. J.H. Stronkhorst 
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Ds. L. v.d. M. Vogel 
Partikuliere Sinode Noordwes 
Predikante 
Dr. J.L. Ras 
Dr. S.J. van der Merwe 
Ds. D. Lartz 
Dr. P. Krüger 
Ds. J.P.B. van der Walt 
Ds. G.J. Ligthelm 
Ds. J.D. Venter 
Ds. J.C. Erasmus 
Ds. A.B. van der Walt 
Dr. F.R.P. de Bruyn 
Partikuliere Sinode Oos-
Transvaal 
Predikante 
Dr. D.J.S. Steyn 
Ds. L.H. van Schaik 
Dr. J. Visser 
Dr. M.J. du Plessis 
Ds. F.J. van Deventer 
Ds. D. Laufs 
Ds. F.J. du T. Lessing 
Ds. P.J. van der Walt 
Ds. C.J.H. Breed 
Ds. E.J. Tiemensma 
Ds. J.P. Bingle 
Dr. G. Breed 
Ds. T.A. Liebenberg 
Ds. M.P. Fourie 
Ds. J.J. de Klerk 
Ds. C. Kruger 
Partikuliere Sinode OVS en 
Natal 
Predikante 
Ds. D. Postma 
Ds. D.J. Malan 
Ds. H.J.P. de Beer 
Ds. P.J. van der Walt 
Ds. J.B. du Plessis 
Ds. J.P. van der Walt 
Ds. J.J. de W. Kruger 
Ds. T. Kruger 
Ds. P.A. Coetzee 
Ds. S.D. Snyman 
Ds. A.L. Coetzer 

 
 
Ouderlinge 
Oudl. A.J. de Klerk 
Oudl. C.D. Kruger 
Oudl. S.R. Kruger 
Oudl. F.A. van der Walt 
Oudl. T.J. Duvenhage 
Oudl. J.J. Howell 
Oudl. J.F. du Toit (sek) 
Oudl. L.A. de Bruyn 
Oudl. G.J.W. Coetzee 
Oudl. N.J. Ranft (sek) 
 
 
Ouderlinge 
Oudl. J.A. de Jongh 
Oudl. C.J.S. van der Linde 
Oudl. G.C.B. Vilonel 
Oudl. F.J. Viljoen 
Oudl. J.L. Steyn (sek) 
Oudl. P.C. Oosthuizen 
Oudl. E.S.L. Dormehl (sek) 
Oudl. T.F. Snyman 
Oudl. H.H. Wright (sek) 
Oudl. L. Lessing 
Oudl. J.D. de Villiers (sek) 
Oudl. S.J. Kruis 
Oudl. B.J. Coetzee 
 
 
 
 
 
Ouderlinge 
Oudl. A.J. van Wyk 
Oudl. J. Snyman 
Oudl. T.J. van der Walt 
Oudl. H.J. Schoeman (sek) 
Oudl. T.M. Buys 
Oudl. N.J. Pretorius (sek) 
Oudl. P. van der Wateren (sek) 
Oudl. J.M. Earlé 
Oudl. I.J. Knoesen (sek) 
Oudl. B.G. Maré 
Oudl. L.J. Prinsloo (sek) 



 17

Ds. C.S. Grobler 
Ds. A.P. Krüger 
Ds. R.L. Vorster 
Ds. W. Vogel 
Ds. C.G. van der Merwe 
Suidelike Partikuliere Sinode 
Predikante 
Dr. P.W. Bingle 
Dr. F. van der Walt 
Ds. T.J. Potgieter 
Dr. A.N. Helberg 
Ds. R.G. Aucamp 
Ds. J. Lion-Cachet 
Ds. P.K. Lourens 
Ds. J.L. van der Schyff (sek) 
Ds. W.J. Fourie 
Dr. H.A. van Dalsen 
Ds. A.J. du Plessis 
Ds. J.L. du Plooy 
Ds. J.L. Myburg 
Ds. C.A. Jansen (sek) 
Ds. J. Malan 
Ds. J.A. Schutte 
Partikuliere Sinode Wes-
Transvaal 
Predikante 
Ds. G.N.V. Botha 
Dr. A.G.S. Venter 
Ds. A.H. Mulder 
Ds. P.W.A. Mulder 
Dr. C.F.C. Coetzee 
Dr. B.J. de Klerk 
Ds. C. Aucamp 
Ds. G.J. van Wyk 
Dr. C.J. Smit 
Dr. S.J. van der Walt 
Dr. I.L. Bekker 
Ds. P. Venter (sek) 
Ds. H.M. Grobler 
Ds. J.P.L. van der Walt 
Ds. L. du P. van der Vyver (sek) 
Ds. P.P. Kruger (sek) 
 

Oudl. A.J. Burger 
Oudl. S.C. van der Walt 
Oudl. W.J. van der Walt 
Oudl. S.C. Heystek 
Oudl. B.J. Kemp 
 
Ouderlinge 
Oudl. H.J. Scheeres 
Oudl. W.D. van der Walt 
Oudl. G.J. Swanepoel 
Oudl. B.V. Coetzee 
Oudl. L. van der Walt 
Oudl. W. van der Walt 
Oudl. C. Potgieter 
Oudl. K.J. van der Berg 
Oudl. J.C. du Plooy 
Oudl. J.H. van Wyk 
Oudl. M.J. Hutcheons 
Oudl. J.F. van der Walt 
 
 
 
 
 
 
Ouderlinge 
Oudl. T. Larney 
Oudl. I.L.J. van Vuuren 
Oudl. A.J. du Plessis 
Oudl. P.J. Snyman (Flip) (sek) 
Oudl. M.C. Hattingh 
Oudl. K.S. Haarhoff 
Oudl. P.G.W. Roets 
Oudl. J.H. Grobler 
Oudl. A. Juyn 
Oudl. J.P. Aucamp 
Oudl. G.J.H. Scholtemeijer 
Oudl. P.J. Snyman (Paul) 
Oudl. P. Buizer 
Oudl. J. Kruger 
Oudl. S.P.J. van Vuuren 
 
 

1.3.2  Primi afgevaardigdes wat later gekom het na instemming met 
die Openlike Verklaring: 
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1.3.3  Sekundi afgevaardigdes wat later gekom het na instemming 
met die Openlike Verklaring: 
1.3.4  Adviseurs:  Proff. J.C. Coetzee, P.J. de Bruyn, F. Denkema, 
A. le R. du Plooy, J.J.J. van Rensburg, G.J.C. Jordaan, J.H. van 
Wyk, C.J.H. Venter en J.M. Vorster. 
1.4  Verkiesing van Moderamen (Art.4) 
Die Moderamen word per geslote stembriewe soos volg saamgestel: 
Voorsitter   Dr. J. Visser 
Ondervoorsitter  Dr. T. van der Walt 
Skriba   Ds. D. Postma 
Adjunk-skriba  Dr. C.F.C. Coetzee 
1.4.1  Dankwoord van Moderamen (Art.5) 
Die Voorsitter, dr. J. Visser bedank die vergadering vir die vertroue 
gestel in die verkose Moderamen en spreek die bede uit dat die Here 
hierdie moeilike Sinode kennelik deur sy Woord en Gees sal lei in 
oorweging en besluitneming. 
1.5  Openlike verklaring (Art.6) 
Die Voorsitter lees die Openlike verklaring en die hele vergadering 
betuig staande instemming daarmee. 
1.6  Verwelkoming deur Moderamen (Art.7) 
Die Voorsitter verwelkom al die afgevaardigdes, in die besonder 
hulle wat die eerste maal sitting neem, al die professore wat as 
adviseurs hier is, alle emerituspredikante en -professore, 
verteenwoordigers van buitelandse en binnelandse kerke waaronder 
veral ds. P. Busstra van die NGK (Nederlands Gereformeerde 
Kerken), ds. A. Modise van Sinode Middellande en dr. Kobus Victor 
van Bybelmedia. 
Verder:  die Direkteur van die Admin. Buro, br. H.S.J. Vorster, mnr. 
Eugene Yssel van Beeld, dr. Andre Bartlett wat nuusdekking vir Die 
Kerkbode behartig, die kosters, brs. L. Venter en J. van Heyningen 
en alle ander besoekers. 
1.7  Godsdiensoefening en Groete (Art.19) 
Prof. F.N. Lion-Cachet gaan voor in Godsdiensoefening nadat hy 
deur die Voorsitter verwelkom is. 
Hy lees gedeeltes uit Amos 7, 8 en 9 en met verwysing na die gesig 
van die skietlood, beklemtoon hy dat die Here sy kerk meet, maar 
ook groot genade betoon in die oprigting van die”vervalle hut van 
Dawid”.  So sal Hy sy kerk voer tot die bestemming wat Hy 
daarvoor gestel het. 
Hy laat sing Ps.51:1 en 8 as voorsang tot die gebed en na die gebed 
Sb.10:1-6 as oorwinningslied. 
Die Voorsitter bedank hom. 
Die Voorsitter verwelkom vervolgens die Kapelaan-generaal van die 
Weermag, Ds. H. de Witt, wat by hierdie geleentheid ook 
teenwoordig is asook die Rektor van die PU vir CHO, prof. C.J. 
Reinecke. 
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Dr. S.J. van der Merwe stel ds. A. Modise aan die Sinode voor en hy 
word deur die Voorsitter aan die woord gestel om groete namens 
Sinode Middellande oor te dra. 
Ds. D. Postma lees die groeteboodskappe voor vanaf dr. D.J.C. van 
Wyk namens die Hervormde Kerk van Afrika en van ds. F. 
Swanepoel namens die Nederduitsche Gereformeerde Kerk.  Daarna 
spreek hy woorde van dank teenoor hulle asook teenoor ds. A. 
Modise. 
 
2.  AFGEVAARDIGDES ANDER KERKE/SINODES, 
GROETES ENS 
2.1  Groeteboodskappe 
2.1.1  Nederduitse Gereformeerde Kerk - Ds. F. Swanepoel 
Namens die Algemene Sinodale Kommissie van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk groet ek u met die woorde van 2 Pet 1:2: 
Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle 
kennis van God en van Jesus ons Here. 
Ontvang asseblief die waardering vir die rol van die Gereformeerde 
Kerke om die belydenis van Jesus Christus as die enigste Here in 
ons leefwêreld uit te dra.  Weereens kan ons getuig van hartlike 
samewerking op vele kerklike terreine en in vele amptelike 
vergaderings.  Dit is ook aangenaam om te getuig dat die 
ontmoetings altyd in 'n Christelike gesindheid plaasgevind het.  In 
hierdie verband word die vertroue uitgespreek dat die gedagte aan 'n 
Konvent nuwe deure van skakeling en samewerking sal open. 
Die Bybelse opdrag om die gegewe eenheid in Christus sigbaar te 
maak moet altyd by Gereformeerdes hoë prioriteit geniet.  Die 
kerktorings van drie Afrikaanse gereformeerde kerke wat 'n klipgooi 
van mekaar af staan getuig teen ons.  Onder die lidmate van die drie 
Afrikaanse kerke ervaar ek 'n groter behoefte en erns om nader aan 
mekaar te beweeg.  Mag ons as kerke van die Here die krag van Bo 
kry om positiewe stappe te neem om meer van die eenheid in 
Christus te vertoon voordat ons deur omstandighede daartoe 
gedwing word. 
Een van die gemeenskaplike probleme wat ons as kerke moet 
aandurf, is die ontkenning van Christus in die samelewing.  Die 
owerheid het gekies om neutraal te staan teenoor die Christelike 
godsdiens en daarmee saam word Christelike waardes ontken.  
Daarmee word die verantwoordelikheid vir die handhawing van 
Christelike waardes volledig op gemeentes en gelowiges geplaas.  
Die wyse waarop pornografie deur die optrede van Christene onder 
druk geplaas is, het egter bewys dat daar nuwe moontlikhede is om 
met krag kerk van Christus te wees.  Ek glo dat kerke van 
gereformeerde belydenis en Christelike kerke mekaar hierin veel 
sterker kan ondersteun. 
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Op die terrein van die gemeentelike bediening, liturgie en geestelike 
belewenis is daar groot veranderings wat plaasvind.  Hieroor kan 
daar dankbaarheid wees vir positiewe ontwikkelings maar ook 
bekommernis oor mensgerigte verwikkelings.  Mag ons as 
gereformeerdes bereid wees om van mekaar te leer hoe ons die 
bedieningstyl sinvol kan aanpas sodat alle groepe in die gemeente 
vir die Here opgebou kan word. 
Graag bid ons u die wysheid van Bo toe in al u beraadslagings.  Mag 
die Heilige Gees u lei om besluite te neem wat tot eer van die  Here 
is en wat deur lidmate met entoesiasme toegepas kan word. 
2.1.2  Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika - Dr. D.J.C. van 
Wyk 
Tussen die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika was daar gedurende die afgelope bykans 140 
jaar oor die algemeen 'n gesonde verhouding.  Daar is baie min, 
indien enige, voorbeelde van twis en bitterheid. 
Die gesprek op die Tussenkerklike Kommissie die afgelope vyftig 
jaar het wel bepaalde teologiese verskille en verskillende aksente na 
vore gebring.  Die belangrikheid van dié aksente word verskillend 
beoordeel.  Maar hoe dit ook al sy, die gesprek het dit duidelik laat 
word dat spoedige eenwording tussen die Afrikaanse Kerke 'n illusie 
is.  Tans word op die TKK besin oor hoe en waaroor die gesprek 
verder sinvol voortgesit kan word. 
Die saak wat hom die sterkste na vore dring, is dat vanuit die TKK 
deur die Afrikaanse Kerke nou baie sterker as in die verlede 
eendragtige getuienis oor akute openbare vraagstukke teenoor 
owerheid en onderdaan gelewer moet word.  Die stem van die kerk 
moet in die huidige landsituasie baie sterker gehoor word.  Indien 
die TKK wat samestelling en struktuur betref nie daarvoor gerat is 
nie, moet die nodige verskuiwings gemaak word.  Op hierdie unieke 
historiese moment in die geskiedenis van kerk en wêreld onderweg 
na die koms van Jesus Christus, groet ons nog 'n keer die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.  Ons bid en vertrou dat u die 
ryke seëninge van God tydens u hele Sinodesitting sal ervaar. 
2.1.3  Sinode Middellande - Ds. A. Modise 
Dankie vir die geleentheid om namens Sinode Middelland aan u 
groete oor te dra. 
Wanneer ons groet vra ons altyd die vraag, hoe gaan dit?  Die 
antwoord is:  Dit gaan goed.  Somtyds gaan dit egter nie waarlik 
goed nie. 
U sal verstaan wat ek wil benadruk.  Ja dit gaan goed met Sinode 
Middellande, alhoewel dit nie regtig goed gaan nie, byvoorbeeld 
meeste van ons gemeentes is vakant as gevolg van gebrek aan 
finansies.  As die kerk nie te doen gehad het met geld nie, sou dit 
baie goed gegaan het, met die kerke.  Maar geld is alles.  Ek wil nie 
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eers oor die kriminele aspek praat nie.  Ons lewe net verby die dood.  
Dink aan ons in u gebede. 
Sinode Middellande het aan u Sinode ‘n paar versoeke gestuur.  Ons 
hoop dat u regte besluite daaroor sal neem. 
Ons wil u ook dank vir die goeie samewerking wat ons van u 
verskillende deputate kry, en ook die samewerking van u 
verskillende plaaslike gemeentes. 
Namens Middellande wil ek u vergadering Goddelike seëninge 
toebid, soos ons dit in Psalm 134:4 besing word. 
Ons weet dat u besluite sal moet neem.  Ons dink aan u in ons 
gebede om die regte besluite te neem, wat nie net die mense tevrede 
stel nie, maar wat volgens die Woord van God is. 
2.1.4  Teologiese Skool Potchefstroom - Rektor, Prof. A. le R. du 
Plooy 
Van die kant van die Teologiese Skool groet ons u - nie asof ons 
bestaan buite of los van die kerke wat hier in Sinode vergader nie, 
maar juis as die skool van die kerke en vir die kerke. 
Belydenis 
Ek wil u verseker dat ons ons taak verrig om voornemende 
bedienaars van die Woord op te lei met die wete of belydenis:  dat 
ons bekwaamheid van God kom.  Paulus skryf aan die Korintiërs (2 
Kor 3:4-6) dat ons deur Christus ten volle op God vertrou, en sê 
verder:  "Ons bekwaamheid kom van God wat ons bekwaam 
gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees..." 
Ons doen dit verder met die besef dat God aan sy kerk die evangelie 
gegee het, en die boodskap van die versoening aan die kerk 
toevertrou het (2 Kor 5:19). 
In die wêreld en in die tydsgewrig waarin ons ons tans in Suid-
Afrika bevind, is die verkondiging van hierdie evangelie van 
versoening absoluut noodsaaklik.  Daarom is ons enersyds dankbaar 
om met opleiding van geroepe dienaars besig te wees, en andersyds 
bewus van die geweldige verantwoordelikheid wat op ons skouers 
rus. 
Beplanning 
Die omstandighede in ons land bring nuwe uitdagings, heelwat 
verleenthede maar ook nuwe geleenthede na vore.  Ons wil u 
verseker dat ons aktief en selfs pro-aktief besig is met aanpassings 
en beplanning, soos u uit die Rapport van die Kuratore kan bemerk. 
Gereformeerde teologie 
Die Teologiese Skool asook die Fakulteit Teologie het in die 
afgelope twee jaar besonder hard gewerk en ons kan getuig dat die 
Here ons veral met die inskakeling van die Hammanskraalse en 
Heidelbergse Teologiese Skole ryklik geseën het. 
Die Gereformeerde Teologie word steeds uitgesproke aan ons Skool 
en Fakulteit gehandhaaf en uitgebou.  Dit het selfs gebeur dat vanaf 
die kant van die Fakulteit ooreenkomste aangegaan is met ander 
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teologiese inrigtings of skole waar ons kursusse aangebied word, 
waardeur die gereformeerde teologie al wyer uitgedra word. 
Dankbetuiging 
Namens die Teologiese Skool bedank ons die kerke van harte vir die 
volgehoue voorbidding, betrokkenheid, ondersteuning en liefde wat 
ons van u ontvang. 
Groete en seënwense 
Ons groet u in die Naam van Jesus Christus as die Hoof en Koning 
van sy kerk en koninkryk, en ons bede is dat u 'n geseënde 
vergadering sal hê.  Mag Christus die eintlike voorsitter van die 
Sinode wees, en mag sy Gees u lei in al die besluite - ook besluite 
wat in belang van opleiding geneem moet word.  Ons hoop u het 'n 
aangename verblyf in ons midde. 
2.1.5  Sinode Soutpansberg - Ds. F. Maguga (Art.24) 
Die Voorsitter verwelkom ds. F. Maguga en ds. S. Nefefe van 
Sinode Soutpansberg in die vergadering. 
Nadat oudl. J.R. Boot, ds. Maguga aan die vergadering voorgestel 
het, kry ds. Maguga geleentheid om groete oor te bring, waarna 
oudl. Boot hom bedank. 
2.1.6  PU vir CHO - prof. C.J. Reinecke (Art.46) 
Die Voorsitter stel prof. C.J. Reinecke aan die woord. 
Hy stel die nuwe uitdagings en probleme wat die PU vir CHO as 
Christelike Universiteit in die veranderde Suid-Afrika ervaar en die 
noodsaak om gerugsteun te word deur ‘n simpatieke Christelike 
gemeenskap. 
Daar word geleentheid gebied om vrae te stel. 
Ds. T.A. Liebenberg bedank hom paslik.  Prof. Reinecke word ook 
gelukgewens met die toekenning van ‘n eredoktorsgraad in Teologie 
deur die Universiteit Busan in Korea. 
2.2  Afgevaardigdes ander Kerke/Sinodes 
2.2.1  Prof. J.W. Maris Christelijke Gereformeerde Kerken 
Nederland   (Artt.68, 73) 
Prof. J.W. Maris van die Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland word hartlik verwelkom. 
Dr. M.J. du Plessis stel prof. J.W. Maris van die CGK aan die 
Sinode voor en spreek ook die dank van die Sinode uit nadat prof. 
Maris sy groeteboodskap gelewer het. 
2.2.2  Ds. P. Busstra NGK (Artt.73, 143) 
Dr. M.J. du Plessis stel ds. P. Busstra van die NGK aan die Sinode 
voor en spreek ook die dank van die Sinode uit nadat prof. Maris sy 
groeteboodskap gelewer het. 
 
 
2.2.3  Ds. Boessenkool - Vrije Gereformeerde Kerk (Art.208) 
Prof. J.H. van Wyk stel ds. Boessenkool aan die vergadering voor en 
hy kry geleentheid om die Sinode toe te spreek. 
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Prof. Van Wyk rig ‘n dankwoord aan ds. Boessenkool. 
2.3  Telegramme/Fakse  (Artt.13, 142, 192) 
Van die volgende is skriftelike seënwense op die werksaamhede 
ontvang: 
Br. G. Swanepoel (Vereeninig-Oos) - ‘n faks waarin die Sinode seën 
en sterkte toegebid word. 
Dr. J. Postma, ds. J.J.F. Bezuidenhout, namens Kommissaris 
Korrektiewe Dienste, Ds. G.J. van S. Roos en Kerkraad van 
Eendracht, ds. B. Companie van Steynsburg. 
Seënwense word oorgedra deur Geref. Kerk Lichtenburg en prof. 
M.A. Kruger. 
2.4  Mosies en gelukwensinge (Artt.11, 26, 93, 97, 117, 119, 135, 
157, 158, 215, 219 
2.4.1  Geluk- en seënwense aan die volgende: 
6 Januarie 1997 - Ds. Arnold Mulder, ds. J.L. du Plooy en oudl. F 
van der Walt (Orkney) word gelukgewens met hulle verjaardae 
7 Januarie 1997 - Br. Sias Knoesen word gelukgewens met sy 
verjaardag. 
9 Januarie 1997 - Br. T.M. Buys word gelukgewens met sy 37ste 
huweliksdagherdenking en ds. J. Pretorius met die 4de herdenking. 
10 Januarie 1997 - Ds. Johan Schutte, ds. J.P.L. van der Walt en een 
van die kosters, br. Louw Venter word gelukgewens met hulle 
verjaardae. 
Ds. J.L. Myburg word gelukgewens met die toekenning van die 
Eugene Marais-prys vir sy digbundel “Kontravak”. 
13 Januarie 1997 - Ds. J.P. Bingle word gelukgewens met sy 
verjaardag asook oudl. P.J. van Eeden wat Sondag 12 Januarie 1997 
verjaar het. 
15 Januarie 1997 - Ds. P. Venter word gelukgewens met sy 
verjaardag. 
Gelukwense aan ds. J.G.L. van der Walt (Oudtshoorn) en ds. H.W. 
Schutte (Walvisbaai) wat in die Huwelik getree het. 
2.4.2  Die Sinode aanvaar die volgende mosies van meelewing: 
1.  Meegevoel met die gesinne/families van die volgende dierbares 
wat oorlede is: 
Ds. Alwyn Smit, ds. Hennie van der Walt, Mev. Bets Linde, 
skoonvader van prof. Rassie Smit, kindjie van ds. en mev. Ben 
Fourie, skoonmoeder van oudl. Gerhard Scholtemeijer, skoonvader 
van ds. Daan Bakker, vader en skoonvader van ds. en mev. A.Z. 
Pelser (prof. S.P. van der Walt) en vader van ds. Pieter van der Walt, 
seun van ds. en mev. Rodney van Wyk, oudl. Awie Erasmus, dogter 
van ds. en mev. Thos Liebenberg, Abri, seun van ds. en mev. F.R.P. 
de Bruyn, eggenote van ds. H.B. van der Walt, eggenote van ds. 
Hennie Schutte, mev. Dollie du Plooy, dr. Wynand van der Merwe, 
skoonmoeder van ds. J. Lion-Cachet, suster van oudl. Jannie van 
Wyk, vader van ds. S.F.F. van der Walt, vader van dr. F.R.P. de 
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Bruyn, moeder en skoonmoeder van ds. Herman Venter, vader van 
ds. M.P. Harris, skoonmoeder van ds. Frik van Deventer, eggenote 
van ds. P.J.S de Klerk, ds. Stoney Steenkamp, moeder van oudl. J.J. 
Howell. seun van dr. A.N. Helberg, moeder en vader van ds. J.P.L. 
van der Walt, skoonmoeder en skoonvader van ds. Jan du Plessis, 
skoonmoeder van ds. Cassie Aucamp, skoonmoeder van ds. Botha 
Enslin, moeder en skoonvader van ds. Peet Coetzee, vader van ds. 
E.J. Tiemensma, vader van prof. J.H. van Wyk, moeder van ds. P. 
du Plessis (Elandspoort), moeder van ds. Rikus Fick, skoonvader 
van ds. B. Hattingh, suster van ds. Theron Kruger, vader van ds. 
M.P. Fourie, brs. L.L. en J.A. Coetzee, swaers van oudl. Loutjie de 
Bruyn, br. Nico Vorster, vader van prof. Koos Vorster en di. N. 
Vorster en S.C. Vorster, moeder van ds. J.L. du Plooy, swaer van dr. 
F.R.P. de Bruyn, moeder van ds. R.J.P. du Plessis, vader van ds. J.E. 
Franck. 
Die vergadering neem met leedwese kennis van die oorlye van ds. 
J.N. Charlies van die Geref. Kerk Karoi, op Saterdag 11 Januarie 
1997. 
Meegevoel word betuig met dr. P.P. Kruger wie se moeder oorlede 
is (14 Januarie 1997). 
2.  Meegevoel met die volgende emeriti en/of hulle eggenotes wat 
sedert die vorige Nasionale Sinode oorlede is: 
Mev. L. Kotze, mev. Takkie Schutte, ds.P.J. Venter, ds. J.L. de 
Bruin, mev. P.J. Snyman, mev. L. de Klerk, prof. P.J. Jooste, mev. 
H.J. van Wyk, mev. S.M.H. Biewenga. 
3.  Die volgende wat ernstig siek is of was: 
Prof. Jan van der Walt, prof. D.C.S. van der Merwe, dr. W.P. du 
Plessis, prof. en mev. G.P.L. van der Linde, ds. A.P.C. Duvenage, 
vader van dr. Jan Ras, oudl. Gerhard Scholtemeijer wie se 
skoonvader in die hospitaal is. 
4.  Die volgende het geëmeriteer sedert die vorige Nasionale Sinode: 
Prof. B. Spoelstra, ds. A.J. Coetsee, ds. B.D.C. Prinsloo, dr. M. 
Venter, dr. C.J. Malan, ds. J.A. Jooste, ds. F.R.P. de Bruyn, ds. N. 
Vorster, ds. A. van der Walt, dr. D.R.. Fouche, ds. S.P.B. Buys, prof. 
F.N. Lion-Cachet. 
5.  Die volgende het ernstige aanvalle van misdadigers oorleef: 
Oudl. Boet en sr. Nieta van Heerden, oudl. Gerrie Vilonel, oudl. L. 
en sr. A. de Bruyn, teologiese student Rabson Wuriga, oudl. T.M. 
Buys, br. George du Plessis (Sinode van 1994 bygewoon), dr Jan 
Ras se dogter en baba, oudl. Hennie Schoeman, br. Gerrie Jonker 
(Primrose) 
2.4.3  Op die terrein van die breëre samelewing: 
Die volgende Mosie word eenparig aanvaar:  Die Sinode bedank en 
loof die Here dat Hy in hierdie besondere tydsgewrig ons kerke weer 
opnuut bewus gemaak het van die groot roeping en 
verantwoordelikheid van verbondsouers om toe te sien dat die 
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opvoeding en onderwys van ons kinders moet en sal geskied in die 
vrees van die Here ons God. 
 
3.  DAGSLUITINGS 
3.1  Dagsluiting, Maandag 6 Januarie 1997 (Art.20) 
Ds. J.P. Coetzee laat sing Ps. 43:3 en 5 en doen ‘n gebed. 
3.2  Dagsluiting, Dinsdag 7 Januarie 1997 (Art.60) 
Oudl. Pieter Oosthuizen laat sing Ps.84:6 en doen ‘n gebed. 
3.3  Dagsluiting, Woensdag 8 Januarie 1997 (Art.91) 
Oudl. A.J. Burger laat sing Ps.40:1, 4 en 5 en doen ‘n gebed. 
3.4  Dagsluiting, Donderdag 9 Januarie 1997 (Art.115) 
Oudl. M.J. Hutcheons laat sing Ps.16:1, 2 en 3 en doen ‘n gebed. 
3.5  Dagsluiting, Vrydag 10 Januarie 1997 (Art.139) 
Oudl. A Horn laat sing Ps.122:1 en doen ‘n gebed. 
3.6  Dagsluiting, Saterdag 11 Januarie 1997 (Art.152) 
Oudl. Koot van der Walt laat sing Sb.33:1, 3 en doen ‘n gebed. 
3.7  Dagsluiting, Maandag 13 Januarie 1997 (Art.186) 
Oudl. Fanie Kruis laat sing Ps.40:4 en doen ‘n gebed. 
3.8  Dagsluiting, Dinsdag 14 Januarie 1997 (Art.213) 
Oudl. J.R. Boot laat sing Sb.33:1-3 en doen ‘n gebed. 
 
4.  DAGOPENINGS 
4.1  Dagopening, Dinsdag 7 Januarie 1997 (Art.21) 
Oudl. W. Snyman lees Jes 41:8-14, laat sing Ps.48:1 en 4 en doen ‘n 
gebed. 
4.2  Dagopening, Woensdag 8 Januarie 1997 (Art.61) 
Ds. J.P.L. van der Walt lees Ps 37:23 e.v., laat sing Ps.119:62 en 
doen ‘n gebed. 
4.3  Dagopening, Donderdag 9 Januarie 197 (Art.92) 
Ds. J.D. Venter lees Ps 100, laat sing Ps.100:1, 2 en 4 en doen ‘n 
gebed. 
4.4  Dagopening, Vrydag 10 Januarie 1997 (Art.116) 
Ds. D. Laufs lees Spreuke 4:20-27, laat sing Sb.28b en doen ‘n 
gebed. 
4.5  Dagopening, Saterdag 11 Januarie 1997 (Art.140) 
Ds. A.L. Coetzer lees Fil 4:1-9, laat sing Ps.133:1 en 2 en doen ‘n 
gebed. 
4.6  Dagopening, Maandag 13 Januarie 1997 (Art.153) 
Prof. P.J. de Bruyn lees Jak1:5;  3:13-18, laat sing Ps.119:37 en 
doen ‘n gebed. 
 
4.7  Dagopening, Dinsdag 14 Januarie 1997 (Art.187) 
Ds. J.J. de W. Kruger lees 2 Joh, laat sing Ps.116:1, 7, 9 en 10 en 
doen ‘n gebed. 
4.8  Dagopening, Woensdag 15 Januarie 1997 (Art.214) 
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Ds. A.J. du Plessis lees Josua 24:14 e.v., laat sing Ps.95:1 en 4 en 
doen ‘n gebed. 
 
5.  DAAGLIKSE PRESENSIE 
5.1  Dinsdag 7 Januarie 1997 (Artt.22, 39) 
Die volgende broeders is vir die eerste keer teenwoordig en stem in 
met die Openlike Verklaring:  Oudl. M.J.E. Erasmus, proff. J.H. van 
Wyk en G.J.C. Jordaan. 
Verskoning vir afwesigheid:  Vandag : Ds. E.J. Tiemensma 
Oggend:  Oudl. P.I. Labuschagne (Namibië). 
Woensdagoggend (8 Januarie):  Ds. D. Postma (skriba). 
Ds. R.M. van der Merwe - N-Tvl (sekundus) kry tydelik sittingsreg 
in die plek van ds. Kobus de Kock na instemming met die Openlike 
Verklaring. 
5.2  Woensdag 8 Januarie 1997 (Art.62) 
Verskonings word aangebied vir:  Prof. A. le R. du Plooy en oudl. 
J.M. Earle. 
5.3  Donderdag 9 Januarie 1997 (Art.94) 
Verskoning vir afwesigheid:  ds.P.W.A. Mulder vir vanoggend.  
Proff. J.C. Coetzee, G.J.C. Jordaan en dr. A.G.S. Venter vir ‘n deel 
van die oggendsitting.  Oudl. A. Horn vir ‘n deel van die 
oggendsitting. 
5.4  Vrydag 10 Januarie 1997 (Artt.120, 133) 
Verskoning vir afwesigheid vir Saterdagoggend:  ds.P.A. Smit, dr. 
H.A. van Dalsen. 
Vir vandag, vanaand en môre-oggend:  ds. P. Venter (Wes-Tvl), vir 
vandag en Saterdag: ds. J.P.L. van der Walt, vir vanmiddag en 
Saterdag:  dr. I.L. Bekker. 
Ds. Etienne Schalekamp (sek.) het tydelik sitting in die plek van ds. 
J.P.L. van der Walt. 
Ds. J.H. Howell sekundus vir ds. P. Venter, het tydelik sittingsreg.  
Hy stem in met die Openlike Verklaring. 
5.5  Dinsdag 14 Januarie 1997 (Art.190) 
Verskoning word aangebied vir afwesigheid:  oudl. P.G.W. Roets, 
ds. E.J. Tiemensma, prof. G.J.C. Jordaan, ds. G.J. van Wyk, ds. P.P. 
Kruger vir ‘n deel van die oggend. 
5.6  Woensdag 15 Januarie 1997 (Art.216) 
Verskoning vir afwesigheid:  Oudl. P.G.W. Roets, ds. C.G. Grobler, 
oudl. Tjaart van der Walt (in die hospitaal) di. Piet Venter en J.P.L. 
van der Walt. 
 
 
6.  BESOEKERS  (Artt.24, 43,62, 159) 
6.1  Die Voorsitter verwelkom drs. H. Brinkman, Prof. C.J. 
Reinecke en mev. Cindy Swanepoel in die vergadering. 
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6.2  Br. en Sr. G. Erasmus, di. J.S. du Plooy, P.J.S. de Klerk, P.C. 
Kruger, dr. W.P. du Plessis en br. Tom van Graan. 
6.3  Die Voorsitter verwelkom in die vergadering ds. Freek 
Swanepoel, dr. Willie Botha, ds. Japie du Plessis en ds. Pieter de 
Wet, almal van die NG Kerk. 
6.4  Br. B.G. Kukkuk word deur die Voorsitter verwelkom. 
 
7.  GOEDKEURING VAN DIE NOTULE  (Artt.64, 95, 121, 155, 
191, 217, 246) 
7.1  Die adjunk-skriba (dr. C.F.C. Coetzee) stel die Notule en die 
word vasgestel tot by art.29 (art.64). 
7.2  Die Notule word vasgestel tot by art.50.  (art.95). 
7.3  Die Notule word vasgestel vanaf art.51 tot art.73  (art.121). 
7.4  Die Notule word vasgestel vanaf art.74 tot art.127  (art.155). 
7.5  Die Notule word vasgestel vanaf art.128 tot art.152 nadat ‘n 
korreksie aangebring is by art.122 (art.191). 
7.6  Die Notule word vasgestel vanaf art.153 tot art.202.  Artikel 166 
staan oor (art.217). 
7.7  Die Notule art.166 word vasgestel asook vanaf art.203 tot 243.  
Die res van die Notule word verwys na die Deputate vir die Uitgee 
van die Handelinge (art.246). 
 
 
8.  RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Art.8) 
A.  Dr. B.J. de Klerk stel die Rapport. 
B.  RAPPORT 
Die Roepende Kerkraad rapporteer soos volg oor die oproep en 
ontvangs van die Nasionale Sinode 1997. 
1.  Oproep 
Die oproep van die Sinode is vroegtydig in Die Kerkblad (29 Mei 
1996) gepubliseer, terwyl oproepe later aan al die Deputate vir 
Korrespondensie van die Partikuliere Sinodes gestuur is. 
2.  Kredensiebriewe 
Hieroor sal tydens die vergadering gerapporteer word. 
3.  Huisvesting 
Die Universiteitskoshuis, Klawerhof, is tot die beskikking van die 
Roepende Kerkraad gestel.  Die afgevaardigdes kan volgens keuse 
saam met 'n kamermaat geplaas word.  Die eetsaal van Oosterhof 
(naas Klawerhof) word deur die afgevaardigdes gebruik en daar is 
voorsiening gemaak vir nie-koshuisinwoners om teen vasgestelde 
tariewe ook in die koshuis te eet.  Vir die buitelandse besoekers is 
ook verblyf gereël en die sportfasiliteite van die Universiteit is tot 
die beskikking van die afgevaardigdes gestel. 
Die Sinodegangers kan van die Universiteitskoshuise gebruik maak 
van Sondagaand 5 Januarie tot Woensdagmiddag 15 Januarie 1997. 
4.  Verversings 
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Die susters van die Potchefstroomse gemeentes sal aan die 
afgevaardigdes koffie, tee en vrugtesap tydens die pouses verskaf. 
5.  Godsdiensoefening 
In ooreenstemming met die besluit van die Nasionale Sinode 1967 is 
gereël dat die Sinode op die openingsaand (6 Januarie 1997) om 
19:00 in die kerkgebou van Potchefstroom-Noord saamkom.  Die 
godsdiensoefening staan onder die toesig van Potchefstroom-Noord 
en prof. F.N. Lion-Cachet, van die Teologiese Skool, sal in die 
Evangelieverkondiging en gebed voorgaan. 
6.  Sittingstye 
Die Roepende Kerkraad beveel, in ooreenstemming met die 
sittingstye van die vorige Sinode, die volgende tye aan: 
Weeksdae: 08:00 - 10:30  
 10:45 - 12:45  
 14:30 - 16:00  
 16:15 - 17.45  
 19:00 - 21:00 
Saterdag: 08:00 - 10:30 
 10:45 - 12:45 
7.  Verwelkoming 
Alle afgevaardigdes en besoekers is hartlik welkom op 
Potchefstroom en die Roepende Kerkraad sal graag u verblyf so 
aangenaam as moontlik maak. 
Ons bid dat die Here sy seën sal gee sodat hierdie vergadering die 
instandhouding en groei van die Gereformeerde Kerke sal dien. 
 
C.  AANVULLENDE RAPPORT VAN DIE ROEPENDE 
KERKRAAD 
Die Roepende Kerkraad, Potchefstroom-Noord rapporteer 
aanvullend oor die ontvangs en deputering na die Nasionale Sinode 
1997: 
1.  Kredensiebriewe 
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die 
Partikuliere Sinodes ontvang.  Dit is behoorlik onderteken en in orde 
bevind. 
 Besluit:  Die Rapport en Aanvullende Rapport word met dank 

aanvaar.  Die Voorsitter bedank dr. De Klerk en die Roepende 
Kerkraad vir die puik reëlings wat weereens vir die Sinode 
getref is. 

 
 
 
 
 
9.  RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KORRESPONDENSIE 
VIR DIE AGENDA (Art.9) 
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A.  Br. H.S.J. Vorster stel die Rapport. 
B.  RAPPORT 
1.  Opdrag (Acta 1991:60, 5.4) 
1.1  Uitnodiging aan kerke, instansies, Sinodes om groete oor te 
bring 
1.2  Uitnodigings te rig om afgevaardigdes te stuur 
1.3  Uitnodigings te rig om waarnemers te stuur 
1.4  Stukke vir die Agenda te ontvang, te orden, persklaar te maak, 
te laat druk en aan die afgevaardigdes te stuur 
1.5  Die vergadering byeen te roep om die programmering van die 
Agenda te doen 
1.6  SAPA en SABC van die Sinodesitting in kennis te stel. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Uitnodigings na die Sinode 
2.1.1  Om groete oor te bring (Opdrag 1.1): 
Die Sinodes Middellande en Soutpansberg, NG Kerk, NH Kerk, 
Teologiese Skool Potchefstroom en die Potchefstroomse Universiteit 
is uitgenooi na die amptelike opening - 6 Januarie 1997 om 19:00.  
Aangesien tyd beperk is, sal groeteboodskappe vroegtydig versamel 
word en in die Aanvullende Agenda gepubliseer word. 
2.1.2  Om afgevaardigdes te stuur (Opdrag 1.2): 
Aan die volgende is uitnodigings gerig: 
-  Die Gereformeerde Sinodes:  Middellande en Soutpansberg (twee 
afgevaardigdes) 
-  Free Church of SA (een afgevaardigde). 
2.1.3  Om waarnemers te stuur (Opdrag 1.3): 
-  Church of England in SA (een) 
-  Die Vrije Gereformeerde Kerk in SA (een) 
-  GKN (Vrijgemaakt) Nederland (een) 
-  Orthodox Presbyterian Church, VSA (een) 
-  Kapelaan-generaal G.H.J. de Witt 
2.2  Stukke vir die Agenda 
2.2.1  Die volgende is in kennis gestel van die besonderhede 
aangaande die oproep na die Sinode: 
-  die Deputate deur die Sinode benoem wat spesifieke opdragte 
gehad het 
-  die Kuratorium van die Teologiese Skool 
-  die Partikuliere Sinodes. 
Die volgende inligting is gegee: 
2.2.1.1  Keerdatum vir Rapporte 
-  vir die Agenda - 28 Junie 1996 
-  vir die Aanvullende Agenda - 22 November 1996. 
2.2.1.2  Keerdatum vir stukke van die Partikuliere Sinodes - 7 
Desember 1996. 
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2.2.1.3  Inligting oor wat in die Aanvullende Agenda opgeneem mag 
word (Acta 1967:39, 6 en 7). 
2.2.1.4  Riglyne vir die opstel van die Rapporte (Acta 1991:57, 4.4 
en 59, 5.3.4). 
2.2.2  Kennisgewing in Die Kerkblad:  Bogenoemde inligting is in 
Die Kerkblad van 29 Mei 1996 gepubliseer. 
2.2.3  Die Agenda vir die afgevaardigdes van die Partikuliere 
Sinodes is direk aan elke Partikuliere Sinode gestuur sodat dit aan 
die afgevaardigdes beskikbaar gestel kan word.  'n Agenda is ook 
aan elke kerkraad gestuur. 
2.3  Benoeming van Deputate deur die Partikuliere Sinodes (Opdrag 
1.5):  Die Partikuliere Sinodes is versoek om: 
2.3.1  Deputate vir Programmering te benoem - een uit elke 
Partikuliere Sinode asook 'n sekundus.  Die vergadering vir dié 
Deputate is bepaal vir Maandag 6 Januarie 1997 om 09:00. 
2.3.2  Deputate vir die Pre-adviserende Kommissie vir Finansies:  
Ook hier moet 'n primus en sekundus benoem word.  Dié Deputate 
(Kommissie) vergader ook 6 Januarie 1997 om 12:00. 
2.3.3  Benoeming vir Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en 
Beswaarskrifte:  In terme van die Beskrywingspunt van Part. Sinode 
Noord-Transvaal (Acta 1991:539/540, 22.19) is die Partikuliere 
Sinodes ook versoek om een Deputaat te benoem.  Hierdie Deputate 
vergader 6 Januarie 1997 om 09:00. 
2.4  SAPA en SABC (Opdrag 1.6):  'n Persverklaring is opgestel en 
uitgereik en spesifiek aan die Godsdiensafdeling van die SABC 
gestuur. 
2.5  Persverklaring:  Die Agenda word op versoek beskikbaar gestel 
met die voorbehoud van kopiereg totdat die saak tydens die Sinode 
gestel word. 
 
3.  Finansies 
Die Agenda is deur die Administratiewe Buro saamgestel, gedruk en 
gebind en die koste daarvan teen die begroting vir die Sinodekoste 
gedebiteer.  Om koste bespaar is dit weer in A4-formaat gedupliseer. 
 
4.  Hantering van Kommissierapporte en Notule 
Om die Handelinge maklik saam te stel word versoek dat dieselfde 
verwysings gebruik word soos wat dit in die Agenda en Aanvullende 
Agenda aangegee word, bv. Agenda = A, en Aanvullende Agenda = 
AA.  Gestel die Rapport van die Deputate vir Emeritaatsversorging 
is in die Agenda 12.1, dan sal dit in die AA ook 12.1 wees.  Die 
Kommissie rapporteer en verwys na A12.1 en AA12.1.  In die 
Notule word dan by elke artikel die saak ook so aangegee nl.: 
 Artikel 26 
A  12.1  Rapport Deputate vir Emeritaatsversorging 
AA 12.1  Aanvullende Rapport .......................... 
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 Besluit:  ........................................ 
 
Dit sal veroorsaak dat regstellings maklik op die woordverwerker 
aangebring en die besluite daaroor ingevoeg word.  'n Kronologiese 
lys van artikels word gegee en 'n indeks saamgestel. 
 
5.  Aanvullende Rapport 
Die Deputate sal aanvullend rapporteer in die Aanvullende Agenda. 
 Besluit:  Van die hele Rapport word kennis geneem. 
 
C.  AANVULLENDE RAPPORT VAN DIE DEPUTATE 
KORRESPONDENSIE VIR DIE AGENDA 
1.  Opdrag (Agenda p.2). 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Groeteboodskappe ontvang vir die amptelike opening 
2.1.1  Die volgende persone het groeteboodskappe gestuur wat in die 
Handelinge opgeneem sal word:  (Boodskappe word weens 
tydsbeperking nie oorgebring nie) 
-  Groeteboodskap van die Rektor van die Teologiese Skool 
Potchefstroom 
-  Groeteboodskap van die Skriba van die Algemene 
Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 
-  Groeteboodskap van die Voorsitter van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.1.2  Uitnodigings om groeteboodskappe te stuur, waarop nog geen 
antwoord ontvang is nie:  Die uitnodigings is op 1 Desember 1996 
weer per faks herhaal. 
Sinode Soutpansberg 
Sinode Middellande 
Rektor - PU vir CHO 
Aanbeveling:  Met spyt kennis geneem. 
2.2  Uitnodiging om 'n waarnemer te stuur 
2.2.1  Geen antwoord is van die volgende ontvang nie: 
-  Church of England in SA 
-  Die Vrije Gereformeerde Kerk in SA 
-  GKN (Vrijgemaakt) Nederland 
-  Orthodox Presbyterian Church, Amerika 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.3  Benoemings van Partikuliere Sinodes 
2.3.1  Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en Beswaarskrifte 
Die volgende benoemings is ontvang en aan die Voorsitter, ds. F.J. 
du T. Lessing deurgegee: 
Noordwes Dr. S.J. van der Merwe 
Namibië Ds. L.S.D. du Plessis 
Oos-Transvaal Dr. D.J.S. Steyn (p)      Ds. W.L. Kuperus (s) 



 32

Noord-Transvaal Dr. N.P. Heystek (p)     Ds. P.A. Smit (s) 
Wes-Transvaal Dr. C.J. Smit 
OVS en Natal Ds. P.A. Coetzee 
Suidelike Dr. H.A. van Dalsen 
 
Die ander lede benoem deur Sinode 1994 is di. F.J. du T. Lessing 
(V), E.J. Tiemensma, A.Z. Pelser. 
2.3.2  Deputate vir Programmering 
Noordwes Dr. J.L. Ras 
Namibië Geen 
Oos-Transvaal Ds. L.H. van Schaik (p) Ds. D. Laufs (s) 
Noord-Transvaal Br. W.J. Cilliers (p) Dr. P.P. Kruger (s) 
Wes-Transvaal Br. J.P. Aucamp 
OVS en Natal Ds. A.L. Coetzer 
Suidelike Ds. J.A. Schutte 
 
Moderamen van 1994-Sinode: 
Voorsitter Dr. C.J. Malan 
Ondervoorsitter Dr. J. Visser 
Skriba Ds. D. Postma  
Adjunk-skriba Dr. C.F.C. Coetzee 
 
2.3.3  Pre-Advies Kommissie vir Finansies 
Noordwes Br. J.J. Howell 
Namibië Geen 
Oos-Transvaal Ds. M.P. Fourie (p)  Ds. F.J. van Deventer (s) 
Noord-Transvaal Ds. A. Myburg (p)    Dr. J.L. Venter (s) 
Wes-Transvaal Br. G. Scholtemeijer 
OVS en Natal Ds. J.J. de W. Kruger 
Suidelike Br. W.D. van der Walt 
 
Die ander lede is:  Namens die Bestuur van die Administratiewe 
Buro: 
Voorsitter Dr. J. Visser 
Ondervoorsitter Dr. B.J. de Klerk 
Twee vakkundiges deur die Bestuur benoem: 
Br. J.J. Howell (p), prof. T. Eloff (p) 
Br. S.J van der Merwe (s), die Direkteur van die Administratiewe 
Buro. 
Aanbeveling:  Kennis geneem van die benoemings. 
 Besluit:  Van pte.1 en 2 word kennis geneem. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Aanvullende Rapporte wat na die keerdatum ontvang is 
Daar is twee Aanvullende Rapporte wat na die keerdatum ontvang 
is.  Beide is opgeneem in die Aanvullende Agenda. 
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Aanbeveling:  Deputate word versoek om ag te gee op die 
keerdatums vir Rapporte en toe te sien dat die Rapporte betyds 
ingedien word. 
3.2  Skryfbehoeftes vir die Sinode 
Br. J.P. Aucamp van SANLAM het gereël dat lêers, penne, 
naamspelde en skryfpapier aan die afgevaardiges beskikbaar gestel 
word. 
Aanbeveling:  Die Sinode spreek sy dank uit teenoor SANLAM en 
br. Aucamp vir die reëlings soos vermeld. 
 Besluit:  Goedgekeur.   Die Sinode aanvaar die voorgelegde 

stukke as Agenda van die vergadering.  Laatgekome stukke 
moet aan die Ordekommissie voorgelê word. 

 
 
10.  RAPPORT VAN DEPUTATE VIR DIE 
PROGRAMMERING VAN DIE AGENDA (Art.10) 
 
A.  Dr. J.L. Ras stel die Rapport. 
B.  RAPPORT 
1. Opdrag 
U vind die opdrag in die Handelinge Sinode 1979, art.76, D.3.1.5, 
p.301 - "3.1.5.1.  Die Voorsitter van die Deputate vir 
Korrespondensie, die Ondervoorsitter en Skribas van die vorige 
Sinode en een lid van elke Partikuliere Sinode moet 'n dag voor die 
opening van die Sinode die Agenda sorgvuldig deurwerk met die 
oog op rangskikking, groepering en programmering van die Agenda 
volgens die aantal werksdae wat vergader moet of kan of mag word.  
By die opening word die program aan alle Deputate ter hand gestel. 
3.1.5.2.  Die Deputate in 3.1.5.1 genoem stel voor die opening van 
die Sinode uit die kredensiebriewe en uit die agendastukke tentatief 
vas vir welke sake sekerlik, waarskynlik en/of moontlik kommissies 
benoem sal word, en doen die personeel vir die kommissies aan die 
hand.  Sinvolle reëlings moet getref word sodat die Sinode en sy 
kommissies op verskillende tye kan vergader". 
En Sinode 1988 art.9, p.27, pt.2.5.13 -  "Die samestelling van die 
Deputate vir programmering sal voortaan bestaan uit die volle 
Moderamen van die vorige Sinode en die afgevaardigdes van die 
Part. Sinodes." 
Die opdragte van Sinode 1991:491-494 en 1994:726-728 is deur u 
Deputate in hierdie Rapport verwerk . 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2. Werkswyse 
2.1  U Deputate, drr. J. Visser , C.F.C. Coetzee en ds. D. Postma 
(aldrie van die Moderamen Sinode 1994) en die afgevaardigdes dr. 
J.L. Ras (NW),  ds. A.L. Coetzer (OVS/N),  ds. L.H. van Schaik 
(OT),  ds. J.A. Schutte (Suidelike),  oudl W.J Cilliers (NT),  oudl. 
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J.P. Aucamp (W-Tvl), prof. J.M. Vorster (Deputate vir 
Korrespondensie (Agenda) en br. H.J.S. Vorster (Admin. Buro - 
Direkteur) het op 9 Desember 1996 vergader om die voorlopige 
programmering van die Agenda te doen. 
2.2  Om koste te bespaar is niemand uit Namibië vir dié vergadering 
opgeroep nie. 
2.3  U Deputate het op 6 Januarie 1997 vergader en hierdie Rapport 
saamgestel. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Ordereëlings 
3.1.1  Die Sinode het 'n keerdatum van Woensdag 15 Januarie 
1997.  Daarom word, vir die deeglike en spoedige behandeling van 
die werk, die aandag gevestig op 'n besluit van Sinode 1979, art.8, 
A2.9, p.15 - "Die Moderamen hou vroegtydig vooraf 'n 
samespreking met die Rapporteurs van Rapporte en die Toeligters 
van Beskrywingspunte om duidelik onder hulle aandag te bring dat 
alle sake wat in die Agenda en Aanvullende Agenda gedruk is, as 
gelees beskou moet word.  Die toeligting moet in ooreenstemming 
wees met die riglyne vir die opstel van Rapporte wat deur die Sinode 
van 1976 neergelê is". 
3.1.2  Die Sinode stel dit as ideaal om:   
3.1.2.1  die maksimumtyd vir besluitneming beskikbaar te hê. 
3.1.2.2  Die volledige Agenda en Aanvullende Agenda teen 9 
Januarie 1997 om 16:00 gestel te hê. 
3.1.2.3  In Kommissies te vergader 9 Januarie 1997 om 16:00 tot 
Vrydag 10 Januarie om 8:00. 
3.1.3  Die volgende werkswyse moet gevolg word: 
3.1.3.1  Alle sake in die Agendas word as gelese beskou, daarom kry 
rapporteurs en/of toeligters 'n kort geleentheid om 'n saak te stel. 
3.1.3.2  Sake wat afgehandel kan word, word volledig bespreek en 
afgehandel. 
3.1.3.3  Oor sake wat na Kommissies verwys gaan word, word ‘n 
kort bespreking of vrae van 2 minute per afgevaardigde toegelaat en 
beantwoord deur die rapporteur/toeligter. 
3.1.3.4  Enige lid van die Sinode wat insette vir bespreking oor ‘n 
saak wil lewer moet dit by die Kommissies doen.  Enige Kommissie 
wat ‘n adviseur benodig kan ‘n professor nader. 
3.1.3.5  Dit word aan die diskresie van die Moderamen en 
Ordekommissie oorgelaat om reëlings in uitsonderlike sake, bv. 
Appèlle te tref. 
3.1.4  Kommissies: 
3.1.4.1  Al die Kommissies vergader Maandagaand 6 Januarie 1997 
direk na die sluiting om: 
3.1.4.1.1  hulle personeel vas te stel (sien 3.3.7 van hierdie Rapport). 
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3.1.4.1.2  hulle opdragte te verken 
3.1.4.1.3  hulle vergaderplek te kry (sien 3.3.8 van hierdie Rapport) 
3.1.4.1.4  inligting insake opstel en nasien van Kommissierapporte 
by die Adjunk-skriba (Ordekommissie) te kry. 
3.1.4.2  Kommissies moet elke geleentheid om te vergader benut, 
selfs al is sake wat na hulle verwys kan word nog nie gestel nie en 
moet so vroeg as moontlik die Aanvullende Agenda bestudeer. 
3.1.5  Beswaarskrifte wat die inhoud van Rapporte ens. raak, moet 
eers afgehandel word voordat die ander sake, soos Rapporte e.a. aan 
die orde kan kom.  Kommissies wat Beswaarskrifte behandel sal 
binne 2 tot 3 dae moet rapporteer en dit sal in die programmering 
aangedui word. 
3.1.6  Alle sake - Rapporte, Beskrywingspunte, Beswaarskrifte - wat 
oor 'n bepaalde saak handel, word aan een Kommissie toegewys.  So 
'n Kommissie kan in subkommissies verdeel en daarom is vir 
sommige Kommissies 'n Skriba en Adjunk-skriba aangewys.  Die 
breë Kommissie moet egter rapporteer.  Waar prakties moontlik 
moet kommissies gereed maak om so gou as moontlik te rapporteer 
oor sake wat hulle afgehandel het. 
3.1.7  Terwille van besparing van reiskoste word die voorsitter van 
die Deputate/Kuratore versoek om toe te sien dat, waar rapporteurs 
van Rapporte nie afgevaardig is nie, ‘n lid van daardie Deputate wat 
as afgevaardigde teenwoordig is, die Rapport sal toelig. 
 Besluit:  Pt.3.1 goedgekeur. 
3.2  Spreekbeurte 
3.2.1  Besoekers, behalwe die genoem in 3.2.3, kry geen 
spreekbeurte nie. 
3.2.2  Oor buitelandse besoekers en amptelike waarnemers word 
aanbeveel dat geleentheid om groete oor te bring of die Sinode toe te 
spreek aan hulle gegee word wanneer die Rapporte waarby hulle 
direk belang het, behandel word.  Hierdie reëlings word na die 
Moderamen verwys. 
3.2.3  Spreekbeurte word ook aanbeveel: 
3.2.3.1  by die volgende Rapporte: 
3.2.3.1.1  Rapport Teologiese Skole - Rektor PU vir CHO 
3.2.3.1.2  Rapport Bybelverspreiding - dr. D. Tolmie 
3.2.3.1.3  Rapport Admin. Buro - Mnre. G. Kukkuk en J. Greyling 
3.2.3.1.4  Kerklike Tydskrifte - prof. P.W. Buys 
3.2.3.2  Vir die volgende: 
3.2.3.2.1  Toeligters en rapporteurs wat nie afgevaardig is nie 
3.2.3.2.2  Teologiese professore as adviseurs. 
3.2.3.2.3  Direkteur van die Admin. Buro. 
3.2.4  By die behandeling van sake wat afgehandel kan word, asook 
Kommissierapporte word slegs EEN spreekbeurt van 3-5 minute 
volgens 'n naamlys per afgevaardigde toegestaan. 
3.2.5  'n Sinjaal sal die spreker op 3 en weer op 5 minute waarsku. 
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 Besluit:  Goedgekeur met byvoeging van die naam van dr. 
Kobus Victor (Bybelmedia). 

3.3  Praktiese ordereëlings 
3.3.1  Die Deputate vir die Uitgee van die Handelinge word soos 
volg aangewys:  nl. die Skriba en Adjunk-skriba van die Sinode, drr. 
B.J. de Klerk, C.J. Smit en C.F.C. Coetzee en br. H.S.J. Vorster. 
 Besluit:  Goedgekeur met byvoeging van dr. S.J. van der Walt 

as sekundus. 
3.3.2  Aan die Direkteur van die Admin. Buro/Rekenmeester en die 
Registrateur TSP en die kosters (teologiese studente) word 
toestemming gegee om in die vergadering te wees wanneer die 
Sinode in komitee gaan. 
3.3.3  Die professore van die Teologiese Skole voeg hulle as 
adviseurs by die Kommissies waar ingedeel en soos aangevra. 
3.3.4  Stembriefies is by elke sitplek beskikbaar.  Afgevaardigdes 
word versoek om asseblief by inhandiging nie die stembriefies te 
vou nie. 
3.3.5  Aan elke afgevaardigde word 'n A5-geel karton beskikbaar 
gestel vir gebruik by hoofdelike stemming. 
3.3.6  Elke lid van 'n Kommissie moet aantekening hou van die sake 
wat na hulle verwys word. 
3.3.7  Waar van toepassing vervang 'n sekundus afgevaardigde die 
primus deputaat wanneer laasgenoemde nie beskikbaar is nie. 
3.3.8  Kommissies moet hulle streng hou aan die vergaderlokale 
soos aan hulle toegewys. 
3.3.9  Verjaarsdag PU vir CHO en Teologiese Skool Potchefstroom:  
Dit word aangebied deur die Rektor van die PU in die Alumni-saal 
op Dinsdag 14 Januarie 1997. 
3.3.10  Dat die Voorsitter van die Sinode 'n dankwoord rig aan prof. 
F.N. Lion-Cachet vir die godsdiensoefening en dat ds. D. Postma 
almal bedank wat groete oorbring. 
3.3.11  Kommissie vir benoeming van Deputate: 
3.3.11.1  Hierdie Kommissie lewer so gou as moontlik 'n Rapport.  
Hierdie Rapport word slegs uitgedeel aan die afgevaardigdes, maar 
word nie behandel nie.  Die afgevaardigdes neem kennis, lewer 
kommentaar en doen voorstelle aan die Kommissie.  Die 
Kommissie evalueer bogenoemde en stel dan 'n finale Rapport op.  
Die finale Rapport word nie weer deur die Sinode gewysig nie. 
3.3.11.2  Vir hulle Rapport moet die Kommissie die volgende in 
aanmerking neem: 
a.  Die aanbevelings van name soos deur die Kerke voorgestel en 
wat beskikbaar is by die Direkteur van die Admin. Buro. 
b.  Die personeel moet sover as moontlik tot 4 lede beperk word ter 
wille van reiskoste en die moontlike gebruikmaking van 
telefoonkonferensies. 
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c.  Deputate moet sover as moontlik streeksgewys saamgestel word 
om reiskoste te bespaar.  Waar 'n primus deputaat verhuis uit die 
streek, kan sy sekundus vir die res van die termyn opgeroep word. 
d.  Geen emeriti of - professore moet in die Deputategroepe benoem 
word nie.  Dienende professore moet sover as moontlik nie op 
Deputategroepe aangewys word nie (Sien Acta 1979:179, 8.4). 
e.  Die bepalings vir die samestelling van die Bestuur van die 
Admin. Buro (vgl. Handelinge 1985:214 e.v.) en moontlik ook ander 
Deputategroepe. 
f.  Die Kommissie moet sorgdra dat ten minste een van sy lede 
permanent in die vergadering is, sodat die opdragte aan 
Deputategroepe behoorlik en volledig aangeteken kan word. 
3.3.12  Die praktyk het getoon dat die huidige gebruik wat gevolg 
word dat die Deputate Korrespondensie met die Sentrale- en 
Streeksowerhede ook optree as Deputate Korrespondensie (Agenda) 
probleme lewer. 
U Deputate beveel aan dat: 
3.3.12.1  ‘n Aparte Deputategroep benoem word om die 
werksaamhede vir die Sinode (Agenda) te behartig 
3.3.12.2  Dat die opdragte aan die benoemde Deputate soos vervat in 
artikels 5.4 tot 5.9 van die Rapport van die Deputate 
Korrespondensie met die Sentrale- en Streeksowerhede aan die 
benoemde Deputategroep opgedra word 
3.3.12.3  Die benoemde Deputategroep moet saamgestel word uit 
lede wat in of naby Potchefstroom woonagtig is 
3.3.12.4  Dat die benaming van die Deputate Korrespondensie met 
die Sentrale- en Streeksowerhede verander na Deputate Skakeling 
met die Sentrale- en Streeksowerhede.  
3.3.13  Ontvangs van sprekers wat groeteboodskappe bring: 
Middellande en Soutpansberg - dr. S.J. van der Merwe 
NG Kerk - dr. C.F.C. Coetzee 
NH Kerk - prof. J.M. Vorster. 
3.3.14  Ds. D. Postma sal die geskrewe groeteboodskappe van die 
NG en NH Kerk voorlees, en namens die Sinode ‘n dankwoord 
spreek oor alle groeteboodskappe. 
Aanbeveling: 
Dat die Sinode die vorige besluit i.v.m. die oordra van 
groeteboodskappe van die NG en NH Kerke soos volg verander: 
1.  Aan ‘n afgevaardigde van die NG en NH Kerke asook Sinode 
Middellande en Sinode Soutpansberg, elk ‘n 5-minute geleentheid 
gegee word om tydens die amptelike opening die onderskeie Kerke 
se groeteboodskappe oor te bring, benewens die geskrewe 
groeteboodskappe. 
Motivering: 
Die aanbeveling van die Deputate is dat die Interkerklike kontak tog 
op hierdie wyse tot sy reg sal kom. 
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 Besluit:  Pte.3.3.2 tot 3.3.14 word soos gewysig goedgekeur 
(wysiging reeds aangebring - Deputate Handelinge). 

3.3.15  Programmering  
Die Sinode besluit t.o.v. die Deputate vir programmering soos volg 
gewysig word:  ‘n Voorsitter en Skriba (kundige persone) deur die 
Sinode aangewys word om saam met een Deputaat per Part. Sinode 
die programmering van die Agenda te doen. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.4  Benoeming van Kommissies 
3.4.1  ORDEKOMMISSIE 
Opdrag : Programmering van die Agenda 
  Sal ook optree as Telkommissie 
Vergaderplek : Klawerhof 
Voorsitter : Ondervoorsitter van Sinode 
Skriba : Dr. J.L. Ras 
Adjunk-skriba : Ds. L.H. van Schaik 
Lede : Di. D. Lartz en C.A. Jansen 
  Oudll. W.J. Cilliers (NT), S.H. Gair (OT), 
  J.P. Aucamp (WT) 
 
3.4.2  APPèLSKRIFTE KOMMISSIE 
Opdrag : A6.1.1, A6.1.2, AA6.1.4, AA6.1.5 
Vergaderplek : Poskamer P.17 
Voorsitter : Dr. C.J. Smit 
Skriba : Ds. P.A. Coetzee 
Adjunk-skriba : Ds. A.L. Coetzer 
Lede : Di. T. Kruger en R.L. Vorster, 
  Oudll. T.F. Snyman (OT), L.A. de Bruyn  
 (NW), P.G.W. Roets (WT), M.J. Pretorius  
  (O+N sek.) 
Adviseur : Prof. A. le R. du Plooy 
 
 
 
 
3.4.3  BESWAARSKRIFTE KOMMISSIE  
Opdrag : A20.3, AA15.9, AA15.10 
  AA15.14, AA20.5 
Vergaderplek : Suidkantoor P.16 
Voorsitter : Dr. S.J. van der Merwe 
Skriba : Ds. S.D. Snyman 
Adjunk-skriba : Ds. J.P.B. van der Walt 
Lede : Di. A.P. Kruger en J.B. du Plessis, 
  Oudll. P.I. Labuschagne (N), T.M. Buys  
  (O+N), S.J. Kruis (OT), P. Wouda (WT),  
  P. van Schalkwyk (OT) 
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Adviseur : Prof. J.M.Vorster 
 
3.4.4  KERKREGTELIKE SAKE I 
Opdrag : A15.3, A15.6, AA15.11, AA15.13 
Vergaderplek : TSP Personeelkamer 
Voorsitter : Dr. H.A. van Dalsen 
Skriba : Ds. J.C. Erasmus 
Adjunk-skriba : Ds. L.S.D. du Plessis 
Lede : Di. P.K. Lourens en L. v/d M. Vogel 
  Oudll. H.H. Wright (OT sek.), 
  M.J. Hutcheons (S), J. Berghout (NT),  
  F.A. van der Walt (NW), J.F. van der Walt  
  (S) 
 
3.4.5  KERKREGTELIKE SAKE II  
Opdrag : A15.5, A15.7, AA15.12, AA15.8  
Vergaderplek : TSP Klaskamer 3 
Voorsitter : Ds. F.J. du T. Lessing 
Skriba : Ds. W.J. Fourie 
Adjunk-skriba : Ds. H.J.P. de Beer 
Lede : Di. J.J. de Kock en L.J. Buys  
  Oudll. M.J.J. Erasmus (NT), J.M. Earle 
  (O+N), M.C. Hattingh (WT), 
  T.J. Duvenhage (NW), S.C. Heystek  
  (O+N) 
 
3.4.6  KERKREGTELIKE SAKE III 
Opdrag : A15.4, AA15.4, A19.3, AA7.6 
Vergaderplek : TSP Teekamer 
Voorsitter : Dr. M.J. du Plessis 
Skriba : Ds. R.J.P. du Plessis 
Adjunk-skriba : Ds. E.J. Tiemensma 
Lede : Ds. J.P. van der Walt 
  Oudll. P. Buizer (WT), E.R. Dormehl 
  (OT sek), J. Snyman (O+N), L. van der 
  Walt (S) 
3.4.7  FINANSIëLE KOMMISSIE 
Opdrag : A12.1 - A12.3, AA12.1 - AA12.6 
Vergaderplek : Buro, Komiteekamer P.11 
Voorsitter : Dr. J. Visser/Dr. B.J. de Klerk  
Skriba : Oudl. J.J. Howell 
Adjunk-skriba : Ds. M.P. Fourie 
Lede : Di. J.J. de W. Kruger en A. Myburg 
  Oudll. G.J.H. Scholtemeijer (WT), 
  W.D. van der Walt (S)  S.J. van der 
  Merwe (Admin. Buro), J.R. Boot (NT) 
3.4.8  BENOEMING VAN DEPUTATE 
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Opdrag : Sien Acta 1994:45-46, 3.3.11 
Vergaderplek : Buro Agterportaal 
Voorsitter : Ds. P.J. van der Walt (O+N) 
Skriba : Dr. D.J.S. Steyn 
Adjunk-skriba : Ds. R.G. Aucamp 
Lede : Di. P.W.A. Mulder, P.A. Smit, 
  G.J. Ligthelm Oudll. C.J.S van der Linde 
  (OT), A.J. du Plessis (WT), A.S. du 
  Plessis (NT), A.J. van Wyk (O+N), 
  J.L. du Plooy (S) 
 
3.4.9  BYBELVERSPREIDING EN -VERTALING 
Opdrag : A7.2, A7.3, AA7.2, AA7.4, AA7.5 
Vergaderplek : Buro, Klein Komiteekamer, P.9 
Voorsitter : Dr. D.G. Breed 
Skriba : Ds. H.L.J. Momberg 
Adjunk-skriba : Ds. A.B. van der Walt 
Lede : Dr. F. van der Walt 
  Oudll. A.J. de Klerk (NW), L.J. Prinsloo  
 (O+N sek), J.A. de Jongh (OT), 
  H. Goodchild (NT), K.S. Haarhoff (WT) 
Adviseur : Prof. J.A. van Rooy 
 
3.4.10  EKUMENISITEIT I (BUITELANDS) 
Opdrag : A9.1, A9.3, A9.5, AA9.3, AA9.6 
Vergaderplek : TSP Klaskamer 1 
Voorsitter : Dr. P.P. Kruger 
Skriba : Dr. A.G.S. Venter 
Adjunk-skriba : Ds. C.S. Grobler 
Lede : Dr. A.N. Helberg, ds. L. du P. van der 
  Vyver (sek), 
  Oudll. E.D. Ras (NT), T.J. van der Walt 
  (O+N), J.F. du Toit (NW sek), 
  F.J. Viljoen (OT) 
 
3.4.11  EKUMENISITEIT II (BINNELANDSE KERKE) 
Opdrag : A9.2, A9.4, AA9.2 
Vergaderplek : TSP Klaskamer 2 
Voorsitter : Dr. P.W. Bingle 
Skriba : Ds. G.J. van Wyk 
Adjunk-skriba : Ds. S.D. de Kock 
Lede : Ds. J. Lion-Cachet 
  Oudll. I.L.J. van Vuuren (WT), 
  J.C.A.C. Labuschagne (N), W.J. Snyman 
  (NT), G.J. Swanepoel (S) 
Adviseur : Prof. J.H. van Wyk 
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3.4.12  EMERITAATSVERSORGING 
Opdrag : A10.1, A10.2, AA10.1, AA10.3, AA10.4, 
  AA10.5 
Vergaderplek : Buro, Personeelkamer P.1 
Voorsitter : Ds. A.Z. Pelser 
Skriba : Ds. C.J.H. Breed 
Adjunk-Skriba : Ds. H.B. van der Walt 
Lede : Di. J.A. Schutte en S.A. Cilliers 
  Oudll. W.J. Coetzee (OT), H.J. Schoeman 
  (O+N sek), J. Kruger (WT), 
  J.H. Stronkhorst (NT), S.R. Kruger (NW) 
 
3.4.13  JEUG EN ONDERWYS 
Opdrag : A13.1, A13.2, A13.3, AA13.1, AA13.3 
Vergaderplek : Ou Teologiese Skool (Sysaal) 
Voorsitter : Ds. A.J. du Plessis 
Skriba : Ds. J.D. Venter 
Adjunk-skriba : Ds. P. Venter 
Lede : Ds. D.J. Malan 
  Oudll. P.J. Snyman (WT), C.D. Kruger, 
  (NW), J.A.E. de Beer (NT), 
  G.C.B. Vilonel (OT), G.J.W. Coetzee 
  (NW) 
 
3.4.14  LEERSTELLIG I 
Opdrag : A16.2 
Vergaderplek : Buro, Redakteurskantoor, P.2 
Voorsitter : Ds. T.A. Liebenberg 
Skriba : Dr. H.G. Stoker 
Adjunk-skriba : Dr. G. Breed 
Lede : Drr. W.C. Opperman, C.F.C. Coetzee en  
 ds. C.G. van der Merwe 
  Oudll. J.H. Grobler (WT), J.L. Steyn 
 (OT sek), J.J. Nel (NT sek), N.J. Ranft 
  (NW sek), P. v/d Wateren (O+N sek), 
  W.J. van der Walt (O+N) 
Adviseur : Prof. P.J. de Bruyn 
 
3.4.15  LEERSTELLIG II 
Opdrag : A16.1, AA16.1, AA16.3 
Vergaderplek : Ou Teologiese Skool (Agter Saal) 
Voorsitter : Ds. J.P. Coetzee 
Skriba : Ds. J.P. Bingle 
Adjunk-skriba : Ds. W.C. Vergeer 
Lede : Dr. P. Kruger en ds. D. Postma 
  Oudll. S.P.J. van Vuuren (WT), 
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  J.F. Welding (NT), I.J. Knoessen 
  (O+N sek) 
Adviseur : Prof. G.J.C. Jordaan 
 
3.4.16  LITURGIE I 
Opdrag : A17.1 
Vergaderplek : Potch-Noord - Konsistorie 
Voorsitter : Dr. N.P. Heystek 
Skriba : Dr. S.J. van der Walt 
Adjunk-skriba : Ds. C. Kruger (sek) 
Lede : Ds. H. Reinecke, 
  Oudll. B.G. Marè (O+N), G.M. Steyn  
  (N), W. van der Walt (S), L. Lessing (OT), 
  A.J. Burger (O+N) 
Adviseur : Prof. F. Denkema 
 
3.4.17  LITURGIE II 
Opdrag : A17.2 - A17.5, AA17.3, AA17.6, AA17.7 
Vergaderplek : Potch-Noord - Moederskamer  
Voorsitter : Ds. H.M. Grobler 
Skriba : Dr. I.L. Bekker 
Adjunk-skriba : Ds. J.L. du Plooy 
Lede : Ds. J.L. Myburg 
  Oudll. H.P.A. Coetzee (WT), 
  P.C.Z. Viljoen (NT sek), B.V. Coetzee 
  (S), H.J. Scheeres (S) 
Adviseur : Prof. J.C. Coetzee 
 
3.4.18  PUBLIKASIES 
Opdrag : A18.1 - A18.7, AA11.2, AA18.5, AA18.7 
Vergaderplek : Ou Teologiese Skool - Hoofsaal 
Voorsitter : Dr. J.L. Venter 
Skriba : Ds. J.J. de Klerk 
Adjunk-skriba : Ds. T.J. Potgieter 
 
Lede : Di. W. Vogel, J.L. van der Schyff 
  Oudll. J.P. Esterhuizen (N), P.J. van Eeden 
  (NT), K.J. van den Berg (S), B.J. Kemp 
  (O+N) 
 
3.4.19  SAMELEWING SAKE 
Opdrag : A19.1, A19.2, A19.4, AA19.1, AA19.5,  
 AA19.6 
Vergaderplek : Ou Teologiese Skool - Voor klaskamer 
Voorsitter : Ds. G.N.V. Botha  
Skriba : Ds. D. Laufs 
Adjunk-skriba : Ds. F.J. van Deventer 
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Lede : Di. J. Malan en J.P.L. van der Walt 
  Oudll. J.D. de Villiers (OT sek), T. Larney  
  (WT), F.K. van Schalkwyk (NT), J.H. van 
  den Berg (N), C. Potgieter (S), S.C. van 
  der Walt (O+N) 
Adviseur : Prof. J.J.J. van Rensburg 
 
3.4.20  TEOLOGIESE SKOOL 
Opdrag : A20.1, A20.2, A20.4, AA20.1, AA20.6, 
  AA20.7  
Vergaderplek : TSP Senaatsaal 
Voorsitter : Dr. F.R.P. de Bruyn 
Skriba : Ds. P.J. van der Walt (OT) 
Adjunk-skriba : Ds. A.H. Mulder (WT) 
Lede : Dr. T. van der Walt (NT), ds. C. Aucamp 
  Oudll. A. Juyn (WT), J.H. van Wyk (S), 
  P.Z.J. van Vuuren (N), P.C. Oosthuizen  
 (OT) 
Adviseur : Prof. C.J.H. Venter 
 
3.4.21  PERSKOMMISSIE 
Opdrag  Skakeling met SAPA, SAUK, SATV 
 in oorleg met Moderamen 
Vergaderplek Sinodesaal  
Voorsitter Ds. L.D. Aucamp 
Skriba: Oudl. G.J. Oosthuizen 
 Besluit:  Pt.3.4 word goedgekeur met die volgende wysigings:  

Voeg die naam van dr. T. van der Walt in as Voorsitter van die 
Ordekommissie (3.4.1).  By 3.4.3 word oudl. P. Wouda 
vervang met oudl. P.J. (Flip) Snyman (albei WT).  Skrap die 
name van dr. J. Visser (3.4.7) dr. C.F.C. Coetzee (3.4.14), ds. 
D. Postma (3.4.15) en dr. T. van der Walt (3.4.20). 

 
11.  RAPPORT VAN DIE PERSKOMMISSIE (Art.232) 
 
A.  Ds. L.D. Aucamp rapporteer namens die Kommissie 
B.  RAPPORT 
1.  Opdrag 
Skakeling met SAPA, SAUK, SABC-TV. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2. Sake vir kennisname 
2.1  SAPA 
2.1.1  Die skakeling met SAPA het grootliks bevredigend verloop.  
Daar is voortdurend van hulle kant met die Kommissie kontak 
gehou.  Die Kommissie het in ‘n groot mate vooraf insig gehad in 
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die berigte wat deurgestuur is en waar nodig is wysigings aanbeveel 
en deur hulle aanvaar. 
2.1.2  Vir die eerste keer in die geskiedenis (sover ons kon vasstel) 
het ‘n verteenwoordiger van die Sunday Times die Sinode 
bygewoon. 
2.1.3  Die beriggewers het, nadat met hulle gesprek gevoer is, sover 
gegaan om kontak te maak met hulle redakteurs oor ongelukkighede 
soos “Doppers” en dat met hulle reg te stel. 
2.1.4  Die gesindheid van verslaggewers was uitstekend en het dit 
vir u Kommissie maklik gemaak. 
2.1.5  Berigte oor hierdie Sinode het na ons wete in ten minste 8 
koerante en hulle filiale verskyn. 
2.2  SAUK (e.a. uitsaai-instansies) 
2.2.1  Die SAUK het werklik uit hulle pad uit gegaan om dekking 
aan hierdie Sinode te verleen. 
2.2.1.1  ‘n Volle 50 minute is aan ‘n voorskou op die Sinode in die 
program “Kollig op die Kerk” afgestaan. 
2.2.1.2  In Kollig op die Kerk is ook ‘n breedvoerige vordering van 
die Sinodesitting gegee. 
2.2.1.3  In Kollig op die Kerk sal DV eerskomende Sondag ‘n 
breedvoerige terugskou op die Sinode gegee word. 
2.2.1.4  In die program Oopgesprek is ‘n halfuurlange onderhoud 
met prof. F.N. Lion-Cachet gevoer na aanleiding van die offisiële 
opening. 
2.2.1.5  Die program Oopgesprek sal DV eerskomende Sondagaand 
tussen 20:30 en 21:00 volledig aan die Sinode se verloop aandag 
gee. 
2.2.1.6  Berigte is deur u Kommissie gereeld na RSG en Radio 
Pretoria deurgestuur en in die meeste gevalle in nuusbulletins 
uitgesaai (soms by herhaling). 
2.3  SABC-TV 
2.3.1  Die deure is aanvanklik van die kant van SABC-TV heeltemal 
toegemaak met die verskoning dat daar nie personeel beskikbaar is 
om uit te stuur nie. 
2.3.2  Na heelwat oproepe en navrae is kontak gemaak met mnr. Piet 
du Plessis - Uitvoerende Regisseur Afrikaanse TV-Nuus.  Hy was 
gewillig om berigte per faks te ontvang vir “stemuitsendings” oor 
TV-Nuus.  Kontak is toe gemaak met mnr. Andre Geldenhuys van 
die Departement Bedryfskommunikasie van die PU vir CHO.  Hy 
het video-opnames gemaak wat as beeldmateriaal saam met die 
nuusuitsendings gebruik is. 
2.3.3  In die lig van die genoemde omstandighede is u Kommissie 
tevrede met die TV-dekking wat wel ontvang is. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode besluit 
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3.1  Die Sinode bedank die media vir die uitvoerige dekking wat aan 
hierdie Sinodesitting verleen is. 
3.2  Die Sinode wys by die volgende Sinode weer ‘n Perskommissie 
aan met die opdrag om: 
3.2.1  Kontak te hou met verslaggewers 
3.2.2  sorg te dra dat berigte deurgegee word aan radiostasies en die 
TV 
3.3.3  terugvoering aan die media te gee oor hulle beriggewing 
3.3.4  staande die vergadering rapport te lewer oor hulle werk. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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12.  Appèlle- en Beswaarskrifte 
 
12.1  EERSTE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE 
APPèLLE EN BESWAARSKRIFTE  (Art.13A) 
 
A.  Ds. E.J. Tiemensma stel die Rapport. 
B.  Die Rapport en besluite lui soos volg: 
1.   Opdrag 
“Die mandaat van die Regskommissie is om die Sinode te adviseer 
insake die ontvanklikheid van die Appèlle en Beswaarskrifte.  Verder 
behoort die Regskommissie hulle ten volle in te werk op die inhoud 
van die onderskeie Appèlle en Beswaarskrifte sonder dat tot enige 
besluit geraak word” (1991:540:2). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Die Sinode neem kennis 
2.1  Beswaarskrifte 
Die Deputate het die volgende Beswaarskrifte beoordeel: 
2.1.1  Prof. B. Spoelstra teen Sinodebesluit 1994 (Acta 1994:651-
655, 3, 4 en G). 
2.1.2  Beswaarskrif Part. Sinode Wes-Transvaal teen die besluite van 
die Nasionale Sinodes 1991 en 1994 insake ramings volgens 
Skriftuurlike beginsels. 
2.1.3  Beswaarskrif Suidelike Partikuliere Sinode oor 
verkiesbaarheid van vroue in die besondere ampte/dienste. 
2.1.4  Partikuliere Sinode Transvaal:  Gravamen teen besluit van 
Nasionale Sinode 1973 insake toelating tot die diens van die Woord 
na afsetting. 
2.1.5  Beswaarskrif Suidelike Partikuliere Sinode teen besluite van 
Sinodes 1964 en 1967 insake die Beroepsbrief en 
Bevestigingsformuliere vir Sendelinge. 
2.1.6  Beswaarskrif Partikuliere Sinode Wes-Transvaal teen ‘n 
besluit van die Nasionale Sinode 1964:  “neergedaal het na die hel”. 
2.1.7  Beswaarskrif:  Prof. F.N. Lion-Cachet met betrekking tot die 
aard, samestelling en die plek van die professore op die vergadering 
van die Kuratore. 
2.2  Appèlle 
Die Deputate het die volgende Appèlle met gepaardgaande 
dokumentasie beoordeel: 
2.2.1  Appèl G. Erasmus teen ‘n besluit van die 48e Partikuliere 
Sinode Noord-Transvaal van November 1995. 
2.2.2  Appèl L.S.D. du Plessis en H.L.J. Momberg teen ‘n besluit van 
die Partikuliere Sinode Namibië van 24 en 25 November 1995. 
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2.2.3  Kennisgewing is ontvang van prof. B. Spoelstra dat ‘n appèl 
teen ‘n sekere besluit van Suidelike Partikuliere Sinode van 
November 1996 gestuur sal word. 
2.2.4  Appèl van Gereformeerde Kerk Waterberg teen werkswyse en 
besluite van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal van 26 en 27 
November 1996. 
2.3  Opmerkings 
2.3.1  Die skopus van die Beswaarskrif van Suidelike Partikuliere 
Sinode oor verkiesbaarheid van vroue in die besondere ampte/dienste 
lê op verdere studie wat in die beswaarskrif gevra word en verskil 
van die Beswaarskrif voor die Sinode van 1988. 
 Besluit:  Kennis geneem van pt.2 - soos gewysig (wysigings 

reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
 
3.  Die Sinode oorweeg 
3.1  Die Deputate het die ontvanklikheid van die Beswaarskrifte wat 
aan die Nasionale Sinode 1997 gerig is, beoordeel in die lig van 
Kerkorde-artikels, art. 30, 33 en 46 KO en die betrokke Sinodale 
besluite ten opsigte van hierdie artikels van die Kerkorde. 
3.2  Vir die beoordeling van die ontvanklikheid van die Appèlle is 
die prosedure gevolg soos deur die Sinode van 1939 (143 e.v.) 
besluit en gewysig is deur die Sinode 1991 (524-526) (vgl. 
Kerkordeboekie, 1980:67, 68). 
3.3  Die Sinode oorweeg om daaraan aandag te gee dat 
Beswaarskrifte betyds vir opname in die agenda aangebied word.   
Motivering:  Die besluit van 1967 soos gewysig in 1994:  “om art. 
33 KO konsekwent toe pas sodat alleenlik opdragte en sake onder 
art. 46 KO van Partikuliere Sinodes ter tafel geneem mag word 
omdat: 
(a)  Die Partikuliere Sinodes die lasgewer van die Nasionale Sinodes 
is en 
(b)  Die sakelyste van die Nasionale Sinodes nie oorlaai behoort te 
word met onbestudeerde en onverantwoorde “opdragte” nie”.  (Acta, 
1967:350, pt c en Acta, 1994:53, pt 3.4). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
4.  Die Sinode besluit 
4.1  Om al die Beswaarskrifte ontvanklik te verklaar in die lig van pt 
3.1 van die Deputaterapport. 
4.2  Om die Appèl L.S.D. du Plessis en H.L.J. Momberg ontvanklik 
te verklaar. 
4.3  Om die Appèl van G. Erasmus ontvanklik te verklaar. 
4.4  Om die Appèl van die Gereformeerde Kerk Waterberg 
ontvanklik te verklaar. 
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4.5  Om die Appèl van prof. B. Spoelstra teen ‘n sekere besluit van 
die Suidelike Partikuliere Sinode na die deputate vir beoordeling te 
verwys sodra die dokumente ontvang word. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Punt 4.5 word verwys na dieselfde 

Kommissie. 
 
 
12.2  TWEEDE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE 
APPèLLE EN BESWAARSKRIFTE (Artt.37, 59) 
 
A.  Ds. P.A. Coetzee stel die Rapport. 
B.  Die Rapport en besluite lui soos volg: 
1.  Opdrag 
Die mandaat van die Regskommissie is om die Sinode te adviseer 
insake die ontvanklikheid van die Appèlle en Beswaarskrifte.  Verder 
behoort die Regskommissie hulle ten volle in te werk op die inhoud 
van die onderskeie Appèlle en Beswaarskrifte sonder dat enige 
besluit geraak word (Acta 1991:540, 2). 
 
2.  Die Sinode neem kennis 
2.1  Beswaarskrifte 
Die volgende Beswaarskrif is beoordeel: 
2.1.1  Partikuliere Sinode Wes-Transvaal insake beswaar oor besluit 
GKSA Sustentasiefondsdeputate. 
2.2  Appèlle 
Die volgende Appèl se ontvanklikheid is beoordeel tesame met 
gepaardgaande dokumentasie: 
2.2.1  Appèl prof. B. Spoelstra teen ‘n sekere besluit van Suidelike 
Part. Sinode, November 1996. 
 
3.  Beredenering 
3.1  Die ontvanklikheid van die Beswaarskrif en Appèl is beoordeel 
volgens die kriteria wat reeds gestel is in die Eerste Rapport van die 
Regsdeputate (punt 3). 
3.2  Beswaarskrif Part. Sinode Wes-Transvaal 
Die Beswaar handel oor sake wat voorkom in die Rapport van die 
Deputate vir Sustentasiefonds GKSA.  Die Part. Sinode Wes-
Transvaal se Beswaar gaan dus nie teen ‘n besluit van ‘n Sinode nie, 
maar teen ‘n sekere werkwyse van die Deputate vir Sustentasiefonds. 
Daar word ook nêrens aangedui dat die werkwyse deur die Sinode 
goedgekeur is nie.  Die Beswaar hoort dus eerstens op die tafel van 
die Deputate en nie op die tafel van die Sinode nie. 
3.3  Appèl van prof. B. Spoelstra teen ‘n sekere besluit van Suidelike 
Part. Sinode is beoordeel. 
Volgens die prosedure vir behandeling van Appèlsake (1939, 
art.135) word onder andere duidelik besluit: 
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“Die appellant moet die gronde van sy besware in eie woorde 
skriftelik voor die meerdere vergadering lê, en daarnaas die mindere 
vergadering se besluit waarteen geappelleer word, in die offisiële 
redaksie”. 
In die verklaring van KO, art.31 ten opsigte van die saak, skryf prof. 
B. Spoelstra in sy boek : Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering 
(p.198) 
“Dit is feitlik onvermydelik en noodsaaklik dat die appellant ‘n 
gewaarmerkte afskrif van die besluit waarteen geappelleer word, 
reeds in sy appèl gebruik.” 
 
4.  Bevinding 
4.1  Beswaarskrif Part. Sinode Wes-Transvaal  
Die Beswaarskrif beantwoord nie aan die kriteria nie omdat dit nie ‘n 
Beswaar is teen ‘n besluit van ‘n kerklike vergadering nie. 
4.2  Appèl prof. B. Spoelstra 
4.2.1  Daar is in die Appèl ‘n verwysing na ‘n sekere besluit van die 
Suidelike Part. Sinode sonder om te verwys na die spesifieke artikel 
waarteen beswaar gemaak word. 
4.2.2  Daar is geen offisiële redaksie van die besluit waarteen 
geappelleer word, in die Appèl gebruik nie. 
4.2.3  In die Appèl word egter as Bylae ingesluit die volle verslag 
van die Appèlkommissie van die Suidelike Part. Sinode, asook die 
besluit van die Part. Sinode oor die Appèl. 
 
5.  Die Sinode besluit 
5.1  Om die Beswaarskrif van Part. Sinode Wes-Transvaal 
onontvanklik te verklaar. 
5.2  Om die Appèl van prof. B. Spoelstra ontvanklik te verklaar. 
 Besluit:  Punte 1 tot 3 kennis geneem.  Punte 4 en 5 

goedgekeur. 
 
 
12.3  Appèlskrifte 
 
12.3.1  APPèL G. ERASMUS TEEN 'N BESLUIT VAN DIE 48STE 
PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL (Artt.65, 196) 
 
Die Sinode gaan in komitee vir die behandeling van al die Appèlle.  
Alle predikante, ouderlinge, professore en emeriti wat nie gedeputeer 
is nie mag in die vergadering bly. 
A.  Br. G. Erasmus stel die Appèl. 
B.  Dr. J.L. Venter stel die Verweer namens Part. Sinode Noord-
Transvaal. 
C.  Besluit:  Die Appèl word na die Kommissie vir Appèlle verwys. 
D.  Ds. A.L. Coetzer stel die Kommissierapport. 
E.  Die verweerders en appellante lewer repliek. 
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F.  APPèL 
 
Afkortings 
In hierdie appèl verwys die volgende afkortings na: 
 Kerkraad = Kerkraad van Pretoria-  
   Magalieskruin  
 Klassis = Klassis Noordelike Pretoria van 
   November 1995  
 Appèlkom-Klassis = betrokke Appèlkommissie van 
   voorgenoemde Klassis  
 Part. Sinode = 48ste Partikuliere Sinode Noord-
   Transvaal  
 Appèlkom-Part. Sinode = betrokke Appèlkommissie van 
   voorgaande  Part. Sinode. 
 
Besluit waarteen geappelleer word 
Handelinge van die 48ste Partikuliere Sinode Noord-Transvaal 
gehou op 21 en 22 November 1995, Art.47 wat lui: 
 Appèlgrond 1 slaag nie  
 Appèlgrond 2 slaag nie  
 Appèlgrond 3 slaag nie  
 Appèlgrond 4 slaag nie 
Hiermee saam gaan die Rapport van die betrokke Appèlkommissie 
(Bylae O) met sy beredeneringe en bevindings wat daaruit opgebou 
is en die basis vorm van die aanbevelings van die Appèlkommissie 
wat tot voorgenoemde besluit(e) van die Part. Sinode aanleiding 
gegee het. 
 
Gronde van Appèl 
Die besluite van die Part. Sinode krenk telkens die reg deur sy 
uitspraak ten gunste van die beslissing van die Klassis Noordelike 
Pretoria om die volgende redes: 
 
1.  Appèlgrond 1  (Bylae O:  Par 3.1 Appèlkom-Part. Sinode verwys) 
1.1  In my motivering het ek aangetoon dat die besluit van die 
Kerkraad formeel nie juis is nie, dit wil sê die bewoording wat die 
besluit dra, is vals.  Die Appèlkom-Part. Sinode bevestig dit in 
werklikheid deur sy beredenering met die volgende:  Dit blyk dat die 
Kerkraad nie handel oor die suster se gewetensbeswaar oor die '83-
vertaling nie.  Die Kerkraad se besluit handel daaroor dat sy beswaar 
het teen die gebruik van die '83-vertaling in lesaanbiedinge en die 
gebruik daarvan deur die kinders (Bylae O, par.3.1). 
Die besluit van die Kerkraad soos dit op papier deurgegee is, lees: 
Dat in die lig van die feit dat suster Erasmus 'n gewetensbeswaar het 
teen die gebruik van die 1983-vertaling en ook die gebruik daarvan in 
lesaanbiedinge, sy versoek word om...as hulpkategeet te onttrek. 
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Die Kerkraad skryf sy motief is onder andere die gewetensbeswaar 
van die suster.  Die Appèlkom-Part. Sinode sê dit blyk dat die 
kerkraadsbesluit gaan oor haar beswaar teen die gebruik van die '83-
vertaling in die lesaanbiedinge en die gebruik daarvan deur die 
kinders.  Dit gaan spesifiek nie oor haar gewetensbeswaar nie! 
Hieruit blyk dat die Appèlkom-Part. Sinode die formele betekenis 
van dit wat daar staan, self gaan interpreteer, terwyl ek juis daarop 
gewys het dat hierdie verskil in bewoording, en die werklike 
betekenis, verskil en dus vals (of ten minste misleidend) was.  Die 
Appèlkom-Part. Sinode bevestig dus juis dit wat ek beweer, maar sê 
dan dat die Kerkraad se motief nie vals is nie.  Dit is nie die taak van 
die Appèlkommissie om in hierdie punt te bepaal wat die Kerkraad 
eintlik bedoel het nie, maar wel om te bepaal of die Kerkraad sy 
besluit korrek verwoord het.  As die Kerkraad skryf hy besluit dat die 
suster se gewetensbeswaar en weiering om die 1983-vertaling in die 
klas te gebruik die rede is, mag die Part. Sinode nie heengaan en sê 
dit het nie gegaan oor haar gewetensbeswaar nie.  En dan las die 
Part. Sinode nog 'n stertjie daarby - en die gebruik daarvan deur die 
kinders - wat nie bewys is nie en as leuen aangedui is. 
1.2  Die Part. Sinode krenk die reg deur my motivering (Bylae L, 
par.1.1(a), (b), (c), (d) en (e)) van die ware aanleiding en bestaan van 
die suster se gewetensbeswaar en praktyk in die lesaanbieding baie 
jare bekend was, te ignoreer en self te formuleer wat die motief van 
die Kerkraad was, al verskil dit met wat die Kerkraad self aan die 
suster geskryf het. 
1.3  In sowel my appèl na die Klassis as die Part. Sinode het ek 
daarop gewys dat die bewering dat suster Erasmus die kinders 
verbied het om die '83-vertaling te gebruik, vals is.  Hierdie 
leuenbewering in die verweer van die Kerkraad en die beredenering 
van die Appèlkom-Klassis (Bylae M, par.7.3.1) en die Appèlkom-
Part. Sinode (Bylae O, par.3.1) is 'n oortreding van die Negende 
Gebod en krenk die reg om daardie rede.  Die Appèlkom-Part. 
Sinode kondoneer naamlik hierdie valse bewering van die Kerkraad 
en Klassis en handel daarmee regskrenkend. 
 
2.  Appèlgrond 2  (Appèlkom-Part. Sinode, par.4 verwys) 
Die Part. Sinode krenk my reg deur te bevind dat die saak nie 'n Matt 
18 saak is nie en wel om die volgende redes: 
2.1  Soos in my appèl na die Klassis en die Part. Sinode aangetoon is, 
was die behandeling van die saak ondubbelsinnig die gevolg van 'n 
klag van 'n ouerpaar via die wyksouderling (Bylae L, par.2.1 en 
Bylae N, par.2.1).  Die Kerkraad was tog sedert 1985 deurentyd 
bewus van die inhoud waaroor die Kerkraad eers na ontvangs van die 
klag gehandel het.  As haar optrede strydig was met die wense van 
die Kerkraad, (a) het hulle dus nie nodig gehad om op 'n klag te wag 
nie en (b) is hulle nog steeds inkonsekwent in hul optrede omdat ten 
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minste twee ander hulpkategete ook om gewetensbeswaar slegs die 
1953-vertaling in lesaanbieding gebruik.  Die Part. Sinode gaan dus 
regskrenkend akkoord dat die Kerkraad diskrimineer en die Klassis 
beredeneer dat gewetensdwang nie deur die suster toegepas mag 
word nie (Bylae M, par.7.3.1). 
2.2  'n Kerkraad handel kerklike sake op kerklike wyse, dit wil sê aan 
die hand van die Skrif, Belydenis en Kerkorde (KO, art.30).  Daar is 
geen ander manier waarop 'n klag teen 'n lidmaat gehanteer kan word 
as KO, artt. 71-76 nie en hierdie Kerkorde-artikels omskryf onder 
andere 'n praktiese werkswyse wat op Matt 18 gegrond is.  Ook KO, 
art.72 wat deur die Part. Sinode genoem word, is die praktiese 
uitbouing van die beginsel wat in Matt 18 gestel word.  Die Part. 
Sinode beredeneer:  "In hierdie geval gaan dit oor 'n hulpkategeet 
wat in haar lesaanbieding onder toesig van die kerkraad opgetree 
het" asof daar geen klag was nie.  Dis regskrenkende omseiling van 
die feit dat die Kerkraad op 'n klag onregmatig gereageer het deur nie 
behoorlik die klag te ondersoek nie, naamlik of dit korrek, en/of die 
ouerpaar dit eers met die suster opgeneem het en of die klag in wese 
(leerstellig) gegrond is. 
2.3  Afsetting van 'n hulpkategeet met verskaffing van redes, is 'n 
vorm van dissiplinêre handeling.  Soos ek telkens op die Part. Sinode 
gesê het:  "Waar daar geen wet is nie, is daar geen oortreding nie".  
Om geen-oortreding dissiplinêr te hanteer, is behandeling anders as 
langs die kerklike weg en dus regskrenkend.  Die Kerkraad het geen 
ander riglyne om 'n klag te behandel as KO, artt.71-76.  Matt 18 
bestaan nie net uit verse 15 en 16 nie soos ek uitvoerig in my appèl 
na die Klassis aangedui het (vergelyk Bylae L, par.2.2). 
 
3.  Appèlgrond 3  (Bylae O, par.5, Appèlkom-Part. Sinode verwys) 
In my appèl na die Klassis stel ek:  "Daar was tot met die besluit van 
95/02/28 geen riglyne wat die alleengebruik van die 1953-vertaling 
vir kategese verbied of die naasmekaar van die vertalings gebied 
nie". 
Die Kerkraad het in 1991 besluit dat die twee vertalings naasmekaar 
gebruik mag word.  Dit het ook vir die katkisasie gegeld.  Dit het 
geen verpligting op enige hulpkategeet geplaas nie.  Suster Erasmus 
het tewens met medewete van die toesighoudende ouderlinge en 
beide leraars voortgegaan om slegs die 1953-vertaling te gebruik" 
(Bylae L, par.2.3). 
Die Appèlkommissie van die Klassis beredeneer:  "Die appellant 
lewer geen bewys dat die stand van sake voor 95/02/28 aan enige 
kategeet die reg gee om alleenlik die 1953-vertaling te gebruik en 
dan die gebruik van die 1983-vertaling deur die katkisant op grond 
van persoonlike besware te verbied nie.  'Naasmekaar' impliseer 
vanselfsprekend dat nie een van die twee alleenreg ten opsigte van 
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die gebruik in katkisasie het nie, en gewetensdwang mag na geen 
kant toegepas word nie". 
Die Bevinding:  "Die appellant lewer nie bewys dat die kategeet ... 
die reg gehad het om alleenlik die 1953-vertaling ten koste van die 
reg van die 1983-vertaling se gebruik, te gebruik nie". 
Hieroor voer ek in my appèl na die Part. Sinode aan dat die Klassis 
nie die aard van my appèlgrond behandel nie, maar daaromheen 
stuur. 
3.1  Die "aard" gaan in my appèl oor die betekenis van die 
kerkraadsbesluit in sy implikasie wat hul besluit oor suster Erasmus 
gehad het, naamlik dat dit nie die suster kan dwing om beide 
naasmekaar te gebruik nie - veral nie as sy haar besware duidelik 
geformuleer en die Kerkraad nie op die begronding van haar 
standpunt ingegaan het nie en steeds weier om daarop in te gaan.  
Daar is geen inherente reg tot die gebruik van die 1983-vertaling nie.  
Daarmee omseil die Klassis die primêre aard van my appèlgrond en 
die Part. Sinode beweer regskrenkend dat dit nie die geval is nie. 
In werklikheid het die suster juis beide vertalings naasmekaar gestel 
toe sy verduidelik het dat die 1983-vertaling vol foute is.  Dit het 
naamlik gegaan oor die "gewelf" en die "uitspansel" van Genesis 1 in 
die betrokke les. 
3.2  Die deel waarin ek aantoon dat die suster met medewete van 
beide predikante en elke toesighoudende ouderling slegs die 1953-
vertaling in die klas gebruik het, gekoppel aan en kwalifiserend tot 
die eerste sin, word regskrenkend geïgnoreer. 
3.3  Gewetensdwang het verskillende vlakke van intensiteit.  As die 
hulpkategeet sou sê sy gebruik nie die 1983-vertaling nie, en die 
Kerkraad beskou haar standpunt as strydig met sy besluit van 
'naasmekaar mag', dan is dit 'n oppervlakkige dwang wat haar opgelê 
word.  Sou sy egter sê dat sy om beginselredes nie die 1983-vertaling 
in die klas gebruik nie, word dit 'n ernstige saak wat ten minste deur 
die Kerkraad ondersoek moet word.  Stel sy daarby haar besware 
teen die 1983-vertaling op skrif - in 'n boekie (Bewaar my Woord 
1989 en 1992) sowel as in 'n 10-bladsy kommentaar op die boekies 
Ken en Vertrou op versoek van die organiseerder van die katkisasie 
(1994) - en toon daarin aan dat die vertaling in stryd is met die 
Gereformeerde belydenis - en die Kerkraad gaan nie op die besware 
in nie, maar verwag en vereis nogtans van haar om die 1983-
vertaling te gebruik, is dit 'n baie ernstige saak as die Kerkraad haar 
weiering om die 1983-vertaling in die klas te gebruik, met afsetting 
finaliseer. 
Laasgenoemde het in hierdie geval gebeur en is tog blatante 
gewetensdwang as die Kerkraad van haar sou vereis om te onttrek 
omdat sy nie beide vertalings gebruik nie.  Om háár as 
gewetensbindend te kwalifiseer - gegrond op die sogenaamde 'reg' 
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van die gebruik van die 1983-vertaling - is geen Bybelse begronding 
nie en weereens 'n geval waar die Klassis regskrenkend vir die 
Kerkraad stry. 
 
4.  Appèlgrond 4  (Par.6, Appèlkom-Part. Sinode verwys) 
Die Part. Sinode krenk my reg deur die bewering dat ek nie die 
beredenering van die Klassis in Appèlgrond 4 hanteer nie. 
Motivering 
Die Appèlkom-Part. Sinode rapporteer soos volg (Bylae O, par.6.1):  
"In die appèl na die Klassis voer die appellant aan dat die Kerkraad 
gewetensdwang toepas.  Die Klassis toon aan dat die bewyslas vir 
hierdie standpunt by die appellant berus, en bevind dat die appellant 
nie bewys gelewer het dat die Kerkraad gewetensdwang toegepas het 
nie.  In die Appèlgrond 4 voor die Part. Sinode hanteer die appellant 
glad nie hierdie beredenering van die Klassis nie."  Dit is waar dat 
ek nie die beredenering van die Klassis genoem het nie, maar dit 
bewys nie dat ek die beredenering nie gehanteer het nie.  In my appèl 
na die Part. Sinode stel ek dit soos volg:  "Die Klassis fouteer deur te 
bevind dat die Kerkraad van Magalieskruin nie gewetensdwang 
toepas in sy besluit nie".  Hierop volg dan 'n uiteensetting van 
waarom dit wel gewetensdwang was en dit is basies 'n herhaling van 
die motivering wat aan die Klassis voorgelê is maar waarvan die 
Klassis bevind het ek bewys nie my stelling nie.  Hiermee hanteer ek 
tog duidelik die beredenering van die Klassis.  Die Klassis het gesê 
"is-nie" en ek sê "is".  Dis die Klassis wat nie my motiverings 
behandel het nie maar 'n eie beredenering rondom die sogenaamde 
reg van die 1983-vertaling opgebou het en die suster van 
gewetensdwang beskuldig.  Dit is en was vir my so duidelik dat ek 
bewys lewer van die gewetensdwang dat ek dit slegs nodig gevind 
het om hierdie bewysvoering te herhaal, aangesien die Klassis 
beweer dat ek dit nie gedoen het nie.  Dit wil voorkom asof ek met 
hierdie handeling in my appèl na die Part. Sinode te hoflik was.  
Skynbaar moet ek eerder gesê het hulle moet hulle so-en-so se oë 
oopmaak en kyk wat in par.2.4.1 tot 2.4.5 van my appèlskrif (Bylae 
L) staan voordat hulle sê ek bewys nie my stelling nie! 
Die Klassis krenk my reg deur te beweer ek lê nie bewys voor van 
gewetensdwang nie, terwyl ek dit wel gedoen het en die Part. Sinode 
krenk eweneens my reg deur te beweer dat ek nie die Klassis se 
beredenering gehanteer nie.  Wat doen ek dan anders as dit in par.2.4 
van my appèl na die Part. Sinode?  Daarin dui ek aan dat die suster 
gemotiveerde beginselsware teen die 'amptelike' gebruik van die 
1983-vertaling het, maar die Kerkraad tree diskriminerend slegs teen 
haar op.  Daarom kom die optrede van die Kerkraad neer op 
gewetensdwang. 
 
Lys van Bylaes: 
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Bylae A: 'n Kort geskiedenis van die saak 
Bylae B: Notule van die Kerkraadsvergadering van 28/02/95 
Bylae C: Eerste brief van die Kerkraad aan sr. Erasmus  
  (28/02/95) 
Bylae D: My brief van beswaar aan die Kerkraad (10/03/95) 
Bylae E: Eerste verslag van die Kerkraadskommissie (Bylae 15 
  van die Kerkraadsvergadering van 12/03/95) 
Bylae F: Notule van die Tweede Kerkraadsvergadering van 
  12/03/95 
Bylae G: Brief van die Kerkraad in antwoord op my beswaar 
  (13/03/95) 
Bylae H: Verslag van die Tweede Kommissie wat voorgaande  
  brief afgelewer het (Bylae 6 van die Kerkraads- 
  vergadering van 28/03/95) 
Bylae I: Onderneming van suster Erasmus t.o.v. voortgesette 
  hulpkategese  
Bylae K: Derde brief van die Kerkraad (gedateer 22 April 1995) 
Bylae L: Appèl na die Klassis Noordelike Pretoria (Notule van 
  die Klassis Noordelike Pretoria gehou op 17 Okt 1995) 
Bylae M: Rapport van die Appèlkommissie van die Klassis 
  Noordelike Pretoria soos voorgedra op sy vergadering 
  van 17 Okt 1995 
Bylae N: Appèl na die Part. Sinode Noord-Transvaal 
Bylae O: Rapport van die Appèlkommissie 48ste Part. Sinode 
  Noord-Transvaal 
 
G.  RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 
 
1.  Die Sinode neem kennis 
1.1  Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde appèl. 
1.2  Stukke ter insae: 
Die volgende geskrewe stukke was ter insae: 
1.2.1  Bylae A: 'n Kort geskiedenis van die saak 
1.2.2  Bylae B: Notule van die Kerkraadsvergadering van 
    28/02/95 
1.2.3  Bylae C: Eerste brief van die Kerkraad aan sr. Erasmus  
    (28/02/95) 
1.2.4  Bylae D: My brief van beswaar aan die Kerkraad 
    (10/03/95) 
1.2.5  Bylae E: Eerste verslag van die Kerkraadskommissie 
    (Bylae 15 van die Kerkraadsvergadering van 
    12/03/95) 
1.2.6  Bylae F: Notule van die Tweede Kerkraadsvergadering van 
    12/03/95 
1.2.7  Bylae G: Brief van die Kerkraad in antwoord op my 
    beswaar (13/03/95) 
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1.2.8  Bylae H: Verslag van die Tweede Kommissie wat 
    voorgaande brief afgelewer het (Bylae 6 van die 
    Kerkraadsvergadering van 28/03/95) 
1.2.9  Bylae I: Onderneming van suster Erasmus t.o.v. 
    voortgesette hulpkategese 
1.2.10  Bylae K: Derde brief van die Kerkraad (gedateer 22 April 
    1995) 
1.2.11  Bylae L: Appèl na die Klassis Noordelike Pretoria (Notule 
    van die Klassis Noordelike Pretoria gehou op 17 
    Okt 1995) 
1.2.12  Bylae M:   Rapport van die Appèlkommissie van die 
    Klassis Noordelike Pretoria soos voorgedra op sy 
    vergadering van 17 Okt 1995 
1.2.13  Bylae N: Appèl na die Part. Sinode Noord-Transvaal 
1.2.14  Bylae O: Rapport van die Appèlkommissie 48ste Part. 
    Sinode Noord-Transvaal 
1.3  Toeligting: 
Die volgende persone het toeligting in die Kommissie gegee: 
1.3.1  Br. G. Erasmus, die appellant. 
1.3.2  Sr. J. Erasmus, eggenote van die appellant en gewese 
hulpkategeet. 
1.3.3  Dr. J.L. Venter, verweerder Part. Sinode Noord-Transvaal. 
1.4  Agtergrond van die Appèl: 
1.4.1  ‘n Ouer het teen die appellant se eggenote (as hulpkategeet vir 
die St.3 klas) beswaar aangeteken.  Die ouer het al ‘n eerste keer sy 
kind aan die katkisasieklas vir Gr.1 vier jaar tevore uit ‘n vroeëre 
katkisasieklas by dieselfde hulpkategeet onttrek. 
1.4.2  Die ouer se beswaar gaan teen die hulpkategeet se kritiek teen 
die 1983-Afrikaanse Bybelvertaling wat telkens in die katkisasieklas 
deur die hulpkategeet geopper is. 
1.4.3  In ‘n gesprek van die dominee met die hulpkategeet het sy 
onderneem “om minder ‘pertinent’ op verskille te wys” en “om as 
hulpkategeet terug te staan as die Kerkraad dit wenslik ag” (Bylae A 
- appellant se weergawe van die verloop van die saak, pt.4). 
1.4.4  Die Kerkraad versoek die suster om haar wel van die kategese 
te onttrek “..vanweë haar ‘gewetensbeswaar’ teen die 1983-
vertaling”. 
1.4.5  Vanweë die versoek van die Kerkraad het die hulpkategeet se 
eggenoot, br. G. Erasmus na beswaar by die Kerkraad, na die Klassis 
geappelleer.  Sy appèl by die Klassis slaag nie. 
1.4.6  Hierna appelleer br. Erasmus na die Part. Sinode Noord-
Transvaal 1995 waar sy appèl eweneens nie slaag nie.  Gevolglik 
appelleer hy na die Nasionale Sinode 1997. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 1. 
 
2.  Die Sinode beoordeel 
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2.1  Eerste Appèlgrond 
“...dat die besluit van die Kerkraad formeel nie juis is nie, dit wil sê 
die bewoording wat die besluit dra, is vals” (Appèlskrif 1.1). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.1.1  Appèlkommissie se beoordeling: 
2.1.1.1  Die appellant voer aan dat Part. Sinode Noord-Transvaal 
1995 die reg krenk deur te oordeel dat sy appèlgrond dat die 
Kerkraad van Pretoria-Magalieskruin se besluit vals is, nie slaag nie. 
2.1.1.2  Die Kerkraad se besluit volgens sy brief aan die suster lui:  
“Dat in die lig van die feit dat sr. Erasmus ‘n gewetensbeswaar het 
teen die gebruik van die 1983-Vertaling en ook die gebruik daarvan 
in lesaanbiedinge, sy versoek word om ... as hulpkategeet te onttrek” 
(Bylae C, brief van Kerkraad aan sr. Erasmus 28/2/1995). 
2.1.1.3  Die appellant oordeel egter dat die werklike rede vir die 
Kerkraad se versoek, nie die hulpkategeet se “gewetensbeswaar” is 
nie, maar die verslag van die wyksouderling nl. dat die egpaar hulle 
kind aan die katkisasie onttrek het. 
2.1.1.4  Part. Sinode Noord-Transvaal 1995 oordeel:  “Dit blyk dat 
die besluit van die Kerkraad nie handel oor die suster se 
gewetensbeswaar oor die 1983-Verklaring nie.  Die Kerkraad se 
besluit handel daaroor dat sy beswaar het teen die gebruik van die 
1983-Verklaring in haar lesaanbiedinge en gebruik daarvan deur die 
kinders”. 
2.1.1.5  U Kommissie oordeel dat die Kerkraad se versoek aan die 
suster om haar van die kategese te onttrek, óf op grond van haar 
gewetensbeswaar teen die 1983-Vertaling, óf op grond van haar 
beswaar om dié Vertaling in haar lesaanbiedinge te gebruik, op 
dieselfde neerkom. 
2.1.1.6  Die beswaar van die betrokke ouer het die suster se 
gewetensbesware teen die 1983-Vertaling pertinent onder die 
Kerkraad se aandag gebring en a.g.v. hierdie besware versoek die 
Kerkraad haar om van die kategese te onttrek. 
 Besluit:  Die hele punt 2.1.1 word goedgekeur. 
2.1.2  Appèlkommissie se bevinding: 
2.1.2.1  U Kommissie bevind dat al is Part. Sinode Noord-Transvaal 
1995 se beredenering oor die aangeleentheid nie suiwer nie, is sy 
bevinding korrek, nl. dat die Kerkraad nie valse voorstellings in sy 
besluit maak nie. 
2.1.2.2  Inderdaad was die suster se gewetensbeswaar teen die 1983-
Vertaling die oorsaak dat ‘n ouer vir ‘n tweede keer sy kind aan die 
suster se katkisasieklas onttrek en dat die Kerkraad dus met reg die 
suster se gewetensbesware teen die 1983-Vertaling aangevoer het as 
sy rede waarom hy haar versoek, om haar aan die kategese te onttrek. 
2.1.2.2  U Kommissie bevind derhalwe dat die Part. Sinode se 
uitspraak nie regskrenking veroorsaak het nie. 
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 Besluit:  Goedgekeur. 
2.1.3  Appèlkommissie se aanbeveling: 
Die eerste Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.2  Tweede Appèlgrond 
“Dat Part. Sinode Noord-Transvaal 1995 die reg gekrenk het deur te 
oordeel dat die aangeleentheid nie ‘n Matt 18 saak is nie” 
(Appèlkommissie se eie woorde). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.2.1  Appèlkommissie se beoordeling: 
2.2.1.1  Die appellant voer aan dat daar ‘n klag teen die hulpkategeet 
gelê is en wat derhalwe nie anders as volgens KO, artt.71-76, waarin 
Matt 18 ‘n bepaalde weg aantoon, behandel kon word nie. 
2.2.1.2  Die appellant voer aan dat die Kerkraad “die klag” nie 
behoorlik ondersoek het en ‘n uitspraak daaroor gegee het nie. 
2.2.1.3  Verder meen die appellant dat die “afsetting” van die 
hulpkategeet “‘n vorm van dissiplinêre handeling” is wat nie op ‘n 
kerklike wyse uitgeoefen is nie. 
2.2.1.4  Die wyksouderling het egter slegs gerapporteer:  “Weens 
beswaar teen die hulpkategeet vir St.3 onderneem ‘n egpaar om hulle 
kind hierdie jaar self te onderrig” (Bylae B). 
2.2.1.5  U Kommissie oordeel dat geen melding gemaak word van ‘n 
klag volgens KO, art.74 van die ouers teen die hulpkategeet nie.  
Artt.72-77, KO en Matt 18 is nie van toepassing nie:  hier is nie 
sprake van ‘n geheime sonde nie en ook nie ‘n klag teen iemand se 
leer of lewe nie. 
2.2.1.6  Part. Sinode Noord-Transvaal 1995 oordeel tereg dat die 
kerkordelike weg van Matt 18 nie ter sprake is nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.2  Appèlkommissie se bevinding: 
Part. Sinode Noord-Transvaal  1995 het nie die reg gekrenk deur te 
oordeel dat die weg van Matt 18 volgens KO, art.72 nie van 
toepassing was nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.3  Appèlkommissie se aanbeveling: 
Die tweede Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.3  Derde Appèlgrond 
“Daar was tot en met die besluit van 28/02/1995 geen riglyne wat die 
alleengebruik van die 1953-Vertaling vir kategese verbied of die 
naasmekaar (appellant se eie beklemtoning - Rapporteurs) van die 
vertalings geskied nie” (Appèlskrif, pt.3). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.1  Appèlkommissie se beoordeling: 
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2.3.1.1  Die appellant maak die afleiding dat daar geen 
Kerkraadsbesluit was wat die suster verbied om die 1953-Vertaling 
eintlik alleen as gesagvol te gebruik nie. 
2.3.1.2  Die appellant interpreteer die Kerkraad se besluit só dat dit 
nie inhou dat die suster die 1983-Vertaling hoef te gebruik nie:  
“Daar is geen inherente reg tot die gebruik van die 1983-Vertaling 
nie”.  Die “naasmekaar”-gebruik van die twee vertalings word deur 
die appellant geïnterpreteer as ‘n regverdiging van ‘n metode om 
telkens die 1983-Vertaling vanuit die 1953-Vertaling (as norm) in die 
katkisasieklasse te kritiseer. 
2.3.1.3  Part. Sinode Noord-Transvaal 1995 bevind tereg dat die 
appellant nie bewys lewer dat die suster voor die 28.2.1995-Besluit 
van die Kerkraad (in die lig van die Kerkraadsgebruik van 
“naasmekaar”-gebruik) die reg gehad het om alleenlik die 1953-
Vertaling ten koste van die 1983-Vertaling in die kategese te gebruik 
nie. 
2.3.1.4  Die “naasmekaar” impliseer vanselfsprekend dat nie een van 
die twee vertalings alleenreg ten koste van die ander een in die 
kategese het nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.2  Appèlkommissie se bevinding: 
U Kommissie oordeel dat Part. Sinode Noord-Transvaal 1995 nie die 
reg gekrenk het deur nie aan die appellant se siening van die 
alleengebruik van die 1953-Vertaling en die naasmekaar gebruik van 
die twee vertalings gelyk te gee nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.3.3  Appèlkommissie se aanbeveling: 
Die derde Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.4  Vierde Appèlgrond 
“Die Part. Sinode krenk my reg deur die bewering dat ek nie die 
beredenering van die Klassis in Appèlgrond 4 hanteer nie” 
(Appèlskrif, pt.4). 
Die beredenering van die Klassis t.o.v. Appèlgrond 4 behels die 
volgende:  “Die besluit (van die Kerkraad : rapporteurs) kan op twee 
maniere hanteer word:  Deur te konformeer of indien daar geen 
eensgesindheid oor die besluit is nie, iemand se gewete gedwing 
word, of hy of sy in sy of haar reg gekrenk word, kan hy of sy 
appelleer teen die besluit” (Klassis Appèlkommissie se Rapport 
7.4.1, Bylae M). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.4.1  Appèlkommissie se beoordeling: 
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2.4.1.1  Die appellant voer gewetensdwang aan omdat die Kerkraad 
van die suster verwag om ook van die 1983-Vertaling in die kategese 
gebruik te maak. 
2.4.1.2  Die appellant meen dat die 1983-Vertaling onder meer “...nie 
die belydenis begrond nie” en daarom lê die gebruik daarvan 
gewetensdwang op die suster. 
2.4.1.3  Die Part. Sinode Noord-Transvaal 1995 oordeel tereg dat as 
die Kerkraad se besluit oor die gebruik van die 1983-Vertaling vir 
die suster gewetensbindend sou wees sy tog daarteen ‘n beswaar 
moes indien of moes appelleer.  Die feit dat sy dié weg nie volg nie, 
laat vir haar slegs die alternatief om te konformeer met die 
Kerkraadsbesluit. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.4.2  Appèlkommissie se bevinding: 
2.4.2.1  U Kommissie oordeel dat die weg van appèl teen ‘n 
Kerkraadsbesluit in die geval van gewetensbeswaar, deur die Klassis 
in sy beredenering aangetoon is (Bylae M, pt.7.4.1). 
2.4.2.2  Part. Sinode Noord-Transvaal 1995 oordeel tereg dat die 
appellant nie hierdie “beredenering van die Klassis hanteer het nie,” 
d.w.s. nie die weg van appèl volgens KO, art.31 teen die 
Kerkraadsbesluit oor die gebruik van beide Vertalings gevolg het nie. 
2.4.2.3  In hierdie beoordeling van die Part. Sinode het hy derhalwe 
nie die reg gekrenk nie, maar ‘n feit gekonstateer. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.4.3  Appèlkommissie se aanbeveling: 
Die vierde Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.  Die Sinode besluit 
3.1  Oor die afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1  Eerste appèlgrond (2.1.3) 
Die appèlgrond slaag nie. 
3.1.2 Tweede appèlgrond (2.2.3) 
Die appèlgrond slaag nie. 
3.1.3  Derde appèlgrond (2.3.3) 
Die appèlgrond slaag nie. 
3.1.4  Vierde appèlgrond (2.3.4) 
Die appèlgrond slaag nie. 
3.2  Oor die Appèl in sy geheel: 
Die Appèl slaag in sy geheel nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
12.3.2  APPèL L.S.D. DU PLESSIS EN H.L.J. MOMBERG TEEN 
'N BESLUIT VAN PARTIKULIERE SINODE NAMIBIë  (Art.66, 
193) 



 61

A.  Ds. L.S.D. du Plessis stel die Appèl. 
B.  Ds. R.J.P. du Plessis stel die Verweer namens Part. Sinode 
Namibië. 
C.  Besluit:  Die Appèl word na die Kommissie vir Appèlle verwys. 
D.  Ds. T. Kruger stel die Kommissierapport. 
E.  Die verweerders en appellante lewer repliek. 
F.  APPèL 
Inhoudsopgawe 
Afdeling 1 Historiese agtergrond 
Afdeling 2 Besluit waarteen geappelleer word 
 Kennisgewing van appèl aan Part. Sinode  Namibië 
Afdeling 3 Appèl teen die besluit van Part. Sinode Namibië 
 November 1995 te Windhoek-Suid, art.47:9 
 Appèlgronde 
Afdeling 4 Bylaes 
 Bylae 1 Rapport Studiedeputate Tweede  
   erediens (Meerderheid) (Acta Part.  
   Sinode Namibië 1994, art.25 B)  
 Bylae 2 Minderheidsrapport: Studiedeputate 
   Tweede erediens (Acta Part. Sinode 
   Namibië 1994, art.25 A)  
 Bylae 3 Beswaarskrif:  Ds. H.L.J. Momberg 
   i.s. Tweede erediens (Acta Part.  
   Sinode Namibië 1995, art.20.2)  
 Bylae 4 Rapport, Beswaarskrifkommissie i.s.  
   Tweede erediens (Acta Part. Sinode 
   Namibië 1995, art.47)  
 Bylae 5 Kennisgewing van appèl aan Part.  
   Sinode Namibië   (Studiemateriaal 
   waarna verwys word sal deur die  
   afgevaardigdes van die Part. Sinode 
   beskikbaar gestel word.)  
 
 
Afdeling 1.  Historiese agtergrond 
1.1  By een van die gemeentes uit Klassis Nossob het vrae ontstaan 
oor die noodsaaklikheid van die hou van die Tweede erediens (vgl. 
Handelinge Part. Sinode 1994:52, 2 - kyk Bylae 1). 
1.2  Gevolglik het 'n adviesvraag hier via Klassis Nossob by die Part. 
Sinode Namibië gedien. 
1.3  Part. Sinode Namibië het Studiedeputate aangewys om 
beginselriglyne en praktiese riglyne aan die kerke te gee oor die 
Tweede erediens oor die algemeen, maar meer besonderlik in 
vakansietye (vgl. Handelinge Part. Sinode Namibië 1994:52, 1.1 en 
1.2 - kyk Bylae 1). 
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1.4  Die Studiedeputate het hulle Rapport gelewer op Part. Sinode 
Namibië 1994 (Bylae 1). 
1.5  By dieselfde Part. Sinode het 'n Minderheidsrapport gedien 
waaroor die Part. Sinode geoordeel het om van punt 1 kennis te 
neem, behalwe die heel laaste sin daarvan, wat geskrap is, en dat die 
res van die Rapport nie behandel is nie, behalwe punt 3.1 wat 
goedgekeur is (Handelinge Part. Sinode Namibië 1994:52 - kyk 
Bylae 2). 
1.6  Aangaande Part. Sinode 1994 se besluit in die onderhawige saak 
het een van die appellante 'n Beswaarskrif ingedien by Part. Sinode 
1995 (Handelinge Part. Sinode Namibië 1995:18, 20.2 - kyk Bylae 
3). 
1.7  In die besluitneming wat daarop gevolg het, het die 
Beswaarskrifkommissie die Part. Sinode geadviseer (kyk Rapport 
Beswaarskrifkommissie oor Tweede erediens, Handelinge Part. 
Sinode Namibië:83, 47 - hierby ingedien as Bylae 4) en die Part. 
Sinode het besluit dat die Beswaarskrif in geheel nie slaag nie (vgl. 
Handelinge Part. Sinode Namibië 1995:87, 9). 
1.8  Hierna het die appellante aan die Part. Sinode kennis gegee dat 
hulle na die Nasionale Sinode wil appelleer (kyk Bylae 5). 
 
Afdeling 2.  Besluit waarteen geappelleer word 
2.1  Handelinge van die Partikuliere Sinode Namibië 24 en 25 
November 1995, art.47.9 
"AANBEVELING OOR BESWAARSKRIF IN GEHEEL  
Beswaarskrif slaag nie. 
Motivering:  Die feit dat Beswaargrond 5 slaag, raak nie die beswaar 
in sy wese nie, aangesien die motivering in die 'bevindinge' gestalte 
gevind het. 
BESLUIT:  Goedgekeur dat die Beswaarskrif nie slaag nie." 
2.2  Kennisgewing van voorneme om te appelleer:  'n afdruk van die 
oorspronklike kennisgewing met datum daarop word hierby 
aangeheg as Bylae 5. 
 
 
Afdeling 3.  Appèl teen besluit van Part. Sinode Namibië 
3.1  Appèlgrond 1 
Die Part. Sinode skend die beginsel van waarheid deur 
Beswaargronde so op te som in die eie woorde van 'n Kommissie, 
sodat dit nie meer die besware uitdruk soos wat die Beswaarskrif 
gemeen het om te doen nie. 
Beredeneringe 
3.1.1  Die Kommissierapport Part. Sinode se opsomming van 
Beswaargrond 3 (Bylae 4:84, 3) is 'n verdraaiing van die 
oorspronklike beswaargrond.  Dit gaan nie oor of ter sake 
Skrifgronde nie behandel is nie, maar daaroor dat die Part. Sinode 
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nie bereid was om die Skrifgronde wat die Minderheidsrapport 
aangedien het, te behandel nie, en nogtans verklaar het dat daar vir 
die hoeveelheid eredienste geen Skrifgronde bestaan nie. 
3.1.2  Die Opsomming 7.1, en Beredenering 7.1.1 (Bylae 4, Acta 
1995:86) is 'n verdraaiing van die oorspronklike Beswaargrond 7. 
3.1.2.1  Dit handel in Beswaargrond 7 nie maar net daaroor dat KO, 
art.62 verkeerdelik gebruik is, soos die opsomming suggereer nie, 
maar veral ook oor die besondere wyse waarop dit verkeerdelik 
gebruik is, naamlik dat dit gebruik is om die vryheid van die 
Kerkraad in  die reël van eredienste te verduidelik, terwyl KO, art.62 
en veral die gedagte van vryheid daarin, nie oor die eredienste gaan 
nie, maar oor die wyses waarop die Nagmaal gevier kan word. 
3.1.2.2  Die Kommissie Part. Sinode het gevolglik die regskrenking 
soos die Beswaarskrif dit aangetoon het, nie beantwoord nie, 
omdat beredenering 7.1.1 geensins op die aangeduide diskrepansie 
ingaan nie. 
3.1.3  Opsomming van Beredenering 7.2, 7.1.2 (Bylae 4, Acta 
1995:86) is 'n verdraaiing van oorspronklike Beswaargrond 7. 
3.1.3.1  Beswaargrond 7 het naamlik aangetoon hoe KO, artt.62, 63 
en 64 die vryheid van die Kerkraad in die hou van die Nagmaal 
kwalifiseer, maar dat die Studierapport hierdie beperkinge nie in 
berekening gebring het toe hulle dieselfde beginsel van vryheid op 
die reël van eredienste toegepas het nie. 
3.1.3.2  Deur Beswaargrond 7 op te som om bloot te lui asof beswaar 
gemaak word dat "Artikel 62 buite verband met die res van die 
Kerkorde gebruik word," is nie waar nie. 
3.1.3.3  Beredenering 7.1.2 is dus nie 'n antwoord op oorspronklike 
Beswaargrond 7 nie, maar op die Kommissie se opsomming daarvan. 
3.1.4  Die opgesomde Kommissie-bewoording van Beswaargrond 8 
(Bylae 4, Acta 1995:86) is 'n verdraaiing en 'n verskraling daarvan. 
3.1.4.1  Die beswaar is nie daarteen dat die bediening van die 
genademiddels uitsluitlik aan die Kerkraad oorgelaat word nie. 
3.1.4.2  Die Kerkraad bly verantwoordelik vir die bediening in die 
gemeente. 
3.1.4.3  Die beswaar gaan daaroor dat die Studierapport toelaat dat 
die Kerkraad sy eie verantwoordelikheid nakom sonder dat hy sy 
eenheid hieroor in kerkverband in verband met ons afspraak rondom 
KO, art.69 ag en sonder dat hy die toesig hieroor deur naburige kerke 
in kerkverband bevestig (vgl. Sinode 1939, art.49;  Sinode 1945, 
artt.167(e), 198;  Sinode 1949, art.10;  Sinode 1955:185, 3.b.(4);  en 
Bylae by Kerkorde, artt.41 en 42, punt 1, vraag 1). 
 
3.2  Appèlgrond 2 
In sy antwoord (Bylae 4, Kommissierapport:83, 1.1.1 en :84, 2.1.1 en 
2.1.2) op die Beswaarskrif (Bylae 3:19, Beswaargronde 1 en 2), is 
die Part. Sinode in botsing met sy eie vorige besluit. 
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Beredenering 
3.2.1  Die Part. Sinode het die woord "Kerkorde" in 'n baie kritiese 
studiebevinding uitgeskrap (Bylae 1:53, 4.4). 
3.2.2  Die Part. Sinode het dus die besondere studiebevinding "dat 
daar geen spesifieke aantal eredienste beveel word - in die Skrif, 
Belydenis of Kerkorde nie ... (terwyl hulle eiehandig die woord 
"Kerkorde" daaruit geskrap het) so gewysig dat hy 'n bepaalde 
boodskap daarmee oorgedra het:  dat die Kerkorde nie met die ander 
twee bronne saampraat nie. 
3.2.3  'n Noodwendige betekenis van die skrapping van die woord 
"Kerkorde" laat die ruimte dat dit selfs moontlik kan wees dat die 
Kerkorde dalk die teendeel van die ander twee bronne (Skrif en 
Belydenis) op hierdie punt verkondig. 
3.2.4  Hierdie bedekte boodskap wat die Part. Sinode 
(kennisnemende) oorgedra het, het hy egter in sy antwoord op die 
Beswaarskrif daarteen ontken deur te stel  "dat art.68 wel bestudeer 
is en bevind is dat hierdie artikel nie 'n spesifieke aantal eredienste 
op 'n Sondag beveel nie" (Bylae 4:83, 1.1.1), en sy daad om die 
woord "Kerkorde" daaruit te skrap, so verdraai asof hy eintlik bedoel 
het dat die Kerkorde werklik op hierdie punt niks anders as die Skrif 
en Belydenis verkondig nie - ja erger, asof hy inderwaarheid nooit 
die woord "Kerkorde" uit die kritiese studiebevindinge geskrap het 
nie. 
3.2.5  Gevolglik verduidelik die Part. Sinode sy wysiging aan sy 
Studierapport in sy antwoord op die Beswaarskrif rakende die gronde 
vir sy wysiging op sy Studierapport, so asof hy eintlik nie 'n wysiging 
op sy Studierapport aangebring het nie. 
3.2.6  Een van twee moontlikhede moet dan die waarheid wees : óf 
die Part. Sinode is nie eerlik oor die betekenis van sy handelinge nie, 
óf die Part. Sinode interpreteer sy handelinge in stryd met die 
betekenis daarvan. 
3.3  Appèlgrond 3 
Die Part. Sinode lê die beswaarde valslik woorde of motiewe in die 
mond met hulle beredenering (Bylae 4:84, 1.1.2) asof dit die 
beswaarde se onbewese stelling sou wees om te meen dat KO, art.68 
'n spesifieke aantal eredienste beveel. 
Beredenering 
3.3.1  Die beswaarde het nêrens sodanige standpunt of stelling 
gemaak nie. 
3.3.2  Die beswaarde het inderdaad aangedui (Bylae 3:19, 
Beswaargrond 1) dat die Part. Sinode sy eie onsekerheid oor die 
betekenis van KO, art.68 verraai het en daarom die woord 
"Kerkorde" uit sy studiebevindinge in die betrokke sin geskrap het. 
 
3.4  Appèlgrond 4 
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Die Part. Sinode skend die reg volgens KO, art.31 deur te verklaar 
dat "die onus op die beswaarde rus om te bewys dat art.68 'n 
spesifieke aantal eredienste reël en nie net 'n stelling daaroor maak 
nie" (Bylae 4, Acta 1995:84, 1.1.2). 
Beredenering 
3.4.1  Die belangrike punt om hier in gedagte te hou is die feit dat 
KO, art.68 van 'n bepaalde veronderstelling uitgaan:  dat daar 
gebruiklik elke Sondag ten minste 'n tweede erediens plaasvind. 
3.4.2  Die is immers nie die taak van hulle wat die Kerkorde aanvaar 
soos dit is, om te bewys dat dit reg is nie, maar dit is die taak van 
hulle wat die veronderstellings van die Kerkorde nie as voorskrif wil 
aanvaar nie, op wie die onus rus om kragtens die reg van KO, art.31 
te bewys dat sodanige veronderstellings onbybels, onkonfessioneel 
en onkerkordelik is - en meer:  dit is ook hulle taak om te bewys dat 
hulle verandering wel Bybels, konfessioneel en kerkregtelik 
verantwoord is en dat hulle voorstelle van so 'n aard is dat die kerk 
reformerend nader aan - en terug na die eise van die Skrif, God meer 
welbehaaglik dien as tans. 
 
3.5  Appèlgrond 5 
Die beredeneringe van die Part. Sinode in 2.1.1 en 2.1.2 (Bylae 4, 
Acta 1995:84) is botsend met mekaar en oortuig daarom nie dat 
regskrenking volgens die oorspronklike Beswaargrond 2 (Bylae 3, 
Acta 1995:19) nie plaasgevind het nie. 
Beredenering 
3.5.1  In wese is 2.1.1 (Bylae 4, Acta 1995:84) 'n skulderkenning op 
die Beswaargrond 2. 
3.5.2  Punt 2.1.2 (Bylae 4, Acta 1995:84) is gewoon onwaar 
aangesien die uiteindelike studie-aanbevelings gebaseer is, ook op 
hierdie bevinding 4.4 (Bylae 4, Acta 1994:53) soos dit gewysig is. 
3.5.3  Verder moet raakgesien word dat daar beswaar gemaak is teen 
die optrede van die Part. Sinode (meer nog - die wyse waarop die 
Part. Sinode sy optrede motiveer of nie motiveer nie), wat tot sy 
eindelike besluit aanleiding gegee het, en nie teen die besluit ('om 
kennis te neem') as sulks nie. 
 
3.6  Appèlgrond 6 
Die Kommissierapport Part. Sinode bedek die waarheid aangaande 
die saak wat handel oor die bestudering van die ter sake 
Skrifgedeeltes (Bylae 4, Acta 1995:84, 3.1). 
Beredenering 
3.6.1  Die betrokke teks wat deur die Minderheidsrapport aangedien 
is (vgl. Bylae 2, Acta 1994:50, 2.2 (iii)), het inderdaad nie in die 
studiemateriaal voorgekom nie. 
3.6.2  Die Part. Sinode wou nie die aangebode teks behandel nie (vgl. 
Bylae 2, Acta 1994:52, Besluit 2) en daarom is die Beredenering 3.1 
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(Bylae 4, Acta 1995:84, 3.1) leuenagtig en het regskrenking dus by 
Bevinding en Besluit 3.2 (Bylae 4, Acta 1995:84, 3.2) plaasgevind 
omdat dit op 'n leuen gegrond was. 
 
3.7  Appèlgrond 7 
Die redenasie van die Part. Sinode in punt 9 (Bylae 4, Acta 1995:87) 
dat die feit dat Beswaargrond 5 slaag, nie die beswaar in sy wese 
raak nie, aangesien die motivering in die "Bevindinge" gestalte 
gevind het, is regskrenkend. 
Beredenering 
3.7.1  Deur te bevind dat Beswaargrond 5 slaag, het die Part. Sinode 
erken dat sy besluit in 5.3 sonder die nodige motivering staan. 
3.7.2  Dit is immers onmoontlik dat 'n besluit tegelykertyd sonder 
motivering en tog ook met motivering kan staan. 
3.7.3  Die redenasie in punt 9 is eintlik 'n regstreekse weerspreking 
van sy bevinding dat Beswaargrond 5 slaag.  Alle bevindinge behoort 
op goedgekeurde beginselgronde te staan.  Deur te erken dat dit in 
hierdie geval nie so is nie, het die Sinode Beswaargrond 5 laat slaag, 
en dit is dus onmoontlik dat motiveringe in "Bevindinge" gestalte 
kon kry as dit in wese daarsonder geneem is. 
3.7.4  Hierdie laaste redenasie was die Part. Sinode se verduideliking 
waarom die geslaagde Beswaargrond 5 die beswaar nie in sy wese 
raak nie. 
3.7.5  Aangesien die Part. Sinode se verduideliking eintlik 'n 
weerspreking van sy bevinding op Beswaargrond 5 is, is dit nie 
geldig nie, en gevolglik is dit ook nie geldig dat die geslaagde 
Beswaargrond 5 die beswaar nie in sy wese raak nie. 
 
3.8  Appèlgrond 8 
Die Beredenering in 6.1 (Bylae 4, Acta 1995:86) is misleidend. 
Beredenering 
3.8.1  Dit is onmoontlik dat tyd, plek en omstandighede aan die eer 
van God ondergeskik gestel is, wanneer dit in die Studierapport soos 
gewysig is (Bylae 4, Acta 1994:54, 5.3) sintakties redevoerend die 
eer van God voorafgaan. 
3.8.2  Wanneer tyd, plek en omstandighede etiesgesproke die plek 
inneem voor die eer van God, beland mens in die vaarwaters van die 
situasie-etiek. 
3.8.3  Die korrekte voorbeeld van hoe iets gestel behoort te word 
vind ons onder andere in die woordorde van die NGB, art.2 wat lui:  
"Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog 
duideliker en meer volkome aan ons bekend, en wel so veel as wat 
vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van 
hulle (ons beklemtoning) wat aan Hom behoort". 
 
3.9  Appèlgrond 9 
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Die Beredenering 7.1.1 (Bylae 4, Acta 1995:86) is in stryd met KO, 
artt.31 en 86. 
Beredenering 
3.9.1  Om die Kerkorde as 'n reglement af te wys is wel nie verkeerd 
nie, maar om dan weer die Kerkorde as blote riglyne te bestempel, is 
om te misken dat dit op meerdere vergaderings besluit is onder 
leiding van die Gees, en tensy bewys kan word dat dit in stryd met 
die Skrif is, dat dit vas en bindend is. 
3.9.2  Geen kerkraadsbesluit is immers net 'n riglyn nie, behalwe as 
dit duidelik so bewoord word. 
3.9.3  Terwyl die Kerkorde niks anders as 'n meerdere 
kerkraadsvergaderingsbesluit is nie, moet dit as meer as 'n riglyn 
gesien word, naamlik as 'n voorskrif. 
 
3.10  Samevattend 
'n Wettige konklusie wat sowel uit die Studierapport as geheel, en die 
antwoord van die Part. Sinode op die Beswaarskrif gemaak kan 
word, is dat dit aanvaarbaar en wettig is, ja erger - dat 'n meerdere 
vergadering deur die Gees gelei is om te besluit dat dit vir God 
welgevallig is, wanneer 'n gemeente (waarin daar tans 2 eredienste 
elke Sondag gehou word) weens tyd, plek en omstandighede besluit 
om slegs een erediens te hou. 
Trouens, laasgenoemde is die rede waarom 'n gemeente uit Klassis 
Nossob sodanige adviesvraag aan die Klassis gevra het en waarom 
die Klassis dit as 'n adviesvraag na die Part. Sinode verwys het en 
waarom die Part. Sinode 'n Studiedeputaatskap benoem het om op 
die genoemde aangeleentheid in te gaan.  Die genoemde Konklusie 
is vir die appellante onaanvaarbaar gesien in die lig van die 
geweldige bedreiging aan die Efesiërs in Op 2:4, 5. 
 
G.  RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 
1.  Die Sinode neem kennis 
1.1  Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 
1.2  Stukke ter insae: 
1.2.1  Appèlskrif 
1.2.2  Meerderheidsrapport:  Studiedeputate tweede erediens (Bylae 
1). 
1.2.3  Minderheidsrapport:  Studiedeputate tweede erediens (Bylae 
2). 
1.2.4  Beswaarskrif:  Ds. H.L.J. Momberg insake tweede erediens 
(Bylae 3). 
1.2.5  Rapport:  Beswaarskrifkommissie insake tweede erediens  
(Bylae 4). 
1.2.6  Kennisgewing van Appèl aan Partikuliere Sinode Namibië. 
1.2.7  Verskeie bylaes tot studie oor die tweede erediens wat gedien 
het op Partikuliere Sinode Namibië 1994. 
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1.3  Toeligting 
1.3.1  Die appellante, ds. L.S.D. du Plessis en ds. H.L.J. Momberg 
1.3.2  Die verweerders van Part. Sinode Namibië, ds. R.J.P. du 
Plessis en ds. L.J. Buys. 
1.4  Agtergrond 
1.4.1  By ‘n gemeente in Klassis Nossob het vrae ontstaan oor die 
noodsaaklikheid van die hou van die tweede erediens, en meer 
spesifiek ten opsigte van vakansies. 
1.4.2  By wyse van ‘n adviesvraag kom die saak op die tafel van 
Partikuliere Sinode Namibië 1993. 
1.4.3  Die Partikuliere Sinode wys studiedeputate aan wat in 1994 
rapport lewer. 
1.4.4  Die studiedeputate lewer ‘n meerderheids- en 
minderheidsrapport. 
1.4.5  Die minderheidsrapport word nie behandel nie vanweë die 
redes wat die rapporteer self in pt. 1 en pt. 3.1 aantoon. 
1.4.6  Die Partikuliere Sinode neem sekere besluite op grond van die 
meerderheidsrapport. 
1.4.7  Besware oor sekere van die besluite dien voor Partikuliere 
Sinode Namibië 1995. 
1.4.8  Beswaargrond 5 word deur die Partikuliere Sinode gehandhaaf 
maar die besluit in sy geheel word afgewys met die motivering dat 
Beswaargrond 5 nie ‘n essensiële beswaar is nie. 
 Besluit:  Van punte 1.1 tot 1.4 kennis geneem. 
 
1.5  Opmerkings 
1.5.1  Die Beswaar waaroor Part. Sinode Namibië 1995 ‘n uitspraak 
moes maak - waaroor dit in hierdie Appèl gaan - is só opgestel dat 
die bedoeling van die Beswaarde ten opsigte van verskeie 
Beswaargronde slegs met groot moeite gepeil kan word.  Die Part. 
Sinode kon, met die tyd tot sy beskikking, klaarblyklik nie altyd die 
eintlike bedoeling van die Beswaar ontsyfer het nie. 
1.5.2  Die Appèl gaan in sy wese om ‘n waarheidsvraag, nl. of die 
plaaslike kerk werklik die bevoegdheid het om alleen oor die behoud 
van die tweede erediens te besluit al dan nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Die Sinode beoordeel 
2.1  Eerste Appèlgrond 
“Partikuliere Sinode Namibië 1995 skend die beginsel van waarheid 
deur Beswaargronde so op te som in die eie woorde van ‘n 
Kommissie, sodat dit nie meer die besware uitdruk soos wat die 
Beswaarskrif gemeen het om te doen nie”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.1.1  Die Appèlkommissie se beoordeling 
2.1.1.1  Ten opsigte van 3.1.1 
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2.1.1.1.1  Die appellante beroep hulle in dié Appèlgrond op 
“Skrifgronde” wat in die Minderheidsrapport aan Part. Sinode 
Namibië 1994 voorgelê is. 
2.1.1.1.2  Part. Sinode Namibië 1994 het die Minderheidsrapport 
egter nie behandel nie, vanweë [in konteks gelees]: 
a.  die verklaring in die Minderheidsrapport pt. 1 (waarvan die Part. 
Sinode kennis geneem het, asook 
b.  Aanbeveling 3.1 (wat deur die Part. Sinode goedgekeur is). 
Beide punte stel dat die indiener van die Minderheidsrapport nie sy 
opdrag uitgevoer het om ‘n studie van die saak te maak nie en dat hy 
daarom nie die Meerderheidsrapport kon onderteken nie, en dat hy 
op ‘n laat stadium kennis gegee het dat hy ‘n Minderheidsrapport 
gaan indien. 
2.1.1.1.3  Die appellante het egter nie teen die besluit van die Part. 
Sinode, naamlik om nie die Minderheidsrapport te behandel nie, 
beswaar gemaak nie, waaruit redelikerwyse aangeneem kan word dat 
hulle die Part. Sinode se besluit oor die Minderheidsrapport aanvaar 
het. 
2.1.1.1.4  Om nou ‘n appèl van regskrenking teen die besluit van die 
Part. Sinode te begrond op gegewens wat (regmatig) nie deur die 
Part. Sinode behandel is nie, is ongeldig. 
2.1.1.2  Ten opsigte van 3.1.2 
2.1.1.2.1  Die appellante voer aan dat die Partikuliere Sinode ‘n 
verdraaide weergawe (Part. Sinode rapport 7.1 en 7.1.1) van hulle 
beswaar (Beswaargrond 7) gee en daarom tot ‘n eensydige 
(verdraaide) beoordeling en bevinding kom. 
2.1.1.2.2  Die aanvanklike besluit van die Part. Sinode waarteen die 
beswaar gaan, lui soos volg: 
“Die Part. Sinode is van mening dat die bediening van die twee 
genademiddele, naamlik Woordverkondiging en 
Sakramantsbediening in die lig van art. 62 KO ‘n saak van die 
plaaslike kerk is en daarom die reëling van die erediens, die 
verantwoordelikheid van die Kerkraad is”. 
2.1.1.2.3  Die beswaar teen hierdie besluit (Beswaargrond 7) kom 
daarop neer dat Part. Sinode Namibië 1994 se besluit ‘n halwe 
waarheid vertolk, omdat art. 62 KO nie die reëling van eredienste 
(hoeveelheid op ‘n Sondag) beoog soos deur die besluit beweer nie.  
Dit gaan hier dus spesifiek oor die vertolking wat Part. Sinode 
Namibië 1994 aan art. 62 KO geheg het, nl. dat die hoeveelheid 
eredienste aan die vryheid van die plaaslike kerk oorgelaat word. 
2.1.1.2.4  Part. Sinode Namibië 1995 se weergawe (7.1) en 
beoordeling (7.1.1) van hierdie beswaar is inderdaad ‘n eensydige 
weergawe van die beswaar, want dit stel net in die algemeen dat art. 
62 KO verkeerdelik gebruik word (7.1). 
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2.1.1.2.5  Part. Sinode Namibië 1994 het besluit dat plaaslike kerke 
volgens art. 62 KO self oor die hoeveelheid eredienste op Sondae 
kan besluit.  Hierteen teken die appellante beswaar aan. 
2.1.1.2.6  Part. Sinode Namibië 1995 oordeel dat die Kerkorde nie ‘n 
reglement is nie, riglyne gee en dat art. 62 KO “... ‘n moontlike 
riglyn [kan] aandui t.o.v. die inrigting van die erediens oor die 
algemeen” (7.1.1). 
2.1.1.2.7  Part. Sinode Namibië 1995 kom dus nie by die werklike 
beswaar in die lig van Part. Sinode 1994 se besluit nie, en 
beantwoord in werklikheid nie die beswaar van die appellante nie, 
vanweë die Part. Sinode se eensydige weergawe van die beswaar. 
2.1.1.2.8  U Appèlkommissie oordeel dat Part. Sinode Namibië 1995 
gefouteer het deur Art. 62 KO as begronding te handhaaf vir sy 
besluit waarvolgens Kerkrade alleen, ongeag die ander kerke kan 
bepaal om ‘n praktyk van een erediens op ‘n Sondag te vestig.  Hier 
moet op die feit gewys word dat art. 62 KO nie oor dié aspek handel 
nie, maar dat art. 68 KO uitdruklik uitgaan van die onderhouding van 
twee dienste op Sondae en dat die Gereformeerde Kerke saam in 
Sinode 1939 (art. 49) die gebruik van twee dienste per Sondag 
bevestig het.  Hierdie gebruik is deur die kerke in Sinode 1949 (art. 
106, p. 249) en Sinode 1955 (art. 3 b(4), p. 185) herbevestig. 
2.1.1.2.9  U Appèlkommissie oordeel dat die praktyk van twee 
eredienste per Sondag ‘n baie ou kerklike tradisie is, wat reeds in 
1574 in die Kerkordelike bepalings van die Sinode van Dordrecht 
(art. 44 en 80) voorkom, en in die Dordtse Kerkorde in 1618/1619 
herbevestig word (art. 68).  So ‘n ou kerklike tradisie wat deur die 
kerke saam gevorm is, en waaroor die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika saam besluit het om mekaar op te skerp om dit te onderhou 
(Acta 1939, art. 49), kan nie as ‘n praktyk deur een kerk willekeurig 
opgehef word nie.  Plaaslike omstandighede kan in ‘n bepaalde 
tydsgewrig dit vir ‘n plaaslike gemeente baie moeilik of selfs 
onmoontlik maak om die tweede erediens op Sondae te onderhou, 
maar daaroor moet die advies van meer kerke verkry word:  “Waar 
omstandighede ‘n tweede diens en opbou van die hele gemeente 
verhinder, moet liewer (met advies van die Klassis) met een diens 
volstaan [word] ...” (Spoelstra, B., 1989:368-370). 
2.1.1.2.10  U Appèlkommissie oordeel dat bostaande uitgangspunt 
t.o.v. die tweede diens as praktyk (bv. ook in vakansietye) geld, en 
dat dit nie die bevoegdheid van die plaaslike kerk t.o.v. ad hoc 
reëlings, by geleentheid, m.b.t. die tweede diens aan bande lê nie. 
2.1.1.3  Ten opsigte van 3.1.3 
2.1.1.3.1  Die tweede deel van Beswaargrond 7 wat voor Part. Sinode 
Namibië 1995 gedien het, gaan daaroor dat Part. Sinode 1994 art. 62 
KO buite sy konteks aanhaal, wat nie wegneem dat daar “eksplisiete 
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gebondenhede” is waaroor die kerke met mekaar ooreengekom het 
en waarvan ‘n plaaslike kerk dus nie eiewillig mag afwyk nie. 
2.1.1.3.2  Part. Sinode Namibië 1995 se weergawe van die tweede 
deel van die Beswaargrond lui:  “Art. 62 KO word buite verband met 
die res van die KO gebruik” (7.2).  Die Part. Sinode se 
“Beredenering” daarop lui:  “Daar is geen grond hiervoor nie, 
aangesien daar in die bevindinge oor ander KO-artikels gehandel 
word” (7.1.2). 
2.1.1.3.3  Die Part. Sinode beoordeel egter nie die beswaar wat 
aanvoer dat daar “eksplisiete gebondenhede” in die KO is wat nie in 
Part. Sinode Namibië 1994 se besluit verreken is nie, omdat hy die 
deel van die beswaar nie in sy weergawe gee nie. 
2.1.1.4  Ten opsigte van 3.1.4 
2.1.1.4.1  Die beswaar lui:  “Die Part. Sinode dwaal om die 
bediening van die genademiddele as ‘n saak van die plaaslike kerk en 
die verantwoordelikheid van die Kerkraad te beskou sonder om die 
eenheid hierin en die afspraak (art. 86 KO) en selfs toesig (art. 44 
KO) hieroor in kerkverband te bevestig”.  Die Part. Sinode se 
weergawe lui:  “Bediening van genademiddels word uitsluitlik aan 
die Kerkraad oorgelaat”. 
2.1.1.4.2  Die Part. Sinode se beredenering van die Beswaar lui:  
“Die Part. Sinode van 1994 verwys juis in 5.1 na die KO wat eenheid 
en afspraak bevestig en sodoende nie die konteks van die KO ontken 
en/of verontagsaam nie”. 
2.1.1.4.3  Appellante het gelyk.  Beswaargrond 8 voor die Part. 
Sinode 1995 het daaroor gegaan dat die Kerkraad in die bediening 
van Woord en Sakramente ook gebonde is aan besluite wat die kerke 
in eenheid met mekaar (in Sinode) geneem het, soos dit in die KO 
reflekteer (art. 62). 
2.1.1.4.4  Die Part. Sinode beantwoord nie die Beswaar nie, maar 
beantwoord sy onvolledige weergawe van die Beswaar, waardeur die 
Beswaar nie hanteer word nie. 
 Besluit:  Punte 2.1.1 tot 2.1.1.4 goedgekeur. 
2.1.2  Appèlkommissie se bevinding 
Die appellante toon genoegsaam aan dat Part. Sinode Namibië 1995 
t.o.v. twee Beswaargronde soos uiteengesit in 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4, 
hulle eie eensydige weergawe daarvan beoordeel het en derhalwe nie 
die betrokke Besware beantwoord het nie. 
 Besluit  Goedgekeur. 
2.1.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 1 slaag en dit beteken dat Part. Sinode Namibië 1995 
Beswaargronde 7 en 8 wat voor hom gedien het, eensydig weergegee 
en beoordeel het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.2  Tweede Appèlgrond  



 72

“In sy antwoord op die Beswaarskrif is die Part. Sinode in botsing 
met sy eie besluit”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.2.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.2.1.1  Part. Sinode Namibië 1994 het besluit:  “Daar is geen 
bindende gronde in die Skrif, Belydenis en Kerkorde wat ‘n 
spesifieke aantal eredienste op ‘n Sondag beveel nie (4.4).  Besluit:  
“Die woord “Kerkorde” word geskrap en van die res van pt. 4.4 
word kennis geneem”. 
2.2.1.2  Teen hierdie besluit word ‘n onduidelike geformuleerde 
Beswaar (Beswaargrond 1) by Part. Sinode Namibië 1995 
aangeteken. 
2.2.1.3  Part. Sinode Namibië 1995 som die Beswaar in sy eie 
weergawe reg op:  “Dat die Kerkorde wel bindende gronde bevat wat 
‘n spesifieke aantal eredienste op Sondag beveel” (pt. 1 Rapport 
Part. Sinode 1995). 
2.2.1.4  Die Tweede Appèlgrond beweer dat “die Part. Sinode in 
botsing met sy eie vorige besluit” is. 
2.2.1.5  Part. Sinode 1994 het pertinent besluit om die woord 
“Kerkorde” te skrap uit ‘n stelling dat daar “geen bindende gronde in 
die Skrif, Belydenis en Kerkorde [is] wat ‘n spesifieke aantal 
eredienste op ‘n Sondag beveel nie”.  Dit skep die indruk dat Part. 
Sinode 1994 oordeel dat die KO wel moontlik bindende gronde bevat 
wat “‘n spesifieke aantal eredienste op ‘n Sondag” betref. 
2.2.1.6  Part. Sinode Namibië 1995 oordeel dat “vanuit die 
studiemateriaal wat die deputate van die 1994 Part. Sinode ter insae 
gehad het, blyk dat art. 68 KO wel bestudeer is en bevind is dat 
hierdie artikel nie ‘n spesifieke aantal eredienste op ‘n Sondag beveel 
nie.  Dit handel eerder oor die Christelike leer wat verkondig moet 
word.  Hier verwys ons na Spoelstra se verklaring van art. 68 van die 
KO p. 370” (1.1.1). 
2.2.1.7  Part. Sinode 1995 verduidelik nie waarom Part. Sinode 1994 
die woord “Kerkorde” geskrap het nie, maar voer aan “dat art. 68 
KO wel bestudeer is en bevind is dat hierdie artikel nie ‘n spesifieke 
aantal eredienste op ‘n Sondag beveel nie”.  Uit 4.8 asook 4.8.1 en 
4.8.2 van Part. Sinode 1994 se besluit blyk dit dat die uitspraak van 
Part. Sinode 1995 korrek is, nl. dat Part. Sinode 1994 art. 68 KO wel 
bestudeer het en tot die genoemde bevinding gekom het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.2  Appèlkommissie se bevinding 
2.2.2.1  Die appellante voer hier op ‘n onduidelik wyse ‘n botsing 
tussen Part. Sinode 1995 en Part. Sinode 1994 se besluite aan.   
2.2.2.2  Die feit dat Part. Sinode 1995 nie verklaar waarom Part. 
Sinode 1994 ‘n bepaalde woord uitgelaat het nie, is nog nie ‘n bewys 
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daarvan dat Part. Sinode 1995 se uitspraak met dié van Part. Sinode 
1994 bots nie.   
2.2.2.3  Die gewaande botsing van besluite is egter nie die punt 
waarom dit gaan in Part. Sinode 1995 se beoordeling van 
Beswaargrond 1 nie.  Die appelllante verstrik hulleself hier in die 
bedoeling van hulle Beswaar en die formulering daarvan.  Die punt 
in die geding (t.o.v. Beswaargrond 1) is kennelik dat Part. Sinode 
1995 tereg besluit het dat art. 68 KO “nie ‘n spesifieke aantal 
eredienste op ‘n Sondag beveel nie”, maar dat dieselfde Part. Sinode 
in gebreke bly om waar te neem dat art. 68 KO wel uitgaan van ‘n 
praktyk (tradisie) van twee eredienste op ‘n Sondag.  Omdat hierdie 
tradisie baie eeue lank deur die kerke gesamentlik gevestig en 
onderhou is, en nie deur Part. Sinode 1994 as verkeerd of 
onhoudbaar bewys word nie, is die Part. Sinode se uitspraak nie 
gegrond dat daar geen bindende gronde is wat ‘n spesifieke aantal 
eredienste op ‘n Sondag noodsaak nie.   
2.2.2.4  Appèlgrond 2 word egter nie hierteen gerig nie, maar teen ‘n 
onbeholpe bewering van ‘n botsing tussen Part. Sinode 1995 en Part. 
Sinode 1994 se besluite, wat nie werklik relevant is m.b.t. die 
uitspraak oor die beswaar waarteen geappèlleer word nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 2 slaag nie. 
Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.3  Derde Appèlgrond 3 (3.3) 
“Die Part. Sinode lê die Beswaarde valslik woorde of motiewe in die 
mond met hulle beredenering (Bylae 4:84, 1.1.2) asof dit die 
Beswaarde se onbewese stelling sou wees om te meen dat KO art. 68 
‘n spesifieke aantal eredienste beveel”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.3.1.1  Part. Sinode Namibië 1995 bevind:  “Die onus berus nou op 
die beswaarde om te bewys dat art. 68 spesifieke aantal eredienste 
reël en nie net ‘n stelling daaroor maak nie” (1.1.2). 
2.3.1.2  Hiermee wil die Part. Sinode te kenne gee dat die Beswaarde 
nie geslaag het om aan te toon dat of hoe art. 68 KO gronde bied vir 
die onderhouding van twee eredienste op ‘n Sondag nie. 
2.3.1.3  Hierop appèlleer die appellante in sterk woorde, nl.:  “Die 
Part. Sinode lê die beswaarde valslik woorde of motiewe in die mond 
met hulle beredenering ...” 
2.3.1.4  Die appellante bly egter in gebreke om te bewys dat die Part. 
Sinode “valslik woorde of motiewe” in die mond van die beswaarde 
gelê het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.3.2  Appèlkommissie se bevinding 
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Hierdie Appèlgrond bly ietwat onbegryplik en moet as irrelevant in 
konteks met Part. Sinode Namibië 1995 se afwysing van ‘n bepaalde 
beswaar aangemerk word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.3.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 3 slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.4  Vierde Appèlgrond  
“Die Part. Sinode skend die reg volgens KO art. 31 deur te verklaar 
dat ‘die onus op die Beswaarde rus om te bewys dat art. 68 ‘n 
spesifieke aantal eredienste reël en nie net ‘n stelling daaroor maak 
nie’ (Bylae 4, Acta 1995:84, 1.1.2)”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.4.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.4.1.1  Die appellante voer aan dat die Part. Sinode die reg skend, 
volgens art. 31 KO, deur te verklaar dat “die onus op die beswaarde 
berus om te bewys dat art. 68 ‘n spesifieke aantal eredienste reël en 
nie net ‘n stelling daaroor maak nie” (3.4). 
2.4.1.2  Dan bied hulle in hulle “Beredenering” die motivering aan 
wat juis in die Beswaar (Beswaargrond 1) voor Part. Sinode 1995 
moes gedien het, ‘n motivering wat die Part. Sinode moontlik in staat 
kon stel om ‘n behoorlike beoordeling van die Beswaar te kon maak. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.4.2  Appèlkommissie se bevinding 
2.4.2.1  Die feit is dat die Beswaarde in gebreke gebly het om gronde 
uit art. 68 KO aan te toon waarvolgens twee eredienste gehou word.  
Die Beswaarde voer die Kerkorde slegs as “‘n gesagvolle faktor” aan 
wat uit Part. Sinode 1994 se “bevinding 4.4 weggeneem is” (4.2.3).   
2.4.2.2  Hiermee het die Beswaarde inderdaad nie bewys dat art. 68 
KO volgens die praktyk van waar dié artikel uitgaan, gronde vir twee 
eredienste op ‘n Sondag bied nie en het die Beswaarde inderdaad 
“net ‘n stelling” oor die KO in hierdie verband gemaak. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.4.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 4 slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.5  Vyfde Appèlgrond  
“Die beredeneringe van die Part. Sinode in 2.1.1 en 2.1.2 (Bylae 4, 
Acta 1995:84) is botsend met mekaar en oortuig daarom nie dat 
regskrenking volgens die oorspronklike Beswaargrond 2 (Bylae 3, 
Acta 1995:19) nie plaasgevind het nie”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.5.1  Appèlkommissie se beoordeling 
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2.5.1.1  Part. Sinode 1995 beredeneer Beswaargrond 2 wat aanvoer 
dat die Part. Sinode “sonder gesagvolle motivering uit die Skrif, 
Belydenis en KO besluit dat die woord “Kerkorde” geskrap moet 
word, deur te stel dat:  
a.  Part. Sinode 1994 sonder motivering op die skrapping van die 
woord “Kerkorde” besluit het, en 
b.  dat bevindinge nie deel van die besluite van die Part. Sinode 
geword het nie. 
2.5.1.2  Die Appèlgrond voer aan dat (a) en (b) onder 2.5.1.1 hierbo 
met mekaar in botsing is “en oortuig daarom nie dat regskrenking 
volgens die oorspronklike Beswaargrond nie plaasgevind het nie”. 
2.5.1.3  U Appèlkommissie oordeel dat (a) en (b) onder 2.5.1.1 
hierbo nie noodwendig in botsing met mekaar is nie - en dat dié 
beweerde botsing in elk geval nie deur die appellante bewys word 
nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.5.2  Appèlkommissie se bevinding 
Die appellante voer hier ‘n irrelevante grond aan wat nie werklik die 
wese van die beswaar en derhalwe die Appèl dien nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.5.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 5 slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
 
 
 
2.6  Sesde Appèlgrond  
“Die Kommissierapport Part. Sinode bedek die waarheid aangaande 
die saak wat handel oor die bestudering van die ter sake 
Skrifgedeeltes (Bylae 4, Acta 1995:84, 3.1)”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.6.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.6.1.1  Appèlgrond 6 kom wesenlik met die eerste beredenering van 
Appèlgrond 1 (Appèlskrif 3.1.1) ooreen. 
2.6.1.2  Die Beswaar wat voor Part. Sinode Namibië 1995 gedien het 
is daarteen gerig dat Part. Sinode 1994 nie ‘n bepaalde teks wat in 
die Minderheidsrapport genoem word as ‘n beweerde Skrifgrond vir 
twee eredienste op ‘n Sondag behandel het nie.  In die appellante se 
eie woorde was Part. Sinode 1994 “nie bereid om gepretendeerde 
Skrifgronde soos vervat in die Minderheidsrapport (2.2, iii, p. 50) te 
behandel nie”. 
2.6.1.3  Part. Sinode 1995 stel dit egter dat die Deputate wat vir Part. 
Sinode 1994 ‘n rapport moes voorberei, juis bereid was om ter sake 
Skrifgedeeltes te behandel.  
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2.6.1.4  Die vraag is of die klaarblyklike rede waarom Part. Sinode 
1994 nie die Minderheidsrapport behandel het nie, ‘n geldige rede 
was - maar hierteen het die appellante geen beswaar aangeteken nie 
en derhalwe met hulle stilswye te kenne gegee dat hulle die Part. 
Sinodebesluit in dié verband aanvaar. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.6.2  Appèlkommissie se bevinding 
U Appèlkommissie oordeel dat die beswaar dat ‘n Skrifteks nie deur 
Part. Sinode Namibië 1994 behandel is wat in die 
Minderheidsrapport genoem word, nie ‘n geldige grond is nie, want 
daar was uitdruklike redes waarom die Part. Sinode nie die 
Minderheidsrapport behandel het nie en daarteen het die appellante 
nie beswaar aangeteken nie. 
Besluit:  Goedgekeur. 
2.6.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 6 slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.7  Sewende Appèlgrond  
Die redenasie van die Part. Sinode in punt 9 (Bylae 4, Acta 1995:87) 
dat die “feit dat Beswaargrond 5 slaag” nie die beswaar in sy wese 
raak nie, aangesien die motivering en die “Bevindinge” gestalte 
gevind het, is regskrenkend. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.7.1   Appèlkommissie se beoordeling 
2.7.1.1  Die besluit van Part. Sinode Namibië 1994 lui soos volg:  
“Dat elke Kerkraad in hierdie saak sal handel soos dit met 
inagneming van tyd, plek en omstandighede tot eer van God en tot 
die meeste stigting van die gemeente sal wees” (5.3). 
2.7.1.2  Die appellante se beswaar teen bogenoemde besluit lui soos 
volg:  “Dat die Part. Sinode die studiebevindinge nie getoets of vir sy 
rekening geneem het nie”. 
2.7.1.3  Part. Sinode 1995 laat hierdie beswaar slaag. 
2.7.1.4  Die appellante se betoog oor die ongemotiveerdheid van bg. 
besluit (5.3), wil te kenne gee dat dit ‘n besluit is wat nie 
Skrifdekking of Belydenis- of Kerkordedekking het nie, en dat Part. 
Sinode 1995 se beslissing dat dit ‘n ongemotiveerde besluit is, wel 
die wese van die hele Beswaar raak. 
2.7.1.5  Aan die een kant het Part. Sinode 1995 gesê dat die besluit 
van Part. Sinode 1994 (5.3) “sonder die nodige motivering staan”, 
“aangesien die ‘bevindinge’ slegs van kennis geneem is” (Bylae 4, 
Part. Sinode 1995:85 pt. 5.1.2).  Aan die ander kant sê dieselfde Part. 
Sinode dat hierdie bevinding nie die wese van die Beswaar raak nie 
“aangesien die motivering in die bevinding gestalte vind” (Bylae 4, 
Part. Sinode 1995:87 pt. 9).  Hierdie uitspraak is ‘n teenstrydigheid. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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2.7.2  Appèlkommissie se bevinding 
2.7.2.1  Kennelik bedoel die appellante met hulle betoog dat besluit 
5.3 van Part. Sinode 1994 ‘n ongemotiveerde besluit is, eintlik dat dit 
‘n foutiewe besluit is.  Hierom gaan die hele beswaar en die appèl 
immers. 
2.7.2.2  Die appellante is reg daarin dat die feit dat besluit 5.3 nie 
gemotiveerd is nie, die wese van die Beswaar raak. 
2.7.2.3  Die Beswaar gaan immers daarom dat die Part. Sinode 
besluit het dat elke Kerkraad self oor die tweede diens kan besluit.  
Die hele Beswaar trek juis in hierdie besluit (5.3) saam. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.7.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 7 slaag. 
 Besluit  Goedgekeur. 
 
2.8  Agtste Appèlgrond  
“Die beredeneringe in 6.1 (Bylae 4, Acta 1995:86) is misleidend”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.8.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.8.1.1  Die appellante probeer aantoon dat Part. Sinode 1995 die eer 
van God ondergeskik aan tyd, plek en omstandighede gestel het.   
2.8.1.2  Part. Sinode Namibië 1995 se besluit lui dat “tyd, plek en 
omstandighede ondergeskik gestel [word] aan die eer van God ...”.  
Dit is ‘n bevestiging van Part. Sinode Namibië 1994 se besluit wat 
lui:  “Dat elke Kerkraad in hierdie saak sal handel soos dit met 
inagneming van tyd, plek en omstandighede tot eer van God en tot 
die meeste stigting van die gemeente sal wees” (5.3). 
2.8.1.3  Omdat die Part. Sinode nie “die eer van God” in sy 
formulering sintaksies voor “tyd, plek en omstandighede” genoem 
het nie, redeneer die appellante dat dit nie die Part. Sinode se 
bedoeling was om die eer van God voorop te stel nie. 
2.8.1.4  Hierin bly die appellante in gebreke om aan te toon wat die 
eer van God in die besluit moes wees. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.8.2  Appèlkommissie se bevinding 
Dit is moeilik om die appellante se redenasie te begryp.  Hulle slaag 
egter nie om te bewys dat Part. Sinode Namibië 1995 se uitspraak 
hieroor “misleidend” is, soos hulle in die Appèlgrond aanvoer nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.8.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 8 slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.9  Negende Appèlgrond 
“Die beredenering 7.1.1 (Bylae 4, Acta 1995:86) is in stryd met KO, 
artt. 31 en 86”. 
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 Besluit:  Kennis geneem. 
2.9.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.9.1.1  Die appellante voer aan dat die Kerkorde nie as blote riglyne 
beskou kan word nie.   
2.9.1.2  Hulle sê:  “Terwyl die Kerkorde niks anders as ‘n meerdere 
kerkraadsvergaderingsbesluit is nie, moet dit as meer as ‘n riglyn 
gesien word, naamlik as ‘n voorskrif” (3.9.3). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.9.2  Appèlkommissie se bevinding 
2.9.2.1  Hierdie appèlgrond is irrelevant m.b.t. die appèl waaroor dit 
gaan.  Hier word ‘n sydelingse appèlgrond geloods teen ‘n 
Kerkordebeskouing wat uit Part. Sinode 1995 se besluit (7.1.1) 
spreek wat niks t.o.v. Part. Sinode 1994 se besluit oor die tweede 
diens bewys nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.9.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Appèlgrond 9 slaag nie. 
 Besluit:  Punte 2.2.1 tot 2.9.3 word goedgekeur. 
 
3.  Die Sinode besluit 
3.1  Oor die afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1  Eerste Appèlgrond (2.1.3) 
Dié Appèlgrond slaag en dit beteken dat Part. Sinode Namibië 1995 
Beswaargronde 7 en 8 wat voor hom gedien het, eensydig weergegee 
en beoordeel het. 
3.1.2  Tweede Appèlgrond (2.2.3) 
Dié Appèlgrond slaag nie. 
3.1.3  Derde Appèlgrond (2.3.3) 
Dié Appèlgrond slaag nie. 
3.1.4  Vierde Appèlgrond (2.4.3) 
Dié Appèlgrond slaag nie. 
3.1.5  Vyfde Appèlgrond (2.5.3) 
Dié Appèlgrond slaag nie. 
3.1.6  Sesde Appèlgrond (2.6.3) 
Dié Appèlgrond slaag nie. 
3.1.7  Sewende Appèlgrond (2.7.3) 
Dié Appèlgrond slaag. 
3.1.8  Agtste Appèlgrond (2.8.3) 
Dié Appèlgrond slaag nie. 
3.1.9  Negende Appèlgrond (2.9.3) 
Dié Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Die hele punt 3.1 word goedgekeur. 
3.2  Oor die Appèl in sy geheel 
3.2.1  Die Eerste en Sewende Appèlgronde van die Nege slaag. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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3.2.2  Omdat dié Appèl in sy wese meer oor ‘n waarheidsvraag 
uitsluitsel vra, interpreteer u Kommissie die uitslag van die Appèl 
soos volg: 
Nóg die appellante nóg die Part. Sinode Namibië kan volkome gelyk 
gegee word.  Die waarheid lê tussen dié twee standpunte:   
*  Die selfstandigheid van die plaaslike kerk hou in dat hy die 
eredienste reël (kyk 2.1.1.2.10). 
*  Die onderlinge geloofsgemeenskap van die kerke hou in dat oor 
gevestigde gebruike (kerklike usansie), soos die praktyk van die 
tweede erediens, waarop in die Kerkorde ooreengekom is, nie deur 
kerke alleen besluit word nie (kyk 2.1.1.2.8 en 2.1.1.2.9). 
 Besluit:  Punt 3.2.2 verval.  ‘n Nuwe punt 3.2.2 word 

goedgekeur wat soos volg lui:  Die Appèl slaag op kardinale 
gronde. 

 
 
12.3.3  APPèL GEREF. KERK WATERBERG TEEN 
WERKSWYSE EN BESLUIT VAN PARTIKULIERE SINODE 
NOORD-TRANSVAAL, 26 EN 27 NOVEMBER 1996 (Artt.67, 
194) 
 
Die adunk-skriba, dr. C.F.C. Coetzee neem vir die behandeling van 
hierdie Appèl waar as voorsitter aangesien die voorsitter by die 
gestelde saak betrokke was en die ondervoorsitter ‘n deputaat is van 
Part. Sinode Noord-Transvaal.  By die behandeling van die Rapport 
van die Appèlkommissie neem die skriba ds. D. Postma waar as 
voorsitter. 
 
A.  Dr. W.P. du Plessis stel die Appèl. 
B.  Dr. J.L. Venter stel die verweer namens die Part. Sinode Noord-
Transvaal. 
C.  Besluit:  Die Appèl word verwys na die Appèlkommissie. 
D.  Ds. P.A. Coetzee stel die rapport van die Appèlkommissie. 
E.  Repliek word agtereenvolgens gelewer deur die toeligter van die 
Kommissierapport, die verweerders en die appellante. 
F.  APPèL: 
1.  Handelinge waarteen geappelleer word 
Die Kerkraad van die Geref. Kerk Waterberg appelleer teen die 
volgende Handelinge van die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal in 
sitting 26 en 27 November 1996: 
1.1  Die werkswyse van die Appèlkommissie van die Partikuliere 
Sinode soos verwoord in die Rapport van die Appèlkommissie 
artikels 1.3 asook 1.3.3 
“U kommissie het die volgende broeders aangehoor:  “(art.1.3) 
...”Twee bedienaars van die Woord wat aangetoon het dat die 
werkswyse van die Gereformeerde Kerk Waterberg ten opsigte van 
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genoemde saak spanning by sommige lidmate laat ontstaan.  
Genoemde broeders voel aan dat genoemde saak ‘n saak is wat die 
totale kerkverband raak” (art.1.3.3 - BYLAE A). 
Van hierdie werkswyse van die Appèlkommissie neem die 
Partikuliere Sinode kennis (art.48 - BYLAE B) sonder enige verdere 
kommentaar. 
1.2  Die besluit van die Partikuliere Sinode (“appèlgrond 1: slaag” 
art.48 - BYLAE B) waarvolgens appèlgrond 1 slaag naamlik:  “Die 
aankoms van die persoon uit Venda is beslis vir die Kerkraad ‘n 
groot verleentheid”. 
1.3  Die besluit van die Partikuliere Sinode (“appèlgrond 2:  slaag” 
en “appèlgrond 3: slaag” art.48 - BYLAE B) waarvolgens 
appèlgrond 2 en 3 slaag naamlik:  “Die Kerkraad het nie voorheen 
met erns gesoek na ‘n geleentheid om die Evangelie volgens roeping 
plaaslik uit te dra na ander volke nie, inteendeel, die Kerkraad het 
sy roeping, wat Sending betref, skreiend verwaarloos” asook “dit 
bevestig slegs dat die Kerkraad na aankoms van die swart lidmaat, 
Sending wil doen” (art.4.2 - BYLAE A). 
(1.  In hierdie dokument beteken die woorde “Partikuliere Sinode” 
die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal in sitting 26 en 27 
November 1996 tensy anders gestel.) 
1.4  Die besluit van die Partikuliere Sinode (“appèlgrond 4: slaag” 
art.48 - BYLAE B) waarvolgens appèlgrond 4 slaag naamlik 
“Bogenoemde beredenering bied geen enkele grond om die swart 
lidmaat bywoning van die eredienste in die kerk te weier nie”. 
1.5  Die besluit van die Partikuliere Sinode (“appèlgrond 5: slaag” 
art.48 - BYLAE B) waarvolgens appèlgrond 5 slaag naamlik “Ons is 
absoluut oortuig daarvan dat die besluit van die Kerkraad wel 
deeglik ‘n innerlike teenstrydigheid bevat” (art.4.4 - BYLAE A). 
1.6  Die besluit van die Partikuliere Sinode (“appèlgrond 5: slaag” 
art.48 - BYLAE B) waarvolgens appèlgrond 6 slaag naamlik “Die 
persoon uit Venda is beslis bywoning van eredienste in 
Gereformeerde Kerk Waterberg geweier op grond van ras en kleur” 
(art.4.5 - BYLAE A) asook die bevinding van die Partikuliere 
Sinode:  “Dit is ... duidelik dat dit in die genoemde saak oor kleur 
gaan en daarom ook oor ras” (art.4.5.2 - BYLAE A). 
1.7  Die besluit van die Partikuliere Sinode (“appèlgrond 7: slaag” 
art.48 - BYLAE B) waarvolgens appèlgrond 7 slaag naamlik “Uit 
bogenoemde beredenering blyk dit duidelik dat die Klassis self ook 
besef dat die dilemma, waarvoor die Kerkraad “tyd” vra, daarin 
geleë is dat die persoon, om wie die hele probleem gaan, swart 
is....” (art.4.6 - BYLAE A) asook die bevinding van die Partikuliere 
Sinode “Dit is duidelik dat die sogenaamde “eerste situasie” wat 
blyk ‘n verleentheid te wees daaraan toegeskryf word dat br. 
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Mathobo swart is.  Die term “swart” is telkens in dokumentasie van 
die Kerkraad gebruik” (art.4.6.2 - BYLAE A). 
 
2.  Gronde van die Appèl 
2.1  Eerste appèlgrond 
2.1.1  Handelinge van die Partikuliere Sinode 
Ons verwys  na volledige aanhaling van werkswyse van die 
Appèlkommissie van die Partikuliere Sinode, rapport van die 
Appèlkommissie van genoemde Partikuliere Sinode asook die besluit 
van die Partikuliere Sinode in hierdie verband (art.1.1 hierbo 
verwys). 
2.1.2  Die appellante beredeneer 
Die Appèl wat op die Partikuliere Sinode gedien het was ‘n Appèl 
teen ‘n besluit van Klassis Waterberg.  Nou gebeur dit met volle 
goedkeuring van die hele Partikuliere Sinode dat die werkswyse van 
die Gereformeerde Kerk Waterberg onder bespreking geneem word. 
Gereformeerde Kerk Waterberg het in hierdie hele bespreking geen 
geleentheid tot verweer gehad nie aangesien die Kerkraad van 
Gereformeerde Kerk Waterberg nie verweerders kan aanwys vir ‘n 
Appèl teen ‘n Klassisbesluit nie. 
By latere navraag deur die Kerkraad van Gereformeerde Kerk 
Waterberg se voorsitter sou dit blyk dat die twee bedienaars van die 
Woord wat volgens die Appèlkommissierapport sou aangetoon het 
(verwys art.1.3.3 - BYLAE A) dat Kerkraad Waterberg se optrede 
spanning veroorsaak beide predikante van een bepaalde Kerk is.  
Hierdie twee predikante het verder telefonies bevestig en dit kan ook 
deur verskeie lidmate van die twee predikante self asook deur ‘n 
aantal gesinne wat aldaar gemeenskap met die betrokke kerk opgesê 
het bevestig word dat daar in hulle eie gemeente ernstige spanning 
bestaan weens hulle eie kerkraad se besluit met betrekking tot die 
inrigting van eredienste, Een lidmaat uit die beswaardes vanuit 
daardie betrokke gemeente het navraag gedoen waarom sake in 
daardie gemeente nie ook soos in Waterberg hanteer word nie.  Die 
voorsitter van die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Waterberg het 
na hierdie gebeure op die Partikuliere Sinode met die betrokke een 
lidmaat van die twee predikante in verbinding getree en die lidmaat 
het verklaar dat die volle bron en oorsprong van sy spanning ten 
volle by die betrokke Kerkraad waarvan die twee genoemde 
predikante voorsitters is geleë is.  Indien sy predikante dus sou 
beweer dat Kerkraad Waterberg spanning sou veroorsaak is dit van 
alle waarheid ontbloot. 
2.1.3  Die appellante stel dit as regskrenking 
Dit is regskrenking wanneer ‘n Kerkraad se plaaslike sake deur ‘n 
meerdere vergadering, op watter wyse ookal, onder bespreking 
geneem word sonder die medewete van daardie Kerkraad en sonder 
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enige geleentheid dat daardie Kerkraad homself kan verweer (KO, 
artt.30, 44 en 84). 
Dit is regskrenking wanneer ‘n Partikuliere Sinode toelaat dat ‘n 
Kerkraad “onverhoord en ligtelik” veroordeel word en alles nie deur 
die Partikuliere Sinode gedoen word nie om “die eer en goeie naam” 
van ‘n Kerkraad “na sy vermoë te verdedig en te bevorder nie”.  Die 
Kerkraad verwys met voorafgaande aanhalings ter bevestiging van 
regskrenking na Heidelbergse Kategismus Sondag 43 Vraag en 
Antwoord 112 met betrekking tot die Negende Gebod.  
Dit is regskrenking wanneer ‘n Partikuliere Sinode dit laat deurgaan 
(deur daarvan kennis te neem sonder enige teregwysing) dat ‘n 
kommissie op grond van ongetoetste getuienis van twee predikante 
verklaar dat daar “aangetoon” is dat ‘n Kerkraad se optrede 
spanning in die kerkverband veroorsaak.  Dit terwyl die kommissie 
(tewete die Appèlkommissie van die Partikuliere Sinode) hoogstens 
kon gerapporteer het dat twee broeders gepoog het, en dit 
wederregtelik, om voorgenoemde spanning aan te toon.  Latere 
getuienis soos ingewin deur Kerkraad Waterberg bevestig dat die 
getuienis van die twee broeders (predikante) soos aanvaar deur die 
Partikuliere Sinode getoets moet word aan die Negende Gebod asook 
aan KO, art.84. 
 
2.2  Tweede appèlgrond 
2.2.1  Handelinge van die Partikuliere Sinode 
Ons verwys na die volledige aanhaling van die Partikuliere Sinode se 
besluit met betrekking tot appèlgrond 1 (art.1.2 hierbo). 
2.2.2  Die appellante beredeneer 
Die beredenering op grond waarvan appèlgrond 1 geslaag het word 
hoofsaaklik gevoer rondom twee hoofargumente naamlik eerstens 
die voorsitter se pleit om kalmte asook sy versoek dat die 
aangeleentheid nie aan die media bekend gemaak sal word nie (vgl. 
Appèlkommissierapport 4.1.1.1 - BYLAE A) en tweedens die sewe 
kerkraadsvergaderings en agt kommissievergaderings (dit is die 
kommissie aangewys deur die Kerkraad Waterberg om met die saak 
te handel) waartydens oor die saak gehandel is (vgl. 
Appèlkommissierapport 4.1.1.2 tot 4.1.1.4 - BYLAE A). 
Die Partikuliere Sinode verswyg egter in sy beredenering dat 
verskeie kerkraadslede asook van die predikante wat die Kerkraad 
van advies bedien het, oproepe van die media asook ander 
middernagtelike oproepe rakende hierdie saak ontvang het.  Verder 
het die kantoor van die Premier van die Noordelike Provinsie by 
monde van sy saakgelastigde vir “reconciliation”, meneer Revisa, 
by een van die voorsitters van die Kerkraad Waterberg navraag 
gedoen oor die Kerkraad se hantering van die saak.  Wanneer die 
voorsitter dan tot kalmte maan en versoek dat die saak uit die media 
gehou word dui dit beslis nie op verleentheid van die Kerkraad se 
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kant nie maar op ordelike hantering van die saak soos die Kerkorde 
artikel 16 met betrekking tot die amp van die bedienaar van die 
Woord dit stel:  “Die amp van die bedienaars van die Woord is om ... 
saam met die ouderlinge die kerklike dissipline uit te oefen en te sorg 
dat alles betaamlik en ordelik plaasvind.” 
Die Partikuliere Sinode wek die indruk in sy beredenering onder 
appèlgrond 1 (art.4.1.1.5) dat die talle kerkraadsvergaderings met 
hierdie saak as agendapunt asook die talle kommissie vergaderings 
bloot net sou gaan om die sogenaamde versoek van mnr. Mathobo 
om eredienste in die Gereformeerde Kerk Waterberg by te woon.  
Die talle kerkraadsvergaderings en kommissievergaderings se notules 
weerspreek duidelik hierdie oorvereenvoudigde persepsie wat die 
Partikuliere Sinode in sy beredenering wek.  Selfs die 
appèlkommissie se eie rapport (art.3.1 - BYLAE A) weerspreek 
hierdie beredenering wanneer die kommissie verklaar dat die wese 
van die appèl handel oor die skrywe van Mnr. Mathobo gedateer 
21/06/1996, en waar die betrokke skrywe dan in Engels aangehaal 
word. 
Dit gaan nie bloot om erediensbywoning in Waterberg nie maar om 
bediening van die Woord aan ‘n persoon wie se voertaal Engels is 
wanneer hy met die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Waterberg 
korrespondeer, wie verder uit ‘n Venda kultuuragtergrond kom, en 
wie se kennis van Afrikaans so gebrekkig is dat hy nie eens die 
kerkraadskommissie in Afrikaans te woord kon staan nie.  Die 
Kerkraad was sekerlik nie verleë oor die intrek van die persoon uit 
Venda nie maar veel eerder ernstig besig om te besin oor op watter 
wyse hierdie persoon met taalkundige en kulturele verskil ook met 
die Suiwer Woord ontmoet kon word.  Wanneer ‘n kerkraad tydens 
verskeie kerkraadsvergaderings hieroor handel en ook advies van 
naburige kerke en ook advies van die Klassis inroep en ‘n 
kerkraadskommissie by agt geleenthede hieroor vergader dui dit 
verseker nie op verleentheid nie maar op ernstige en diepsinnige 
besinning oor die Bybelse opdrag tot uitdra van die Evangelie.  Die 
Woord leer ons immers om voortdurend hiermee besig te wees:  
“...en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matt 
28:19 didaskontes Deelwoord, aktief, praesens). 
2.2.3  Die appellante stel dit as regskrenking 
Dit is regskrenking wanneer ‘n Partikuliere Sinode, sonder enige 
Skrif-, Belydenis- of Kerkordegronde, besluit dat ‘n voorsitter se 
beroep op kalmte en ordelike hantering van ‘n saak op “verleentheid” 
van die Kerkraad se kant dui.  As appellante beroep ons ons op 
Kerkorde, art. 16 en stel dat die voorsitter kerkordelik korrek 
opgetree het onder die heersende omstandighede soos hieronder in 
2.1.2 aangedui. 
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Dit is verder regskrenking wanneer sonder enige Skrif-, Belydenis- 
of Kerkordegronde op grond van 7 kerkraadsvergaderings en 8 
kommissievergaderings die persepsie gewek word en die uitspraak 
gemaak word dat die saak ‘n verleentheid vir die Kerkraad 
Waterberg was.  Die appellante beroep hulle op die Bybelse opdrag 
van Matt 28:19 (soos hierbo onder artikel 2.1.2 aangehaal) wat ‘n 
voortdurende, deurlopende opdrag en taak van elke kerkraad is.  ‘n 
Kerkraad wat voor ‘n totaal nuwe situasie wat hierdie opdrag betref 
te staan kom deurdat die Woord ook nou aan anderstaliges uit ‘n 
totaal vreemde kultuur uitgedra moet word en wat nou by verskeie 
vergaderings hieroor besin en selfs advies inroep is besig met die 
uitvoering van ‘n Bybelse opdrag en geensins in die verleentheid 
soos die Partikuliere Sinode besluit het nie.  Die Kerkraad poog net 
om Hand 2, soos dit deur die eeue uitgevoer is, naamlik om elkeen in 
sy/haar eie taal met die Evangelie te ontmoet, tot uitvoering te bring 
in eie  
 
2.3  Derde Appèlgrond 
2.3.1  Handelinge van die Partikuliere Sinode  
Die appellante verwys na volledige aanhaling van die Partikuliere 
Sinode se besluit waarvolgens appèlgronde 2 en 3 geslaag soos 
hierbo by 1.3 volledig aangehaal. 
2.3.2  Die appellante beredeneer 
Die Partikuliere Sinode bevind (art.4.2.2 - BYLAE A) dat die 
Kerkraad eers na die koms van G. Mathobo geleentheid begin 
ondersoek om sending te doen.  Weereens verswyg die Partikuliere 
Sinode die volle werklikheid van die situasie in die ressort van 
Gereformeerde Kerk Waterberg soos dit bekend is aan die Klassis 
Waterberg en op grond waarvan die Klassis tot bepaalde besluite 
gekom het.  Feit van die saak is dat G. Mathobo een van die eerstes 
van ongeveer 2 000 (Twee Duisend) nuwe staatsamptenare met hulle 
gesinne is wat eersdaags hulle almal binne Nylstroom gaan vestig.  
Baie van hierdie amptenare is afkomstig vanuit Venda, Mathobo se 
koms is nie deur die Kerkraad in isolasie gesien nie maar die breër 
nuwe situasie is hiermee in oënskou geneem.  Daarom het die 
Kerkraad ook in sy hantering van die nuwe situasie advies van twee 
naburige predikante asook advies van die Klassis gevra.  Die situasie 
wat Nylstroom betref het inderdaad so drasties verander dat selfs die 
skoolhoofde van die dorp saam met al die predikante in die dorp op 
‘n vergadering besluit het dat die skole vanaf 1997 naamlyste van 
kinders wat sendingobjekte is aan die kerke gaan deurgee.  Vroeër 
was Nylstroom ‘n geslote, klein gemeenskap met ‘n sterk 
sendingaksie vanaf die NG Kerk, in die mate dat ds. Vogel (van 
Gereformeerde Kerk Waterberg) se pogings tot ‘n eie sendingaksie 
misluk het (vgl. artikel 4.2.1.2 - BYLAE A). 
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Die Partikuliere Sinode beredeneer dat daar in die Kerkraad (van 
Gereformeerde Kerk Waterberg) nie eenstemmigheid bestaan 
rakende sending nie (art.4.2.1.5 - BYLAE A).  Die Partikuliere 
Sinode beroep hulle in hulle beredenering op die feit dat die kerkraad 
met ‘n meerderheid van stemme op die nuwe sendingaksie besluit het 
(art.4.2.1.5 - BYLAE A).  Hierdie is egter ‘n foutiewe afleiding deur 
die Partikuliere Sinode.  Die teenstemme in die Kerkraad was nie 
teen sending as sodanig nie maar was juis teenstemme van broeders 
wat hulle met die appellante na Klassis Waterberg vereenselwig het 
in hulle beswaargronde soos uiteengesit in appèlgronde 2 en 3 na die 
Partikuliere Sinode (art.4.2 - BYLAE A).  Verder moet vermeld 
word van ruim bydraes tot verskillende sendingaksies asook 
betrokkenheid van Gereformeerde Kerk Waterberg se predikante by 
Warmbad se sendingaksie wat reeds oor baie jare eenstemmig deur 
die Kerkraad besluit en uitgevoer word. 
Die Partikuliere Sinode beredeneer verder dat Mnr. Mathobo ‘n 
belydende lidmaat is en dat die saak ter tafel nie ‘n sendingsaak is 
nie maar ‘n pastorale aangeleentheid is (art.4.2.1.6 - BYLAE A en 
art.4.2.1.7 - BYLAE A).  Feit van die saak is dat Mnr. Mathobo 
reeds bykans ‘n jaar in die ressort van Gereformeerde Kerk 
Waterberg woonagtig is maar dat nog geen attestaat op enige 
stadium aan hierdie Kerkraad aangebied is nie.  Slegs individuele 
mondelinge getuienis oor die leer en lewe van hierdie persoon is nog 
aangehoor en dit verskil ook van persoon tot persoon.  Hier moet 
duidelik daarop gelet word dat aangesien die Kerkraad van 
Gereformeerde Kerk Waterberg geen attestaat van Mnr. Mathobo 
ontvang het nie en ook nie versoek is om sodanige attestaat aan te 
vra nie (vgl. KO, art.82), genoemde Kerkraad geen getuienis oor sy 
leer en lewe kan notuleer nie. 
2.3.3  Die appellante stel dit as regskrenking 
Die Partikuliere Sinode se bevinding (art.4.2.2 - BYLAE A) dat die 
Kerkraad eers na die koms van G. Mathobo geleenthede vir sending 
begin ondersoek is regskrenking deurdat dit nie die waarheid soos in 
die Negende Gebod van ons vereis (vgl. verklaring in Die 
Heidelbergse Kategismus Sondag 43) weergee nie.  Soos hierbo 
aangetoon en selfs uit die rapport van die Partikuliere Sinode se 
Appèlkommissie (art.4.2.1.2 - BYLAE A) blyk was daar in die 
verlede al geleenthede op plaaslike vlak gesoek maar het die pogings 
misluk.  Verder is dit duidelik onder die gegewens hierbo onder 
art.2.3.2 dat G. Mathobo se koms deel is van ‘n totaal nuwe situasie 
wat die weg berei vir groot sendingmoontlikhede.  G. Mathobo se 
aankoms val dus saam met, en is deel van, ‘n totaal nuwe situasie 
waarvoor Waterberg te staan kom. 
Die Partikuliere Sinode se beredenering dat die Kerkraad van 
Gereformeerde Kerk Waterberg verdeeld is oor sending is onwaar en 



 86

is op grond van die Negende Gebod regskrenking.  Die volle 
waarheid in verband hiermee word hierbo onder artikel 2.3.2 
uiteengesit. 
Die Partikuliere Sinode se beredenering dat die Kerkraad nou hier 
met ‘n “swart lidmaat” (art.4.2 - BYLAE A) te doen het, is 
eweneens onwaar aangesien geen attestaat hierdie Kerkraad bereik 
het nie.  Die Kerkraad se reg word hierin gekrenk deurdat die 
Kerkraad valslik van ‘n handeling beskuldig word wat hy nie gedoen 
het nie naamlik dat ‘n pastorale aangeleentheid as ‘n sendingtaak 
hanteer is (art.4.2.1.7 - BYLAE A) .  Die Partikuliere Sinode 
handhaaf dus nie Kerkorde, art.82 nie aangesien die Partikuliere 
Sinode sou wil sien dat die Kerkraad ‘n persoon as lidmaat pastoraal 
moet bearbei terwyl geen attestaat ontvang is en die persoon dus nie 
‘n lidmaat is nie. 
 
2.4  Vierde appèlgrond 
2.4.1  Handelinge van die Partikuliere Sinode 
Die appellante verwys na die volledige aanhaling van die Partikuliere 
Sinode se besluit waarvolgens appèlgrond 4 slaag soos volledig 
onder 1.4 hierbo aangehaal. 
2.4.2  Die appellante beredeneer 
Die vierde appèlgrond wat deur die Partikuliere Sinode gelyk gegee 
word stel die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Waterberg se 
siening van “uitdra van die Evangelie” teenoor dié van die 
appellante.  Geen appèlgrond word hier opgeweeg teen ‘n bepaalde 
Klassisbesluit nie (art.4.3 - BYLAE A). 
Die Partikuliere Sinode gaan weereens van die standpunt uit dat die 
Kerkraad van Gereformeerde Kerk Waterberg met ‘n belydende 
lidmaat handel - tot drie maal verwys die Partikuliere Sinode na “die 
lidmaat” en “broeder” (art.4.3.1.1 tot 4.3.1.3 - BYLAE A). 
Die Partikuliere Sinode bevind dat dit hier gaan om ‘n “belydende 
lidmaat” wat die bywoning van eredienste geweier is (art.4.3.2 - 
BYLAE A).  Daar bestaan egter geen besluit van die Kerkraad van 
Gereformeerde Kerk Waterberg wat enige lidmaat of nie-lidmaat 
bywoning van eredienste weier nie. 
2.4.3  Die appellante stel dit as regskrenking 
Die Partikuliere Sinode handel onkerkregtelik deur ‘n appèlgrond 
wat teen die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Waterberg gestel 
word gelyk te gee terwyl die appèl ter tafel nog duidelik ‘n appèl teen 
‘n Klassisbesluit is.  Hiermee word die reg van die Kerkraad van 
Gereformeerde Kerk Waterberg gekrenk. 
Die Partikuliere Sinode handel teen die Negende Gebod deur te 
beweer dat Waterberg Kerkraad met ‘n belydende lidmaat handel 
(vgl. 2.3..3 - laaste paragraaf hierbo oor hierdie selfde saak van 
regskrenking). 
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Die Partikuliere Sinode bevind dat dit hier gaan om ‘n belydende 
lidmaat wat die bywoning van eredienste geweier word.  Hierdie 
bevinding word egter met geen verwysing na enige kerkraadsbesluit 
gestaaf nie.  Daar bestaan ook geen sodanige besluit van Kerkraad 
Waterberg nie.  Die Partikuliere Sinode se bevinding is dus duidelik 
ongegrond en is regskrenking deurdat die Negende Gebod in hierdie 
handeling van die Partikuliere Sinode oortree word. 
 
2.5  Vyfde appèlgrond 
2.5.1  Handelinge van die Partikuliere Sinode 
Ons verwys na volledige aanhaling van die Partikuliere Sinode se 
besluit met betrekking tot appèlgrond 5 (art.1.5 hierbo) waarvolgens 
hierdie appèlgrond soos aangehaal en besluit slaag. 
2.5.2  Die appellante beweer 
Die Partikuliere Sinode bevind dat die Kerkraad se besluit ‘n 
teenstrydigheid bevat op grond van die Partikuliere Sinode se 
beredenering (art.4.4.1.1 tot 4.4.1.3) dat by die Kerkraad van 
Waterberg “aan sekere lidmate die Evangelie tydens die erediens 
verkondig kan word en aan sommige nie” en dan ook verder “‘n 
onderskeid met betrekking tot belydende lidmate word gemaak en 
wel op grond van ras of volk”.  Laastens kom die Partikuliere Sinode 
met die beredenering dat “die innerlike teenstrydigheid in die besluit 
van die Kerkraad is daarin geleë dat die Kerkraad besluit dat die 
uitdra van die Evangelie vir SOMMIGE belydende lidmate tydens 
die eredienste in die Gereformeerde Kerk Waterberg sal geskied en 
vir ANDER belydende lidmate op ‘n ander plek”.   
2.5.3  Die appellante stel dit as regskrenking 
Die Partikuliere Sinode se beredenering is weereens op ‘n valse 
uitgangspunt gegrond naamlik dat dit in hierdie appèl om ‘n 
belydende lidmaat gaan.  Vir ‘n volledige uiteensetting oor hierdie 
saak van regskrenking verwys die appellante na artikels 2.3.3 en 
2.4.3 hierbo. 
In die beredenering van sy besluit gaan die Partikuliere Sinode so ver 
om te beweer dat die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Waterberg 
sou besluit het “dat die uitdra van die Evangelie vir SOMMIGE 
lidmate tydens die eredienste in die Gereformeerde Kerk Waterberg 
sal geskied en vir ANDER belydende lidmate op ‘n ander plek” (art. 
4.4.1.3 - BYLAE A).  Hierdie beredenering van die Partikuliere 
Sinode is ‘n growwe oortreding van die Negende Gebod deurdat ‘n 
besluit aan ‘n Kerkraad toegedig word waarvan nie een woord die 
waarheid is nie.  Om hierdie rede kon die Partikuliere Sinode ook 
geen notuleverwysings aandui nie maar hulle alleenlik beroep op ‘n 
bepaalde uitspraak deur die appellant voor die Partikuliere Sinode. 
 
2.6  Sesde Appèlgrond 
2.6.1  Handelinge van die Partikuliere Sinode. 



 88

Ons verwys na die volledige aanhaling van die Partikuliere 
Sinodebesluit waarvolgens appèlgrond 6 slaag soos volledig onder 
1.6 hierbo aangehaal. 
2.6.2  Die Appellant beredeneer 
Die Partikuliere Sinode verwys in sy beredenering (art. 4.5.1.1 - 
BYLAE A) na ‘n sekere “BYLAAG S” wat deur die appellante (voor 
die Partikuliere Sinode) aan die Partikuliere Sinode voorgelê is 
waarvolgens die Kerkraad “per implikasie” sou besluit het ”dat die 
persoon uit Venda nie die eredienste mag bywoon nie” (art. 4.5.1.1 - 
BYLAE A).  Genoemde “BYLAAG S” is egter ‘n handgeskrewe nie-
amptelike stuk waarvan die Kerkraad van Gereformeerde Kerk 
Waterberg geen kennis dra nie en dit berus ook op geen 
Kerkraadsbesluit nie (BYLAE C).  Verder is dit duidelik dat 
genoemde “BYLAAG S” ‘n antwoord op ‘n brief (vgl. BYLAE D - 
brief van Br. PJC van Dyk, dd 31/08/1996) van Br. PJC van Dyk 
(een van die appellante voor die Partikuliere Sinode).  Die Kerkraad 
van Gereformeerde Kerk Waterberg dra nòg by wyse van enige 
besluit of notule enige kennis van genoemde skrywe (BYLAE D) nòg 
het hierdie skrywe te enige tyd voor die Kerkraad gedien 
(Kerkraadsnotule, 5/01/1997, artikels 1, 1.1, 1.2 en 1.3). 
Die Partikuliere Sinode verwys verder in sy beredenering na drie 
geleenthede waartydens die term “swart” gebruik is (art. 4.5.1.2 en 
4.5.1.3 - BYLAE A) en kom dan tot die bevinding dat dit in 
genoemde saak oor kleur gaan (art. 4.5.2 - BYLAE A).  Die 
appellante kon nòg in die Skrif, nòg in die Belydenis, nòg in die 
Kerkorde enige beletsel vind waarvolgens dit sondig sou wees om na 
‘n persoon se kleur te verwys. 
2.6.3  Die Appellante stel dit as regskrenking 
Die Partikuliere Sinode beroep hom op ‘n nie-amptelike skrywe wat 
geen gewig dra nie maar alleenlik die persoonlike mening van ‘n 
individu bevat.  Hierby word drie verwysings gevoeg waar die 
Kerkraad die term “swart” gebruik het (twee keer met verwysing na 
die Venda-intrekker) en op grond hiervan bevind die Partikuliere 
sinode dat dit in genoemde saak om kleur gaan.  Die taal- en 
kultuurprobleem (vgl. 2.2.3 hierbo) word by hierdie appèlgrond 
heeltemal verswyg met ‘n gevolglike onvolledige en skewe beeld van 
die hele saak.  Die appellante stel dit as regskrenking deurdat die 
Partikuliere Sinode teen die eis van die Negende Gebod ligtelik ‘n 
Kerkraad veroordeel. 
Die appellante stel dit as regskrenking deurdat die Partikuliere 
Sinode beweer dat “die persoon uit Venda ... beslis bywoning van 
eredienste in Gereformeerde Kerk Waterberg geweier is op grond 
van ras en kleur”.  Nêrens in enige notule is besluit om die persoon 
‘n erediens te weier nie en die twee verwysings na die persoon se 
kleur was nooit op krenkende of neerhalende wyse gedoen nie.  Ons 
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verwys ook na ‘n skrywe (BYLAE D) waarin een van die appellante 
na die Partikuliere Sinode (Br. PJC van Dyk) self beweer:  “Dit is 
noodsaaklik om hieroor duidelikheid te kry want ek vind nêrens in 
die dokumente ‘n pertinente verwysing of besluit dat hy nie 
eredienste mag bywoon nie ...”.  As antwoord op hierdie skrywe van 
die appellant (voor die Partikuliere Sinode) het die persoonlike brief 
(BYLAE C) gevolg wat die appellante na die Partikuliere Sinode dan 
as appèlgrond gebruik het om aan te toon dat die sogenaamde besluit 
tot verbod op erediensbywoning wel bestaan - dit alles in stryd met 
die Negende Gebod en dusdoende ernstige regskrenking van die 
Kerkraad van Gereformeerde Kerk Waterberg. 
 
2.7  Sewende Appèlgrond 
2.7.1  Handelinge van die Partikuliere Sinode 
Die appellante verwys na volledige aanhaling van die Partikuliere 
Sinode se besluit waarvolgens appèlgrond 7 slaag soos volledig 1.7 
hierbo aangehaal. 
2.7.2  Die Appellante beredeneer 
Die Partikuliere Sinode kom tot sy bevinding deur ‘n beredenering 
wat telkens weer daarop neerkom dat dit om die kleur van die nuwe 
intrekker gaan.  Die Partikuliere Sinode kom selfs tot die bevinding 
dat die term “swart” “telkens” in die dokumentasie van die Kerkraad 
gebruik is.  Slegs twee verwysings na “swart” met betrekking tot die 
nuwe intrekker kon egter deur die Partikuliere Sinode aangetoon 
word (art. 4.5.1.2 en 4.5.1.3 - BYLAE A).  Volgens Kritzinger, 
M.S.B. “Beknopte Verklarende Woordeboek”, 1975, Van Schaik, p. 
530 beteken die woord “telkens” iets wat “keer op keer” of “weer en 
weer” herhaal word.  Wanneer ‘n Kerkraad in die verloop van sewe 
Kerkraadsvergaderings en agt kommissievergaderings by twee 
geleenthede die term “swart” gebruik is dit sekerlik nie ‘n term wat, 
soos die Partikuliere Sinode bevind, “telkens” gebruik word nie. 
Die Partikuliere Sinode maak in sy beredeneringe die afleiding dat 
die uniekheid van die situasie, die eenheid en stigting van die 
gemeente en die hele hantering van die saak wentel om die swart 
kleur van die intrekker (art. 4.6.1.1 tot 4.6.1.4 - BYLAE A).  Geen 
notules kon egter hierdie beredenering staaf nie.  Verder word die 
taalprobleem, die feit dat daar hard en onstigtelik getolk is tydens 
eredienste wat wel bygewoon is asook die diepgaande kulturele 
verskille wat eie eise aan die Woordverkondiging stel geheel en al 
deur die Partikuliere Sinode genegeer.  Die sewende appèlgrond met 
sy beredeneringe en bevinding is werklik so eensydig en deurspek 
met halwe waarhede dat dit die indruk wil wek van ‘n tendensieuse 
poging aan die kant van die Partikuliere Sinode om ‘n bepaalde 
persepsie van rassisme rondom die saak te vestig. 
2.7.3  Die Appellante stel dit as regskrenking 
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Die Partikuliere Sinode handel nie in sy beredenering en bevinding 
met betrekking tot die sewende appèlgrond oor die besluit van 
Klassis Waterberg nie maar maak bepaalde uitsprake oor die situasie 
in Gereformeerde Kerk Waterberg wat openlik ‘n beskuldiging van 
rassisme bevat (art. 4.6.1.1 tot 4.6.2 - BYLAE A).  In hierdie 
beredenering en bevinding word ook talle feite met betrekking tot die 
saak selektief verswyg.  Geen Skrif-, Belydenis of Kerkordegronde 
word aangevoer nie maar bloot ‘n tendensieuse sameflansing van 
losstaande afleidings en bewerings (vgl. 2.7.2 hierbo). 
 
3.  Versoek aan die eerwaarde Nasionale Sinode, Januarie 1997 
Die eerwaarde Nasionale Sinode word hiermee versoek om die 
onderhawige besluite van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal, in 
sitting 26 en 27 November 1996, op grond van een of meer van 
bogestelde appèlgronde nietig te verklaar. 
 
G.  RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE 
1.  Die Sinode neem kennis 
1.1  Opdrag:  Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl. 
1.2  Stukke ter insae 
1.2.1  Brief G. Mathobo gedateer 1996-06-21. 
1.2.2  Notule Spesiale Kerkraadsvergadering 26 Junie 1996. 
1.2.3  Notule Konsistoriebesluit 30 Junie 1996. 
1.2.4  Notule Spesiale Kerkraadsvergadering 1 Julie 1996. 
1.2.5  Brief P.J.C. van Dyk gedateer 4 Julie 1996. 
1.2.6  Brief aan G. Mathobo 9 Julie 1996. 
1.2.7  Rapport Kommissie van Kerkraad insake bediening van ‘n 
Venda-intrekker te Nylstroom, goedgekeur op 31 Julie 1996. 
1.2.8  Notule Kerkraadsvergadering 24 Julie 1996 (art.4.2). 
1.2.9  Notule Kerkraadsvergadering 31 Julie 1996. 
1.2.10  Brief van Kerkraad aan br. P.J.C. van Dyk 12 Augustus 1996. 
1.2.11  Notule Konsistoriebesluit 4 Augustus 1996 met Bylae. 
1.2.12  Notule Kerkraadsvergadering 14 Augustus 1996. 
1.2.13  Brief br. P.J.C. van Dyk aan Korresponderende Kerkraad 
Klassis Waterberg 18 Augustus 1996:  Kennis gee van appèl.. 
1.2.14  Afkondiging van Kerkraad op 25 Augustus 1996. 
1.2.15  Brief br. P.J.C. van Dyk aan Kerkraad gedateer 27/8/1996 
met Bylae. 
1.2.16  Brief br. P.J.C. van Dyk aan Kerkraad gedateer 31/8/1996. 
1.2.17  Brief geteken deur skriba van Kerkraad aan P.J.C. van Dyk 
gedateer 2/9/1996. 
1.2.18  Appèl teen besluit van Kerkraad op Klassis Waterberg 
17/9/1996. 
1.2.19  Rapport van Regskommissie Klassis insake appèl P.J.C. van 
Dyk en andere. 
1.2.20  Brief P.J.C. van Dyk aan Kerkraad gedateer 23/9/1996. 
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1.2.21  Brief Kerkraad aan br. P.J.C. van Dyk gedateer 2/10/1996. 
1.2.22  Rapport Appèlkommissie Part. Sinode Noord-Transvaal 
1996. 
1.2.23  Besluit Part. Sinode oor die appèl. 
1.3  Toeligting 
Die volgende persone het toeligting aan die Kommissie gegee: 
1.3.1  Dr. W.P. du Plessis en oudl. T.P. van Graan namens die Geref. 
Kerk Waterberg. 
1.3.2  Dr. J.L. Venter as Verweerder van Part. Sinode Noord-
Transvaal 1996. 
1.4  Agtergrond 
1.4.1  Die Kerkraad van die Geref. Kerk Waterberg ontvang ‘n brief 
gedateer 21 Junie 1996 van br. George Mathobo.  In die brief meld 
hy dat hy ‘n lidmaat is van die Geref. Kerk Nzhelele in die ressort 
van Sinode Soutpansberg.  Hy gee kennis dat hy in die vervolg die 
eredienste op Sondae sal bywoon. 
1.4.2  Op 26 Junie 1996 word die brief op ‘n spesiale 
Kerkraadsvergadering behandel.  Die besluit van die vergadering 
moet deur ‘n Kommissie aan br. Mathobo meegedeel word. 
1.4.3  Die Kommissie rapporteer op 30 Junie dat br. Mathobo nie die 
besluit van die Kerkraad aanvaar nie.  Die vergadering besluit om 
Visitatore op te roep om die Kerkraad oor die saak te adviseer. 
1.4.4  Bogenoemde vergadering vind op 1 Julie 1996 plaas.  Die 
vergadering benoem 5 broeders as Kommissie om die saak te 
ondersoek.  Verder moet twee broeders br. Mathobo besoek, die 
situasie verduidelik “dat dit die eerste keer is dat ons so ‘n situasie 
beleef en hom vriendelik [te] vra om ons tyd te gee om tot ‘n 
oplossing te kom.  Die broeder moet ook gevra word om in die lig 
van omstandighede, vir tyd en wyl nie die kerk te besoek nie” 
(art.4.2, Kerkraadsnotule, 1 Julie 1996). 
1.4.5  Op 4 Julie 1996 word ‘n skrywe aan die Kerkraad gerig deur 
br. P.J.C. van Dyk wat navraag doen oor die situasie rondom br. G. 
Mathobo.  Hy ontvang op 12 Augustus 1996 antwoord. 
1.4.6  Ontvangs van die skrywe van br. George Mathobo gedateer 21 
Junie 1996 geskied op 9 Julie 1996. 
1.4.7  Die Kommissie wat op 1 Julie 1996 benoem is (vgl. pt.1.4.4) 
lewer rapport op ‘n Kerkraadsvergadering van 24 Julie 1996.  Die 
Kommissie het intensief gewerk en sewe keer vergader.  Die 
Kerkraad kom nie tot ‘n finale besluit nie en vergader weer op 31 
Julie 1996.  Op die vergadering word met meerderheid van stemme 
besluit om die Kommissierapport te aanvaar. 
1.4.8  Op 4 Augustus word ‘n groter Kommissie benoem met die 
opdrag om met die vorige verslag as vertrekpunt te poog om totale 
eenheid in die Kommissie en ook die Kerkraad te verkry. 
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1.4.9  Op 14 Augustus rapporteer die Kommissie aan die Kerkraad 
dat daar nie eenstemmigheid bereik is nie.  Die Kommissierapport 
wat op 24 Julie voorgehou is, word finaal as besluit aanvaar.  In kort 
kom dit neer op die benoeming van ‘n Sendingkommissie met 
spesifieke opdragte. 
1.4.10  Kennis van appèl teen die Kerkraadsbesluit word op 18 
Augustus 1996 aan die Klassis en op 27 Augustus 1996 aan die 
Kerkraad gegee deur br. P.J.C. van Dyk. 
1.4.11  Die appèl op Klassis Waterberg, 17 September 1996 slaag 
nie. 
1.4.12  Br. P.J.C. van Dyk en ander appelleer na Part. Sinode Noord-
Transvaal 1996 en die appèl slaag. 
1.4.13  Die Kerkraad van Geref. Kerk Waterberg appelleer na die 
Nasionale Sinode 1997. 
1.5  Opmerking as verdere toeligting tot Appèlgronde (pte.1.1 tot 1.7 
van die Appèl, AA, p.675) 
U Kommissie wil daarop wys dat die meeste aanhalings onder die 
opskrif “Handelinge waarteen geappelleer word” (pt.1) nie die 
bevinding of besluit van die Part. Sinode is nie, maar woordeliks die 
formulering is van die Appèlgronde deur P.J.C. van Dyk en ander 
wat op die Part. Sinode gedien het.  Dit kan tot misverstand lei, 
daarom haal u Kommissie die Bevindings van die Appèlkommissie 
van Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 aan waarteen hier 
geappelleer word. 
1.5.1  Appèlgrond 1 van die Appèlskrif is gerig teen die werkswyse 
van die Part. Sinode omdat sy Appèlkommissie twee bedienaars van 
die Woord aangehoor het “wat aangetoon het dat die werkswyse van 
die Gereformeerde Kerk Waterberg ten opsigte van genoemde saak 
spanning by sommige lidmate laat ontstaan”. 
1.5.2  Appèlgrond 2 van die Appèlskrif is gerig teen (vgl. 1.2 van 
Appèl):  “U Kommissie oordeel in die lig van die beredeneringe dat 
die koms van br. Mathobo inderdaad vir die Geref. Kerk Waterberg 
‘n verleentheid is”. 
1.5.3  Appèlgrond 3 van die Appèlskrif is gerig teen (vgl. 1.3 van 
Appèl):  “Die Kerkraad het inderdaad eers ná die koms van br. 
Mathobo geleenthede begin ondersoek om sending te doen”. 
1.5.4  Appèlgrond 4 van die Appèlskrif is gerig teen (vgl. 1.4 van 
Appèl):  “Die Klassis se beredenering bied geen grond om ‘n 
belydende lidmaat die bywoning van eredienste te weier nie”. 
1.5.5  Appèlgrond 5 van die Appèlskrif is gerig teen (vgl. 1.5 van 
Appèl):  “U Kommissie bevind dat daar wel ‘n teenstrydigheid in die 
besluit van die Kerkraad bestaan”. 
1.5.6  Appèlgrond 6 van die Appèlskrif is gerig teen (vgl. 1.6 van 
Appèl):  “Dit is vir u Kommissie duidelik dat dit in genoemde saak 
oor kleur gaan en daarom ook oor ras”. 
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1.5.7  Appèlgrond 7 van die Appèlskrif is gerig teen (vgl. 1.7 van 
Appèl):  “Dit is duidelik dat die sgn. ‘eerste situasie’ wat blyk ‘n 
verleentheid te wees daaraan toegeskryf word dat br. Mathobo swart 
is.  Die term ‘swart’ is telkens in dokumentasie van die Kerkraad 
gebruik”. 
 Besluit:  Van punte 1.1 tot 1.5.7 word kennis geneem. 
 
2.  Die Sinode beoordeel 
2.1  Eerste Appèlgrond 
“Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 het die reg gekrenk deur ‘n 
Kerkraad se plaaslike sake sonder die medewete van die Kerkraad 
onder bespreking te neem.  Die Part. Sinode het toegelaat dat die 
Kerkraad onverhoord en ligtelik veroordeel word sonder dat daardie 
Kerkraad enige geleentheid tot verweer ontvang het (HK 43:112;  
KO, artt.30, 44, 84)”, (Appèlkommissie se eie woorde). 
2.1.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.1.1.1  Die Appèlkommissie van Part. Sinode Noord-Transvaal 
1996 stel ter kennisname van die vergadering onder die opskrif 
“Werkswyse” dat hulle onder andere twee broeders aangehoor het 
wat aangetoon het dat die gebeure by die Geref. Kerk Waterberg 
spanning by sommige lidmate laat ontstaan. 
2.1.1.2  Die appellante voer aan dat genoemde broeders “met volle 
goedkeuring van die hele Part. Sinode die werkswyse van die Geref. 
Kerk Waterberg” bespreek het. 
2.1.1.3  Die appellante voer verder aan dat Geref. Kerk Waterberg 
geen geleentheid tot verweer in die aangeleentheid gehad het nie. 
2.1.1.4  Dit is vir u Kommissie egter duidelik dat die Part. Sinode 
slegs kennis geneem het van die werkswyse van die Appèlkommissie 
wat onder meer daaruit bestaan het dat verskeie broeders uit die 
vergadering toeligting gegee het. 
2.1.1.5  Uit die Rapport van die Appèlkommissie blyk dat die 
toeligting van die broeders nêrens in die beoordeling van die 
Appèlgronde gefunksioneer het nie.  U Kommissie lei af dat dit die 
rede is waarom die inhoud van die broeders se toeligting onder die 
item “werkswyse” bloot vir kennisname gerapporteer word. 
2.1.2  Appèlkommissie se bevinding 
Geen regskrenking word bewys nie.  In die lig van 2.1.1.4 en 2.1.1.5 
hierbo beoordeel. 
2.1.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Eerste Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Punt 2.1 word goedgekeur. 
 
2.2  Tweede Appèlgrond 
“Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 het die reg gekrenk deur te 
oordeel dat die Kerkraad ‘n verleentheid oor die aangeleentheid 
gehad het” (Appèlkommissie se eie woorde). 
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2.2.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.2.1.1  In ‘n Kommissierapport van die Kerkraad word wel 
genotuleer dat die koms van br. Mathobo uit Venda nie as ‘n 
verleentheid beskou moet word nie, maar as ‘n geleentheid. 
2.2.1.2  Die Part. Sinode oordeel egter dat die sewe 
kerkraadsvergaderings en agt kommissievergaderings, asook 
predikante van ander gemeentes wat ingeroep word, onder meer 
faktore is wat daarop dui dat die koms van br. Mathobo vir die 
Kerkraad ‘n verleentheid is. 
2.2.2  Appèlkommissie se bevinding 
2.2.2.1  U Kommissie oordeel dat soveel tyd wat afgestaan word aan 
die aangeleentheid van ‘n broeder wat aan die Kerkraad kennis gegee 
het dat hy die eredienste wil bywoon, in ‘n bepaalde sin op ‘n 
verleentheid dui. 
2.2.2.2  Dit is duidelik dat die koms van br. Mathobo vir die 
Kerkraad ‘n buitengewone situasie geskep het waarin besondere 
reëlings getref word om die aangeleentheid te hanteer. 
2.2.2.3  Die Part. Sinode se beoordeling dat die saak ‘n verleentheid 
vir die Kerkraad is, is kennelik ‘n tipering van die buitengewone 
reaksie van die kant van die Kerkraad en kan nie as regskrenkend 
beoordeel word nie. 
2.2.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Tweede Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Punt 2.2 word goedgekeur. 
 
2.3  Derde Appèlgrond 
“Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 krenk die reg deur te bevind 
dat: 
(a)  die Kerkraad eers na die koms van br. Mathobo geleenthede 
begin ondersoek om sending te doen, 
(b)  dat die Geref. Kerk Waterberg oor sending verdeeld is (HK 
Sondag 43),  en 
(c)  dat dit onwaar is dat die Kerkraad in die saak met ‘n “swart 
lidmaat” te make het (KO, art.82)” (Appèlkommissie se eie woorde). 
2.3.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.3.1.1  Die appellante voer aan dat “ruim bydraes tot verskillende 
sendingaksies, asook betrokkenheid van Geref. Kerk Waterberg se 
predikante by Warmbad se sendingaksie” bewys lewer dat die Part. 
Sinode se bevinding onwaar is. 
2.3.1.2  Hierteenoor bevind die Part. Sinode dat ondanks pogings tot 
plaaslike sending in die verlede eers weer na die koms van br. 
Mathobo reëlings vir daadwerklike sending getref word. 
2.3.1.3  Uit die mondelinge getuienis van die appellante blyk dat 
hierdie beoordeling van die Part. Sinode korrek is:  hoewel informele 
sending (bv. deur ‘n bepaalde lidmaat) nie ontken kan word nie, 
begin die Kerkraad inderdaad eers met die koms van br. Mathobo om 
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rondom Woordbediening aan hierdie broeder en sy gesin ‘n 
sendingaksie te reël. 
2.3.1.4  Die Part. Sinode se bevinding dat die Kerkraad nie 
eenstemmig oor sending is nie (b) word afgelei uit die stemverdeling 
van 9 teen 34 in verband met die Kommissie van die Kerkraad se 
rapport rakende onder andere die begin van ‘n sendingaksie. 
2.3.1.5  Die appellant maak die bewering dat die teenstemme in die 
Kerkraad “nie teen sending as sodanig was nie, maar teenstemme 
van broeders wat hulle met die appellante na Klassis Waterberg 
vereenselwig het”. 
2.3.1.6  Hierdie beweringe is ‘n afleiding en bied nie afdoende bewys 
dat die Part. Sinode verkeerd geoordeel het nie, veral in die lig 
daarvan dat die Kerkraad eers op 27 Augustus  
Kennis van die Appèl gekry het, terwyl die vergadering waarop die 
stemverdeling oor die sendingaksie plaasgevind het, reeds op 31 
Julie 1996 gehou is. 
2.3.1.7  Ten opsigte van die laaste gedeelte van die Appèlgrond © is 
dit wel waar dat die Appèlkommissie van die Part. Sinode na br. 
Mathobo as ‘n “belydende lidmaat van ‘n Gereformeerde gemeente” 
verwys.  Br. Mathobo verklaar self in sy skrywe aan die Kerkraad 
van die Geref. Kerk Waterberg, gedateer 21/6/1996:  “I am a full 
member of Gereformeerde Church, Synod Zoutpansberg, Nzhelele 
Gereformeerde Church”. 
2.3.1.8  In die notule van ‘n konsistoriebesluit geneem op 30 Junie 
1996 rapporteer ‘n Kommissie nadat hulle br. Mathobo besoek het:  
“Oudl. Faan Swanepoel meld dat broeder George reeds sedert 1968 
‘n lidmaat van die Gereformeerde Kerk is”. 
Hierdie feit word nie deur die Kerkraad betwyfel nie en daar word 
nie ‘n besluit gevind wat die teendeel bewys nie. 
2.3.2  Appèlkommissie se bevinding 
2.3.2.1  U Kommissie oordeel dat die Part. Sinode nie die reg 
gekrenk het in sy bevinding dat die Kerkraad eers na die koms van 
br. Mathobo geleenthede begin ondersoek het om sending te doen 
nie. 
2.3.2.2  Die appellante bewys nie dat die Part. Sinode die reg 
gekrenk het in sy beoordeling oor die Kerkraad se verdeeldheid ten 
opsigte van sending nie. 
2.3.2.3  Uit pte.2.3.1.7 en 2.3.1.8 hierbo blyk dit duidelik dat die 
Part. Sinode ook nie die reg gekrenk het in sy verwysing na br. 
Mathobo as ‘n belydende lidmaat van ‘n Gereformeerde Kerk nie: 
hierdie verwysing is ‘n konstatering van getuienis uit die brief van 
die broeder self. 
2.3.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Derde Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Punt 2.3 word goedgekeur. 
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2.4  Vierde Appèlgrond 
“Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 het die reg gekrenk deur ‘n 
bevinding van die Klassis gelyk te gee terwyl die Appèlgrond op die 
Part. Sinode se tafel van die appellante was.  Die Part. Sinode het 
verder die reg gekrenk deur te beweer dat die Kerkraad met ‘n 
belydende lidmaat handel en dat die belydende lidmaat eredienste 
geweier word” (Appèlkommissie se eie woorde). 
2.4.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.4.1.1  Die appellante appelleer na die Part. Sinode teen die besluit 
van die Klassis.  Die Klassis moes hom oor ‘n handeling van die 
Kerkraad uitspreek.  Derhalwe word die besluit van die Kerkraad in 
die uitspraak van die Klassis voor die Part. Sinode gelê.  U 
Kommissie vind geen ongerymdheid in hierdie werkswyse nie. 
2.4.1.2  Die bevinding van die Part. Sinode dat die Klassis se 
beredenering geen grond bied om ‘n belydende lidmaat die bywoning 
van eredienste te weier nie, is in ooreenstemming met Skrif, 
Belydenis en Kerkorde. 
2.4.1.3  Die Part. Sinode bevind dat die Kerkraad met ‘n belydende 
lidmaat handel.  U Kommissie verwys na die beoordeling in 
pte.2.3.1.7 en 2.3.1.8 van hierdie Rapport.  U Kommissie verwys 
verder na die notule van ‘n Spesiale Kerkraadsvergadering gehou op 
26 Junie:  “Die eerwaarde voorsitter verduidelik dat die saak gaan 
oor ‘n swart Gereformeerde lidmaat wat in ons gemeente ingetrek 
het en begerig is om ons eredienste by te woon en reeds bygewoon 
het”. 
2.4.1.4  Hierop volg die Kommissierapport op 30 Junie 1996 waarin 
gerapporteer word dat die broeder reeds sedert 1968 ‘n 
Gereformeerde lidmaat is.  Nêrens word hierdie feit in enige besluit 
tot u Kommissie se beskikking weerlê nie. 
2.4.1.5  Die appellant stel dat die Kerkraad nie ‘n besluit geneem het 
waarvolgens ‘n belydende lidmaat die bywoning van eredienste 
geweier word nie. 
2.4.1.6  In die notule van ‘n Spesiale Kerkraadsvergadering op 1 
Julie 1996 word die volgende opdrag pertinent aan ‘n Kommissie 
gegee:  “Die broeder moet ook gevra word om in die lig van 
omstandighede vir tyd en wyl nie die Kerk te besoek nie”. 
2.4.1.7  Hierbenewens dui die reëlings wat die Kerkraad getref het 
op groot moeite wat gedoen word om die betrokke broeder en sy 
gesin buite die eredienste van die plaaslike kerk te probeer 
akkommodeer : “om vanaf eerskomende Sondag en vir elke Sondag 
daarna onder andere ‘n plek, prediker, tolk en tyd vir ‘n erediens te 
reël waarby hierdie nuwe intrekker asook alle ander belangstellende 
andersvolkiges met die Evangelie ontmoet kan word” 
(Kommissierapport van Kerkraad 31 Julie 1996). 
2.4.2  Appèlkommissie se bevinding 
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2.4.2.1  U Kommissie oordeel dat Part. Sinode Noord-Transvaal 
1996 se uitspraak dat die Klassis se beredenering geen grond bied 
om ‘n belydende lidmaat die bywoning van eredienste te weier nie, 
op Skrif, Belydenis en Kerkorde, asook Sinodebesluite gefundeer is. 
2.4.2.2  U Kommissie oordeel verder dat die gegewens tot sy 
beskikking afdoende bewys lewer dat hier wel sprake van ‘n 
belydende lidmaat is en dat die Kerkraad dit geweet het. 
2.4.2.3  Die buitengewone reëlings wat die Kerkraad getref het om 
die broeder en sy gesin buite die eredienste kerklik te probeer 
akkommodeer en die besluite wat die kerkraad geneem het, dui 
daarop dat die broeder nie aanvaarbaar in die eredienste was nie. 
2.4.2.4  Die Part. Sinode het met bogenoemde uitspraak nie die reg 
gekrenk nie. 
 
 
2.4.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Vierde Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Punt 2.4 word goedgekeur. 
 
2.5  Vyfde Appèlgrond 
”Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 het die reg gekrenk deur valslik 
te oordeel dat die Geref. Kerk Waterberg besluit het dat ‘die uitdra 
van die Evangelie vir SOMMIGE belydende lidmate tydens die 
eredienste in die Geref. Kerk Waterberg [gereël word] en vir 
ANDER belydende lidmate op ‘n ander plek’ [Negende Gebod] 
(Appèlkommissie se eie weergawe). 
2.5.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.5.1.1  Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 het nêrens beweer dat 
bg. aanhaling ‘n Kerkraadsbesluit was nie.  Hierdie woorde is ‘n 
aanhaling uit die Appèl wat teen Waterberg se handelinge op die 
Part. Sinode gedien het. 
2.5.1.2  Hierdie aanhaling waarmee die Part. Sinode hom 
vereenselwig het, is ook ondanks die feit dat dit nie ‘n 
Kerkraadsbesluit is nie, in die lig van die feitelike situasie nie 
regskrenkend nie. 
2.5.2  Appèlkommissie se bevinding 
U Kommissie oordeel dat die appellante nie regskrenking bewys nie. 
2.5.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Vyfde Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Punt 2.5 word goedgekeur. 
 
2.6  Sesde Appèlgrond 
“Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 krenk die reg deur ‘n nie-
amptelike stuk as bewysgrond te gebruik en onder andere daaruit te 
bevind dat dit hier om kleur gaan, terwyl taal en kultuur verswyg 
word” [Negende Gebod] (Appèlkommissie se eie woorde). 
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2.6.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.6.1.1  Die “nie-amptelike” stuk waarna die Appèlgrond verwys, is 
‘n brief wat deur die skriba van die Kerkraad aan ‘n broeder geskryf 
is as antwoord op die broeder se brief.  Die broeder het sy brief 
kennelik aan die skriba as funksionaris van die Kerkraad gerig om 
sekere kerkraadsgegewens te verkry, en ‘n antwoord wat formeel 
deur die skriba onderteken is, ontvang. 
2.6.1.2  Die brief van die skriba wat deur die appellant as ‘n “nie-
amptelike skrywe wat geen gewig dra nie” bestempel word, is wel 
saam met die amptelike stukke van die Kerkraad by die Part. Sinode 
vir die behandeling van ‘n Appèl ingedien. 
2.6.1.3  Die Part. Sinode kon die brief, formeel onderteken deur die 
skriba van die Kerkraad, nie anders sien as ‘n amptelik stuk van die 
Kerkraad nie. 
2.6.1.4  In die brief word gestel:  “Ten opsigte van die bywoning van 
eredienste .... beteken dit by implikasie dat die persoon uit Venda nie 
die eredienste mag bywoon nie”. 
2.6.1.5  Die appellant se redenasie dat dit nie oor ras en kleur gaan 
nie, asook dat die persoon uit Venda nie eredienste geweier is nie, is 
moeilik versoenbaar in die lig van die besluit wat die Kerkraad op 1 
Julie 1996 geneem het:  “Die ou Kommissie .... moet weer na die 
broeder teruggegaan en aan hom verduidelik dat dit die eerste keer is 
dat ons so ‘n situasie beleef en hom vriendelik te vra om ons tyd te 
gee om tot ‘n oplossing te kom.  Die broeder moet ook gevra word 
om in die lig van omstandighede, vir tyd en wyl, nie die Kerk te 
besoek nie”. 
2.6.2  Appèlkommissie se bevinding 
2.6.2.1  U Kommissie oordeel dat Part. Sinode Noord-Transvaal 
1996 nie die reg gekrenk nie het deur die betrokke brief as ‘n 
amptelike stuk van die Kerkraad te beoordeel nie. 
2.6.2.2  U Kommissie oordeel verder dat die Part. Sinode met die 
gegewens tot sy beskikking nie anders kon as om te oordeel “dat dit 
in genoemde saak oor kleur gaan en daarom ook oor ras”. 
2.6.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Sesde Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Punt 2.6 word goedgekeur. 
 
2.7  Sewende Appèlgrond 
“Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 krenk die reg deur bepaalde 
uitsprake oor die situasie in die Geref. Kerk Waterberg te maak wat 
openlik ‘n beskuldiging van rassisme bevat.  Feite met betrekking tot 
die saak word selektief verswyg” (Appèlkommissie se eie woorde). 
2.7.1  Appèlkommissie se beoordeling 
2.7.1.1  Part. Sinode Noord-Transvaal 1996 oordeel dat die situasie 
wat tot die Appèl teen die Kerkraadshandeling gelei het, daaraan 
toegeskryf moet word dat br. Mathobo swart is. 
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2.7.1.2  Die Part. Sinode oordeel verder dat “die eenheid in Christus 
in gedrang [gekom het] omdat br. Mathobo swart is”. 
2.7.1.3  Die appellant voer aan dat hierdie opvatting ‘n beskuldiging 
van rassisme bevat. 
2.7.1.4  Dat die aangeleentheid beslis oor die verskeidenheid van 
volke gaan, word versterk deur die Kommissierapport van ses 
bladsye wat die Kerkraad op 31 Julie 1996 goedgekeur het:  
Ongeveer twee bladsye bevat aanhalings uit Sinodebesluite van die 
GKSA oor volkereverhoudinge. 
2.7.1.5  Die Part. Sinode bevind dat die uniekheid van ‘n 
sogenaamde “eerste situasie” geleë is in die feit dat br. Mathobo 
swart is.  Hierdie bevinding van die Part. Sinode konstateer die feit 
dat dit hier om ‘n swart broeder gaan en is nie ‘n beskuldiging van 
rassisme nie. 
2.7.2  Appèlkommissie se bevinding 
2.7.2.1  U Kommissie oordeel dat die appellant nie bewys dat hier ‘n 
beskuldiging van rassisme gemaak is nie, en toon ook nie aan waar 
feite met betrekking tot die saak selektief verswyg word nie. 
2.7.2.2  Die appellant slaag nie om regskrenking deur die Part. 
Sinode te bewys teen die agtergrond van die beskikbare gegewens 
waarop die Part. Sinode sy oordeel begrond nie. 
2.7.3  Appèlkommissie se aanbeveling 
Die Sewende Appèlgrond slaag nie. 
 Besluit:  Punt 2.7 word goedgekeur. 
 
3.  Die Sinode besluit 
3.1  Afsonderlike Appèlgronde 
3.1.1  Eerste Appèlgrond (2.1.3) 
Die Appèlgrond slaag nie. 
3.1.2  Tweede Appèlgrond (2.2.3) 
Die Appèlgrond slaag nie. 
3.1.3  Derde Appèlgrond (2.3.3) 
Die Appèlgrond slaag nie. 
3.1.4  Vierde Appèlgrond (2.4.3) 
Die Appèlgrond slaag nie. 
3.1.5  Vyfde Appèlgrond (2.5.3) 
Die Appèlgrond slaag nie. 
3.1.6  Sesde Appèlgrond (2.6.3) 
Die Appèlgrond slaag nie. 
3.1.7  Sewende Appèlgrond (2.7.3) 
Die Appèlgrond slaag nie. 
3.2  Samevattende besluit 
Die Appèl slaag in sy geheel nie. 
 Besluit:  Die hele punt 3 word goedgekeur. 
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12.3.4  APPèL B. SPOELSTRA TEEN ONGENOMMERDE 
BESLUIT VAN SUIDELIKE PART. SINODE OP ‘N APPèL TEEN 
‘N UITSPRAAK VAN KLASSIS BURGERSDORP 19.03.96 
(Artt.70, 80, 229) 
 
Die Voorsitter oorhandig die stoel aan die Ondervoorsitter. 
A.  Die Voorsitter stel dat ds. B. Spoelstra nie teenwoordig is nie en 
dit nie nodig ag om teenwoordig te wees by die stel van die Appèl. 
Besluit:  Die vergadering besluit om die Appèl nie nou te laat stel 
nie.  Daar sal weer ‘n poging aangewend word om prof. Spoelstra te 
skakel en te versoek om teenwoordig te wees by die stel van die saak.   
B.  Die Ondervoorsitter rapporteer dat hy weer met prof. B. 
Spoelstra telefonies kontak gemaak het.  Hy rapporteer soos volg: 
1.  Prof. B. Spoelstra gee toestemming dat die Appèl in sy 
afwesigheid gestel word. 
2.  Alle vrae aan prof. B. Spoelstra sal op skrif gestel word en op 
Vrydag 10 Januarie 1997 om 9:00 aan hom voorgelê word. 
3.  Prof. Spoelstra sal Vrydag 10 Januarie 1997 by die Sinode 
teenwoordig wees. 
Besluit: 
1.  Goedgekeur. 
2.  Die Appèl van prof. B. Spoelstra word gestel.  Vrae aan sy adres 
moet aan die Kommissie deurgegee word. 
C.  Die Appèl van prof. Spoelstra word gestel. 
D.  Ds. J.L. du Plooy stel die verweer namens die Suidelike Part. 
Sinode. 
E.  Besluit:  Die Appèl word na die Kommissie Kerkregtelike Sake 
II verwys. 
F.  APPèL: 
1.  Inleiding 
Dit spyt my om u kosbare tyd met hierdie appèl op te neem.  Die 
appèl is nie teen ‘n persoon gemik wat as predikant bevestig sou 
word nie, maar wil die Sinode vra of die wese en heiligheid van die 
diens van VDM in die GKSA gehandhaaf word soos Skrif en 
Kerkorde voorskryf.  Die GKSA pretendeer dat Christus dienaars 
basies tot sy diens roep (Calvyn:  Inst. IV.3.1, NGB 31, 32, 
Formuliere) en dat ons die roeping aan innerlike en uiterlike 
eienskappe kan ken.  Of ons daarvan hou of nie word in die GKSA al 
meer van genootskaplike sinodokrasie en “presedente” in “besluite” 
uitgegaan en “amp” gesekulariseer tot ‘n professie in ‘n kerkbedryf 
in belang van en op sterkte van opleiding en “bekwaamheid” van 
kandidate.  Kerkvergaderings bepaal dan wie mag dien (vgl. bv. 
toelating van vroue op gesag van Sinodes in genootskaplike kerke 
terwyl Rome dit op Skrifgronde afwys, Die Kerkblad, 28.2.96 p. 4). 
 
2.  Ontvanklikheid van appèl 
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2.1  Ek het aan die Deputaat vir Korrespondensie van die Suidelike 
Part. Sinode per faks op 31 Desember 1994 kennis gegee van hierdie 
appèl en hom versoek om bylaes wat ek aan die Suidelike Part. 
Sinode voorgelê het, beskikbaar te hê vir die Sinode van 1997. 
2.2  Ek het dieselfde dag aan die Deputate vir Korrespondensie van 
die Nasionale Sinode kennis gegee. 
2.3  Ek sal DV die appèl voor of op 6 Januarie 1997 na die Admin. 
Buro faks. 
 
3.  Agtergrond vir die appèl 
3.1  Afwys van beswaar teen approbasie 18.9.95 
3.1.1  Ondergetekende het 5.9.95 (voor bevestiging) beswaar teen 
bevestiging van ‘n proponent in die Dordrecht-kombinasie gemaak. 
3.1.2  Ek was op hoogte met die redes waarom die persoon enkele 
jare tevore onder art. 79/80 KO as predikant afgesit was en 
waarvolgens hy nie oor die getuienis t.o.v. sy lewe beskik het wat vir 
bevestiging van predikant nodig is nie.  Ek het my beswaar aan die 
Kerkraad op 1 Tim. 3:1-7, Tit. 1:6, 7 en 1 Pt. 5:3 gegrond wat as 
vereistes stel dat die opsiener oor getuienis moet beskik dat hy 
onberispelik, man van een vrou, ingetoë, heilig, selfbeheersd en ‘n 
goeie voorganger in sy huis moes wees - getuienis wat selfs 
“buitestanders” moet onderskryf - en so ‘n voorbeeld moet wees. 
3.1.3  Ek het in punt 3 van my beswaar my op art. 80 KO beroep en 
gewys dat “by die wêreld eerloos” op ‘n despositio major slaan wat 
die wêreld in regshandelinge toepas op prokureurs, eksekuteurs en 
persone wat insolvent gaan of hulle aan trust wat met hulle beroep 
verband hou, vergryp. 
3.1.4  Ek het in ‘n vierde punt gestel dat finansiële oorwegings (vir 
die swak kombinasie en pensioen vir die persoon) die beroep bewerk 
het.  Dit is nie verkeerd bewys nie. 
3.1.5  Die Kerkraad van Dordrecht (was dit die Kerkraad?) het 
“deputate” van die Kerkraad van Burgersdorp bygeroep toe die drie 
Kerkrade in kombinasie my beswaar behandel het en volgens die 
ondertekening het Dordrecht en Burgersdorp die beswaar afgewys.  
Die besluit van 18.9.95 kom kortliks op die volgende neer: 
3.1.5.1  Die Sinode van 1973 het ‘n “prinsipiële besluit” geneem wat 
my beswaar teen approbasie van die beroep uitfasseer. 
3.1.5.2  Die Part. Sinode N-Tvl 1994 het die kandidaat beroepbaar 
gestel en daarom is my beswaar op Skrifgronde teen approbasie (art. 
4 KO) irrelevant omdat dit slaan op materie voor 
proponentseksamen. 
3.1.5.3  Op grond van die beroepbaarstelling moet my beswaar 
volgens art. 30 KO “in die vergadering van genoemde Part. Sinode” 
behandel word.  Die Kerkrade verwys dit nie daarheen nie, maar 
gaan met bevestiging deur. 
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3.1.5.4  Ek word ‘n dwaling verwyt omdat ek van despositio major 
uitgaan. 
3.1.6  Burgersdorp tree in stryd met art. 30 KO (i.p.v. die ander twee 
Kerkrade in kombinasie) saam met Dordrecht na vore in die besluit 
op my beswaar.  Die besluit beoordeel nie die materie van die 
beswaar van 5.9.95 nie.  Begrip van die selfstandigheid van die 
Kerkraad as enigste permanente regeerliggaam ontbreek en die 
materie uit die Skrif word soos in die valse kerk met ‘n beroep op 
kerklike strukture en besluite (Sinode 1973, Part. Sin. N-Tvl 1994) 
ter syde gestel - sonder dat die relevansie van die besluite op my 
besware aangetoon word.  ‘n Peremtoire- en approbasie-ondersoek 
(art. 4 en 30 KO) word versuim met ‘n beroep op beroepbaarstelling 
(preparatoire) in N-Tvl 1994.  Die Part. Sinode wat beroepbaar 
gestel het, word as permanente liggaam beskou waar ek my kragtens 
art. 30 KO moet voeg, terwyl as my beswaar op Skrif en Kerkorde 
hout gesny het, prosedure vir beswaarskrifte juis bepaal dat die 
Kerkrade die beswaar langs kerklike weg na ‘n volgende Part. Sin. 
N-Tvl moes voer.  Die Kerkrade moes kragtens art. 30 KO op die 
materie van my beswaar ingegaan het, of die saak vir peremtoir-
ondersoek na die Klassis verwys het. 
 
3.2  Beroep op Klassis Burgersdorp 19.3.96 
3.2.1  Die GKSA pretendeer (art. 7, 29 NGB;  art. 31 KO;  Konsep-
Geloofbriewe, Openlike Verklaring) dat hulle soewereiniteit van die 
reg in Skrif, Belydenis en Kerkorde teenoor besluite van 
kerkvergaderings handhaaf.  Die algemene reg soos in die hof 
toegepas, vereis dat kerke “voorskrifte van die Kerkorde” in 
kerkregering nakom (Pienaar, s.j.:57).  Na my mening het die 
Kerkrade Dordrecht-Burgersdorp 18.9.95 hulle op die soewereiniteit 
van kerkvergaderings (Sinode 1973, Part. Sin. N-Tvl 1994) teen die 
reg in my beswaar aangevoer, beroep en het regskrenking 
plaasgevind (vgl. pt. 1.4 in appèl by Klassis 19.3.95). 
3.2.2  As gronde het ek in my appèl van 25.2.96 by die Klassis 
Burgersdorp 19.3.96 kragtens art. 31 KO aangevoer en skriftelik 
toegelig: 
3.2.2.1  Die vergadering wat my beswaar ter syde gestel het en die 
beroep approbeer het was in stryd met die Kerkorde saamgestel 
(punte 2.1 en 3.1). 
3.2.2.2  Die besluit is geen antwoord op die materie van die beswaar 
van 5.9.95, wat selfs sterker gestel kan word o.a. as die betekenis wat 
die Skrif heg aan die verhouding van die man tot sy vrou vir die 
relasie van Christus tot sy gemeente (Ef. 5:25-30) (punte 2.2, 3.2 en 
2.6, 3.6) en plek wat die bedienaar van die Woord as opsiener in 
diens van Christus in die gemeente inneem.  Neem hier in ag dat die 
opsiener bode, gesant, in sy diens verteenwoordiger van Christus en 
nie ‘n professionele ampsbekleder in ‘n genootskap nie is, (vgl. o.a. 
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Hd. 20:28, 1 Kor. 12:28, Ef. 4:11, 1 Tess 5:12, Op. 1:16, Spoelstra 
1989:31 en 27v, 112v). 
3.2.2.3  Die besluit van 18.9.95 stel kerkgesag by beroepbaarstelling 
bo die Skrif, Belydenis en Kerkorde (die soewereine reg) wat die 
Kerkrade te alle tye, selfs teen besluite van meerdere vergaderings, 
moet oorweeg en handhaaf (Appèl 2.4 en 3.4), optrede eie aan die 
genootskaplike valse kerk wat in art. 29 NGB aangedui word as die 
kerk wat op mense steun en kerkgesag bo die Woord van God stel 
(punte 2.3, 3.3.1). 
3.2.2.4  Die besluit van 18.9.95 beroep hom formeel op en verwys na 
besluite van meerdere vergaderings sonder dat uit daardie besluite 
aangetoon word dat die materie wat ek in my beswaar aangevoer het, 
in daardie besluite beantwoord is (punte 2.4, 3.4). 
3.2.2.5  Die soewereiniteit wat die Kerkrade 18.9.95 formeel aan 
kerkvergaderings op grond van prosedure vir ‘n aansoek tot (Sinode 
1973) en beroepbaarstelling deur ‘n Part. Sinode (N-Tvl 1994) 
toeskryf, veroorsaak dat die Kerkrade hulle plig (t.o.v. approbasie) 
en t.o.v. die Klassis (peremtoire) wat in art. 4 KO bepaal word, 
ignoreer en daarmee die reg van die beswaar van 5.9.95 krenk (punte 
2.5, 3.5). 
3.2.2.6  In die proses van beroep op Klassis en Part. Sinode het aan 
die lig gekom dat die regskrenking deur die Kerkraad(e) op 18.9.96 
sterker gestel kan word, bv. dat ‘n terloopse verwysing na 
“prosedure” (Sinode 1973) as ‘n “prinsipiële besluit” geneem word 
op grond waarvan ‘n beroep op art. 80 KO as despositio major as 
foutief en ‘n dwaling beskou word (vgl. besluit 18.9.95 punte 2.3).  
Die “mening” word my toegedig, sonder dat ek daaroor gehoor is, en 
my beroep op die Skrif en art. 80 KO op grond daarvan afgewys.  
My opvatting (is dit ter sake?) is dat ‘n despositio major (art. 80) op 
meriete t.o.v. die aard van die “growwe sonde” ter syde gestel kan 
word.  Daarvoor moet bewys word dat die “growwe sondes” nie 
meer die naam en eer van die kandidaat in “kerk en wêreld” in 
gedrang bring nie.  My beswaar het gevra dat die Kerkraad(e) wat 
beroep hulle hieroor verantwoord.  Om die beswaar buite orde te reël 
omdat die Kerkraad(e) slegs besware oor leer en lewe voor 
“beroepbaarstelling” sou oorweeg (Besluit 18.9.95 punt 2.5) is in 
stryd met Skrifvereistes van “onberispelik” (1 Tim. 3:2, Tit. 1:6-8). 
Om die Skrifvereistes en die implikasies van despositio major (art. 
80) ter syde te stel met ‘n beroep op beroepbaarstelling deur formele 
kerkstrukture, krenk fundamentele reg in die Belydenis (art. 7 en 29 
NGB).  Die Kerkraad(e) wys egter my beroep op Skrif en Kerkorde 
af op sterkte van aannames t.o.v. status van ‘n “proponent” wat ‘n 
Part. Sinode verleen het (besluit 18.9.95 punt 2.4), ‘n begrip wat die 
Skrif, Belydenis en Kerkorde nie ken nie en daarom nie as grond vir 
regspraak teen my beswaar geld nie. 
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3.2.2.7  Die Klassis Burgersdorp 19.3.96 is sonder ‘n versoek van die 
Klassis of mandaat van die Suidelike Part. Sinode gepak met 
“deputate vanweë die Part. Sinode”, wat te verwagte is in kerke wat 
meer op mense as op die Woord van God steun (art. 29 NGB).  Die 
Klassis saam met deputate “vanweë die Part. Sinode” het die materie 
in my appèl nie beantwoord nie en die handelinge van Dordrecht-
Burgersdorp met swewende stellings en kortaf afwysing van 
appèlgronde wat hulle nie aan reg toets nie, verdedig.  Die Klassis 
het selfs materie uit Sinode 1994 nou bygebring wat subjektief oor 
die kandidaat iets sê, maar niks oor die objektiewe vereistes t.o.v. 
“getuienis” wat “onberispelik” is nie.  Soos in my beswaar 5.9.95 
aangevoer, is ek my bewus dat berou iemand weer in die volle 
gemeenskap van die kerk herstel.  Ek is my egter nie bewus van 
enige Skrif of Kerkordelike grond waardeur “berou” by die persoon 
per se die materie vir die afsetting onder art. 80 KO as getuienis by 
die toelating tot die diens van die Woord buite orde plaas nie.  Die 
Klassis het selfs die Kerkraad(e) probeer verdedig met 
Skrifverwysings wat by implikasie my van gebrek aan 
“vergewensgesindheid” beskuldig, ‘n feit wat ek in die beswaar 
5.9.95 reeds bo kyf gestel het. 
 
3.3  Appèl na Part. Sinode 26.11.96 
Ondergetekende het op 10.11.96 hom kragtens art. 31 KO beroep op 
die Suidelike Part. Sinode van 26.11.96. 
3.3.1  Die gronde vir appèl teen Klassis Burgersdorp 19.3.96 en by 
implikasie teen die Kerkrade Dordrecht-Burgersdorp se besluit 
18.9.95 was: 
3.3.1.1  Die grondbeginsel in art. 31 KO en 7, 29 NGB.  Daarin voer 
ek aan dat my beswaar op Skrif en Kerkorde berus het en die 
Kerkrade sowel as die Klassis versuim om soos art. 31 KO vereis my 
gronde te oorweeg en te beoordeel (appèlgrond 1). 
3.3.1.2  Die willekeurige en nie-kerkordelike samestelling van 
kerkvergaderings (appèl punt 2.2).  By die tyd het dit my opgeval dat 
die kerkordelike vergaderings vir approbasie en appèl telkens met 
persone (by Burgersdorp selfs “deputate” genoem) van buite in stryd 
met art. 30 KO gepak word.  Die prosedure vir appèlsake reël wel dat 
die professor in Kerkreg bygebring kan word.  Die Kerkorde gee 
geen mandaat aan konsulente of deputate vir korrespondensie om 
byvoorbaat deputate “van ‘n naburige kerk of” deputate vanweë die 
Part. Sinode by die verantwoordelike vergaderings volgens art. 30 
KO te betrek nie.  Die willekeurige samestelling bevestig die 
grondprobleem:  hierdie kerke steun meer op “mense” as op hulle 
taak om met die Skrif en Kerkorde waarop ek my beroep het, self die 
kerke te regeer (vgl. art. 29 NGB). 
3.3.1.3  Die Skrif en Kerkorde (art. 79, 80) bepaal afsetting uit die 
diens (despositio major).  In die GKSA is daar geen “amp-” en 
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kerksentriese genootskaplike bepaling soos by die GKN wat “herstel 
in die amp” reël nie.  In die lig van die Skrifbewyse waarop ek my op 
5.9.95 beroep het, moet daar by approbasie bewys word waarom die 
growwe sondes wat die despositio major veroorsaak by die getuienis 
wat vir toelating tot die diens vereis word, nie geldig is nie.  Ek 
beroep my bepaaldelik ook op die konnotasie van growwe sondes 
wat ‘n “ampsdraer” by kerk en wêreld “eerloos” gemaak het 
(appèlgrond 2.3).  Ek wil nadruk stel dat art. 80 KO en die Skrif 
objektief die aard van sondes by getuienis oorweeg (Hd. 6:3, 1 Tim. 
3:1-7, Tit. 1:6-8; 1 Pt. 5:3) en nie horisontaal subjektief die reaksie 
van die sondaar op sy sonde as grond vir hertoelating tot die diens 
van rentmeester, gesant of bode van God leer nie.  Slegs mense wat 
hulle vertrekpunt in die “kerk” as genootskap neem, kan redeneer dat 
elke ongesensueerde lidmaat van die genootskap weer tot die “amp” 
toegelaat kan word. 
3.3.2  Die Part. Sinode het op 26.11.96 hierdie appèl van die hand 
gewys met ‘n uitspraak wat die volgende aanvoer: 
3.3.2.1  T.o.v. appèlgrond 3 (3.3.1.3 hierbo) word wat ek aanvoer oor 
die objektiewe reg in art. 80 KO en konnotasie van die begrip 
“eerloos by die wêreld” grootliks geïgnoreer of ter syde gestel met 
die beroepbaarstelling van die betrokke kandidaat.  Die Skrifgronde 
vir my beswaar van 5.9.95 word my “uitgangspunt” t.o.v. die 
kandidaat genoem, terwyl dit om die objektiewe getuienis met die 
oog op toelating tot die diens (peremtoire, art. 4 KO) gaan.  Indien 
die argumentasie, met ‘n beroep op die status en struktuur van ‘n 
meerdere vergadering N-Tvl (as permanente struktuur waartoe ek 
toegang het?) opgaan, kan die gedeelte in art. 4 KO wat as “ten 
tweede” en “ten derde” aangedui word oor “toelating” tot die diens 
geskrap word en slegs bewys van beroepbaarheid en resente goeie 
attestasie by bevestiging vereis word.  Die Kerkraad(e) verlê hulle 
verantwoordelikheid in stryd met art. 30 KO na meerdere 
vergaderings waardeur die oordeel oor die approbasie van die beroep 
by die Kerkrade verlê word na die meerdere vergadering wat ‘n 
ondersoek na beroepbaarheid doen.  Indien die Part. Sin. N-Tvl die 
Skrifgronde moes beoordeel het, moes die Kerkrade my beswaar ter 
syde gestel het met die bewyse dat N-Tvl 1 Tim. 3 en Tit 1, sowel as 
die gevolge wat ‘n growwe sonde vir die eer van ‘n VDM het, 
ondersoek en beantwoord het.  My beroep het dit tot plig en taak van 
die Kerkrade Dordrecht-Burgersdorp 18.9.95, die Klassis 19.3.96 
en/of die Suidelike Part. Sinode 26.11.96 gemaak om my beroep met 
materiële bewyse te beantwoord.  Om my beroep op die Skrif ter 
syde te stel sonder materiële rekenskap met verwysing na ‘n 
beroepbaarstelling deur ‘n kerkvergadering is volgens die Belydenis 
eie aan die valse kerk (NGB 7, 29).  Ek moet my kragtens art. 31 KO 
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op die Nasionale Sinode beroep t.o.v. my fundamentele beswaar van 
5.9.95. 
Ek stel dit aan die Sinode dat subjektiewe en horisontale argumente 
rondom die persoon van ‘n kandidaat nie die objektiewe vereistes 
van die Skrif en implikasies van die despositio major ter syde stel nie 
- al sou die vereistes hoogsonpopulêr in die moderne permissiewe en 
horisontale samelewing wees wat die kerk as ‘n bedryf met opgeleide 
dienaars beskou, waar die belange en professie van ‘n persoon 
swaarder weeg as die eer van God en wat die Skrif oor die gevolge 
van growwe sondes sê (1 Sam. 13:13, 14;  1 Sam. 15:28).  God 
vergewe die sonde van Dawid, maar die gevolge daarvan gaan ter 
wille van die eer van God deur (2 Sam. 12:9-13). 
3.3.2.2  Die Part. Sinode beweer dat my appèlgrond Nr. 1 sekondêr 
t.o.v. grond Nr. 2 is (uitspraak 3.2, inleiding) waaruit voorliefde vir 
die formele en geringskatting van die soewereiniteit van die reg in 
die Skrif blyk.  My aandrang in die oorspronklike beswaar en in elke 
appèl dat by toelating tot die diens van die Woord die kandidaat 
getoets word aan die vereistes wat die Skrif stel, word telkens 
afgemaak met ‘n bewering dat Part. Sinode N-Tvl dit in 1994 gedoen 
het “in terme van 1 Tim. 3 en Tit. 3)” - sonder dat die bewering uit 
stukke gestaaf word. 
Die Part. Sinode wys ‘n appèl van die hand in 3.2.2 op hoorsê 
getuienis, aangesien die besluit van 18.9.95 waarteen na die Klassis 
appèlleer is en die uitspraak van die Klassis in gebreke bly om die 
verantwoording aan die vereistes van 1 Tim. 3 en Tit. 1 in die besluit 
van die Part. Sin. N-Tvl uit te wys.  Ek stel dit aan die Sinode dat 
hierdie tipe uitsprake berus op die aanname (vgl. besluit 18.9.95 punt 
2.1) dat Sinode 1973 ‘n “prinsipiële besluit” geneem het, terwyl die 
betrokke besluit ‘n prinsipiële besluit” geneem het, terwyl die 
betrokke besluit ‘n prinsipiële analise gee van gevalle wat onder art. 
12 diens verlaat het en terloops na “prosedure” in gevalle onder art. 
79/80 KO verwys (Sinode 1973:318, 3.2.2.4).  Indien hierdie 
uitgangspunt gehandhaaf word, kan enige persoon volgens ‘n 
bepaalde “prosedure” ‘n geen-beswaar permit van ‘n paar kerke 
(d.w.s. weer subjektiewe mense-oordeel) in ‘n resente situasie kry en 
daarmee sy verlede, die gewig van redes vir sy afsetting en die 
bepaling in art. 80 wat selfs die Kerkrade toegee in die reë op 
despositio major neerkom (vgl. 18.9.95:2.1), ter syde stel.  My 
beswaar van 5.9.95 berus op my kennis van die gewig van die 
growwe sondes wat tot afsetting gelei het.  Growwe sonde 
(hamartioon) beteken dat ‘n VDM blatant die doel wat God vir 
Christene onder sy sorg gestel het, mis.  Indien daar bevind was dat 
die oortreding sodanig was dat die afsetting (soos ‘n skorsing) 
opgehef is en deur die Kerkraad(e) by beroep buite rekening gelaat 
kon word, waarom word hierdie ondersoek en bevinding nie aan my 
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deurgegee nie?  Die uitspraak is dus in terme van art. 31 KO 
regskrenkend. 
3.3.2.3  Uitspraak op appèlgrond 2 gee ‘n relaas oor hoe die 
samestelling van vergaderings plaasgevind het (Part. Sin. 3.3.3, 
3.3.4) - maar beoordeel nie die feit dat Burgersdorp nie adviserend 
nie, maar mede besluitnemend opgetree het, selfs sonder dat ander 
kerke in kombinasie die besluit onderteken het en ek stel dit 
bygeroep was sonder dat die kerke in kombinasie daarvoor gevra het.  
Die “deputate vanweë die Part. Sinode” het mandaat om die Klassis 
in voorkomende moeilikhede by te staan (art. 49 KO), maar die 
mandaat is so ver my kennis strek in die geskiedenis van die artikel 
nie geldig vir appèlsake nie. 
‘n Appèllant het reg om te verwag dat die Klassis die appèl gaan 
oorweeg (art. 30, 31 KO) - en eers wanneer die Klassis sou vassteek 
en advies van die deputate van die Part. Sin.” benodig, sou dit met 
die appèllant as inisiërende party in die saak uitgeklaar moet word.  
Die verlangde advies sal moet verband hou met die mandaat van die 
Part. Sinode aan die deputate, anders word hulle ‘n bepaalde 
bestuursliggaam in die kerke (Bouwman 1934:214 e.v. vgl. p. 217:  
“gebonden zijn aan de opdracht hun verleend, en zijn daarom ook 
verantwoording schuldig aan de vergadering, die hen heeft 
benoemd”).  Hoe verantwoord “deputate van die Part. Sin.” hulle oor 
‘n appèl in ‘n Klassis aan die volgende Part. Sinode wat soos in 
hierdie onderhawige geval ook ‘n appèl teen die Klassis (met hulle 
“deputate” daarby) verhoor het?  Die deelname van “deputate 
vanweë die Part. Sin.” by ‘n appèl in Klassis Burgersdorp 19.3.96 is 
in stryd met art. 30, 31, 49 KO en eie aan die genootskaplike kerkreg 
waar kommissies van meerdere vergaderings sake oor predikante by 
mindere vergaderings hanteer. 
Vir my as appèllant bewys die willekeurige samestelling van die 
Kerkraad 18.9.95 en die Klassis 19.3.96 ‘n selferkende onvermoë by 
mindere vergaderings om met Skrif, Belydenis en Kerkorde te regeer 
soos die GKSA pretendeer om te doen. 
3.3.2.4  Die regskrenking teen my beswaar van 5.9.95 loop dus by 
die Kerkrade, Klassis en Part. Sinode op dieselfde spoor en moet ek 
my op die Nasionale Sinode beroep. 
 
4.  Gronde vir die appèl 
4.1  Vanweë die lang aanloop en verskillende instansies by die appèl 
betrokke, bevat bostaande punt 3 reeds ‘n beredenering van besluite 
en gronde vir appèl daarteen.  Die appèl trek uiteindelik saam op die 
reg tot approbasie van ‘n beroep by ‘n Kerkraad, die gronde wat 
aangevoer was teen approbasie van ‘n bepaalde beroep, die ter syde 
stel van Skrif- en Kerkorde gefundeerde besware met ‘n algemene 
verwysing na beroepbaarstelling van ‘n proponent deur Part. Sin. N-
Tvl 1994 - en onwil of onvermoë om die materie van die beswaar 



 108

met materiële regsgronde uit Skrif, Belydenis en Kerkorde te 
beantwoord.  Die uitsprake kom in elke gelid neer op ‘n beroep op 
kerklike besluite waarmee beroep op Skrif, Belydenis en Kerkorde 
ter syde gestel word soos waar die valse kerk meer op mense steun, 
hom op sy eie besluite verlaat sonder om te vra of dit volgens Gods 
Woord is. 
4.2  My besware teen die Part. Sinode wat laaste met die saak 
gehandel het, word in par. 3.3 hierbo aangedui en raak uiteraard weer 
die gronde vir appèl teen die Klassis. 
4.3  Die gronde vir appèl teen die Klassis word veral in 3.2.1 en 3.2.2 
hierbo aangedui en kortliks toegelig. 
4.4  Die oorspronklike regskrenking deur die Kerkrade Dordrecht-
Burgersdorp op 18.9.95 word per slot van sake slegs deur die Klassis 
en Part. Sinode gehandhaaf, sonder om materieël te antwoord op my 
besware van 5.9.95.  Ek dui die regskrenking aan in 3.1.2, 3.1.3, 
3.1.4 en 3.1.6 hierbo. 
4.5  Ek heg hierby as bylaes aan 
4.5.1  Die beswaar van 5.9.95; 
4.5.2  Die besluit van Kerkrade 18.9.95; 
4.5.2  Die appèl na Klassis Burgersdorp 25.2.96; 
4.5.3  Die uitspraak van die Klassis 19.3.96; 
4.5.4  Die appèl na die Part. sinode 25.11.96; 
4.5.5  Die uitspraak van die Part. Sinode 26.11.96. 
Mag die Here hierdie appèl gebruik om die naam en eer van dienaars 
wat hy roep en hulle verantwoordelikheid as gesante van die Koning 
van die Kerk in die GKSA te verseker. 
 
G.  Ds. H.J.P. de Beer rapporteer namens die Kommissie. 
H.  Repliek word gelewer deur die toeligter van die 
Kommissierapport en die verweerders by monde van ds. J.L. du 
Plooy.  Die appellant is nie teenwoordig om repliek te lewer nie 
nadat hy kennis gegee het dat hy nie in die vergadering teenwoordig 
sal wees nie. 
 
I.  RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE 
1.  Opdrag 
Appèl teen ongenommerde besluit van Suidelike Part. Sinode op ‘n 
appèl teen ‘n uitspraak van Klassis Burgersdorp 19.03.96.  Notule 
artikel 80. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.  Sake waarvan Sinode kennis neem 
2.1  Die volgende stukke is deur die Kommissie bestudeer 
2.1.1  Die appèlskrif 
2.1.2  Die beswaar van die appellant van 1995.09.05 
2.1.3  Die besluit van Kerkrade van 1995.09.18 
2.1.4  Die appèl na Klassis Burgersdorp van 1996.02.25 
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2.1.5  Die uitspraak van die Klassis van 1996.03.19 
2.1.6  Die appèl na die Suidelike Part. Sinode van 1996.11.10 
2.1.7  Die rapport van die appèlkommissie van 1996.11.26 en die 
besluit daaroor 
2.1.8  Die kombinasie-akte van die Gereformeerde Kerke Dordrecht, 
Jamestown en Molteno 
2.2  Die Kommissie het die toeligting van die verweerder in die volle 
Sinode aangehoor 
2.3  Die Kommissie het in teenwoordigheid van die verweerder aan 
die appellant geleentheid vir toeligting gegee en aan hom 
inligtingsvrae gestel. 
2.4  Die Kommissie het in teenwoordigheid van die appellant aan die 
verweerder geleentheid gegee vir verdere toeligting en aan hom 
inligtingsvrae gestel. 
2.5  Die Kommissie het ook ander afgevaardigdes na die Sinode 
aangehoor. 
2.6  Die Kommissie het die appèlskrif bestudeer en ontleed om 
duidelikheid oor die presiese gronde en beredenering van die gronde 
vas te stel. 
2.7  Die besluit van die Suidelike Part. Sinode 1996.11.26 waarteen 
die appèl gerig is: 
Rapport van Appèlkommissie Prof. B. Spoelstra p.3 
“5.  Besluit 
Die appèl slaag nie op grond van appèlgrond 3 nie. 
Die appèl slaag nie op grond van appèlgrond 1 nie. 
Die appèl slaag nie op grond van appèlgrond 2 nie. 
Die Kommissierapport word eenparig in geheel goedgekeur.” 
2.8  Die beredenering ten opsigte van die appèlgronde deur die 
appellant word vervat in punt 3 van die appèl. 
 
2.9  Appèlgronde 
2.9.1  Appèlgrond 1 (4.1 van appèl) 
Die appellant voer aan dat die appèl in die volgende saamtrek: 
2.9.1.1  Die reg tot approbasie van beroep by ‘n Kerkraad 
2.9.1.2  Die gronde aangevoer teen approbasie teen die bepaalde 
beroep 
2.9.1.3  Die tersydestelling van Skrif- en Kerkorde gefundeerde 
besware met verwysing na beroepbaarstelling van ‘n proponent deur 
Part. Sinode N-Tvl. 1994. 
2.9.1.4  Onwil of onvermoë om die materie van die beswaar met 
materiële regsgronde uit Skrif, Belydenis en Kerkorde te 
beantwoord. 
 
2.9.2  Appèlgrond 2 (4.2 van appèl) 
Besware teen besluit Suidelike Part. Sinode soos gestel in 3.3 van 
appèl: 
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2.9.2.1  Versuim om beswaar gegrond op Skrif en Kerkorde te 
oorweeg en te beoordeel (3.3.1.1 van appèl) 
2.9.2.2  Die willekeurige en nie-kerkordelike samestelling van 
genoemde kerkvergaderings (3.3.1.2 van appèl) 
2.9.2.3  Die Skrif en Kerkorde bepaal afsetting uit die diens (art. 79, 
80 KO) (3.3.1.3 van appèl) 
 
 
2.9.3  Appèlgrond 3 (4.3 van appèl) 
Gronde vir appèl teen Klassis Burgersdorp soos gestel in 3.2.1 en 
3.2.2 van appèl: 
2.9.3.1  Betrokke vergadering in stryd met Kerkorde saamgestel 
(3.2.2.1 van appèl) 
2.9.3.2  Besluit gee geen antwoord op materie van beswaar soos op 
5.9.95 (3.2.2.2 van appèl) 
2.9.3.3  Kerkgesag bo Skrif, Belydenis en Kerkorde gestel (3.2.2.3 
van appèl) 
 
2.9.4  Appèlgrond 4 (4.4 van appèl) 
Die oorspronklike regskrenking van Kerkrade Dordrecht-
Burgersdorp word deur Klassis en Part. Sinode gehandhaaf in: 
2.9.4.1  Skrifvereistes ten opsigte van opsiener (3.1.2 van appèl) 
2.9.4.2  Beroep op art. 80 Kerkorde (3.1.3 van appèl) 
2.9.4.3  Beweerde finansiële oorwegings (3.1.4 van appèl) 
2.9.4.4  Samestelling van vergaderings (3.1.6 van appèl) 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Beoordeling van appèlgronde (beredenering) 
3.1  Appèlgrond 1 (4.1 van appèl) 
3.1.1  Die reg tot approbasie van beroep by ‘n Kerkraad 
Die appellant beweer die reg tot approbasie van ‘n beroep by die 
Kerkraad van Dordrecht is verlê in stryd met KO art 30 na meerdere 
vergaderings wat ‘n ondersoek na beroepbaarheid doen.  Dit sou 
gebeur het deurdat die vergaderings verwys na beweerde besluite van 
Part. Sinode N-Tvl. 1994 ten opsigte van sy besware, sonder om self 
die besware te beoordeel of duidelik aan te toon dat dit beoordeel is. 
Beredenering 
Die appellant beweer dat die reg tot approbasie van beroep by ‘n 
Kerkraad gekrenk is.  Wat verstaan moet word onder “die reg tot 
approbasie van ‘n beroep by ‘n Kerkraad” moet eers gekontroleer 
word. 
Kerklike approbasie word in die Kerkorde gereël in: 
1.  KO, art. 4:  “... ten derde, die approbasie en goedkeuring deur die 
lidmate van die betrokke kerk, wat daarin bestaan dat daar, nadat die 
naam vir minstens drie Sondae in die kerk afgekondig is, geen 
wettige beswaar ingedien is nie ...” 
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2.  KO, art. 22 & 24:  “... (dit) staan elke Kerkraad vry om ... saam 
met die diakens vir die verkiesing die nodige aantal 
ouderlinge/diakens aan die gemeente vir approbasie voor te dra ... 
Die verkose broeders word, nadat hulle name verskillende male 
afgekondig is, en geen wettige beswaar ingekom het nie, bevestig ...” 
Dit blyk in hierdie artikels dat approbasie nie bloot gelyk is aan 
goedkeuring nie, maar veel eerder dui op ondersoek en toetsing aan 
die vereistes wat die Skrif stel vir dienswerk van ouderlinge (ook die 
wat arbei in Woord en leer - 1 Tim. 5:17) en diakens in 1 Tim. 3:1-
10, Tit. 1:6-11 en 1 Pet. 5:1-3. 
Wanneer ‘n naam van ‘n beroepe proponent of ‘n verkose ouderling 
of diaken aan die gemeente voorgelê word, het die gelowiges die reg 
en die verantwoordelikheid, om beswaar teen enige een by die 
Kerkraad in te dien.  Die Kerkraad het dan die plig om vas te stel of 
dit ‘n wettige beswaar is. 
Al het die betrokke Kerkrade klaarblyklik in die lig van die besluit 
van die GKSA (Handelinge:  1970 art. 62, p. 122) ten opsigte van die 
toepassing van KO art. 4:  “om slegs een eksamen te bepaal vir 
voornemende bedienaars van die Woord” en om “die een eksamen 
weer terug te bring na die partikuliere sinodes” en “Die eksamen 
word met die oog op beroepbaarstelling en bevestiging in die amp 
afgeneem deur die partikuliere sinode ...” (vgl. Kerkordeboekie 
1980:37), hef dit nie die plig van die plaaslike kerk op om die 
wettigheid van ‘n beswaar teen die bevestiging van ‘n proponent, 
ouderling en diaken selfstandig te beoordeel nie. 
Uit die stukke (besluit “classis contracta”) is dit duidelik dat die 
betrokke vergadering nie ondersoek gedoen het na die spesifieke 
besware nie, maar geoordeel het dat die Part. Sinode N-Tvl. 1994 
reeds hieroor gehandel het, aangesien hulle die beroepbaarstelling 
behartig het.  Geen bewyse is aan die appellant verskaf dat die 
betrokke besware wel deur die betrokke vergadering (Part. Sinode N-
Tvl. 1994) behandel is nie. 
Bevinding 
Die appellant toon aan dat die Kerkrade nie sy oordeel oor 
approbasie uitgeoefen het ten opsigte van sy betrokke besware nie, 
maar dit oorgelaat het aan die Part. Sinode N-Tvl 1994.  
Regskrenking is aangetoon. 
 Besluit:  Kennis geneem met uitsondering van die bevinding.  

Die bevinding onder 3.1.1 word afgekeur.  In appèlgrond 1 is 
nie regskrenking bewys nie.  Appèlgrond 1 slaag nie. 

Motivering:  Die appellant opper besware oor die bevestiging van ‘n 
Woordbedienaar wat by sy toelating tot proponering deur Part. 
Sinode Noord-Transvaal 1994 geopper moes word (KO, art.4).  Part. 
Sinode Noord-Transvaal 1994 het die betrokkene na ondersoek en 
eksaminering tot proponering toegelaat.  Die Kerkraad van 
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Dordrecht se reg tot approbasie by die beroeping van die betrokkene 
hou nie in om weer oor besware te handel wat reeds deur Part. 
Sinode Noord-Transvaal 1994 afgehandel moes gewees het nie (KO, 
art.46). 
3.1.2  Die gronde aangevoer teen approbasie teen die bepaalde 
beroep 
Die appellant beweer dat sy regskrenking saamtrek in die gronde wat 
hy aangevoer het teen approbasie van die bepaalde beroep.  Dit het 
tot plig en taak gemaak van Kerkrade van Dordrecht-Burgersdorp, 
die Klassis en Suidelike Part. Sinode, om sy besware met materiële 
bewyse te beantwoord. 
Beredenering 
Uit die stukke is dit duidelik dat die betrokke vergaderings dit nie as 
hulle taak en plig geneem het om die besware met materiële bewyse 
te beantwoord nie, maar dat hulle die appellante verwys het na ‘n 
besluit van Part. Sinode N-Tvl. 1994 en die Nasionale Sinode 1973. 
Bevinding 
Die appellant toon aan dat die vergaderings nie die gronde wat hy 
teen approbasie van die bepaalde beroep aangevoer het met materiële 
bewyse beantwoord het nie.  Regskrenking is aangetoon. 
 Besluit:  Kennis geneem met uitsondering van die bevinding.  

Die bevinding van die Kommissie word afgekeur.  In 
appèlgrond 1 is nie regskrenking bewys nie.  Appèlgrond 1 
slaag nie.   

Motivering:  Vergelyk hierbo by 3.1.1. 
 
3.1.3  Die tersyde stelling van Skrif- en Kerkorde gefundeerde 
besware met verwysing na beroepbaarstelling van ‘n proponent deur 
Part. Sinode N-Tvl. 1994 (3.3.1.3 van appèl) 
Die appellant beweer die tersyde stelling van Skrif- en Kerkorde 
gefundeerde besware met die verwysing na beroepbaarstelling van 
die proponent deur die Suidelike Part. Sinode. 
Beredenering 
In die appèlskrif aan die Suidelike Part. Sinode, maak die appellant 
nie beswaar teen die beroepbaarstelling nie, maar maak gebruik van 
die reg tot approbasie van die beroep (2.3.1 van appèl teen besluite 
van Klassis Burgersdorp).  Hierop antwoord die Part. Sinode dat die 
Klassis Burgersdorp hulle weerhou het daarvan om die 
beroepbaarstelling van die betrokke van nuuts af te oorweeg in lyn 
met KO art. 30.  Daardeur word aangevoer dat die goeie reg van 
Part. Sinode N-Tvl. (1994) gehandhaaf is. 
Die versoek tot beoordeling van die gestelde Skrif- en Kerkorde 
gefundeerde besware, is deel van die uitoefening van approbasie en 
sou geensins die geldigheid van besluite van Part. Sinode N-Tvl. in 
gedrang gebring het nie. 
Bevinding 
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Die Part. Sinode het inderdaad die Skrif- en Kerkorde gefundeerde 
besware met die verwysing na die beroepbaarstelling van die 
proponent tersyde gestel.  Regskrenking is dus aangetoon. 
 Besluit:  Kennis geneem met uitsondering van die bevinding.  

Die Kommissie se bevinding word afgekeur.  In Appèlgrond 1 
is nie regskrenking bewys nie.  Appèlgrond 1 slaag nie. 

Motivering:  Vergelyk hierbo by 3.1.1. 
 
3.1.4  Die onwil of onvermoë om die materie van die beswaar met 
materiële regsgronde uit Skrif, Belydenis en KO te beantwoord 
Die appellant beweer ‘n onwil of onvermoë om die materie van die 
beswaar met materiële regsgronde uit die Skrif, Belydenis en 
Kerkorde te beantwoord. 
Beredenering 
Daar het geen bewys op hierdie Sinode gedien wat staaf dat die 
materie van beswaar met materiële regsgronde beantwoorde is nie. 
Bevinding 
Die appellant het onvermoë by die Suidelike Part. Sinode aangetoon 
deurdat slegs verwys is na ‘n besluit van ‘n ander vergadering (Part. 
Sinode N-Tvl. 1994).  Regskrenking is gevolglik aangetoon. 
 Besluit:  Kennis geneem met uitsondering van die bevinding.  

Die Kommissie se bevinding word afgekeur.  In Appèlgrond 1 
is nie regskrenking bewys nie.  Appèlgrond 1 slaag nie. 

Motivering:  Vergelyk hierbo by 3.1.1. 
 
3.2  Appèlgrond 2 (4.2 van appèl) 
3.2.1  Versuim om beswaar gegrond op Skrif en Kerkorde te 
oorweeg en te beoordeel (3.3.1.1 van appèl) 
Die appellant beweer dat die Suidelike Part. Sinode versuim het om 
besware gegrond op Skrif, Belydenis en Kerkorde te oorweeg en te 
beoordeel ten opsigte van sy aangevoerde appèlgrond 1.  Hy beweer 
dat sy besware tersyde gestel is, sonder materiële rekenskap, met 
verwysing na ‘n beroepbaarstelling deur ‘n kerkvergadering. 
Beredenering 
In die regspraak oor appèlgrond 1 beredeneer die Part. Sinode dat die 
besware van die appellant wel getoets en beantwoord is deur die 
Part. Sinode N-Tvl.  Dit gebeur egter sonder om enige bewyse 
daarvoor aan te bied, hetsy deur die betrokke antwoorde weer te gee 
of deur na die betrokke plekke in die acta van die Sinode te verwys. 
Bevinding 
Die Part. Sinode het, deur die verwysing na beroepbaarstelling deur 
‘n kerkvergadering, versuim om besware te oorweeg en te beoordeel.  
Regskrenking is gevolglik aangetoon. 
 Besluit:  Kennis geneem met uitsondering van die bevinding.  

Die Kommissie se bevinding word afgekeur.  In Appèlgrond 2 
is nie regskrenking bewys nie.  Appèlgrond 2 slaag nie. 
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Motivering:  Vergelyk hierbo by 3.1.1. 
 
3.2.2  Die willekeurige en nie-kerkordelike samestelling van 
genoemde kerkvergaderings (3.3.1.2 van appèl) 
Die appellant beweer willekeurige en nie-kerkordelike samestelling 
van genoemde kerkvergaderings (appèlgrond 2).  Die appellant voer 
aan dat die kerkordelike vergaderings vir approbasie en appèl, met 
persone van buite in stryd met KO art. 30 gepak is. 
Beredenering 
Hier moet onderskei word tussen: 
1.  die gekombineerde kerkraadsvergaderings van Dordrecht, 
Jamestown en Molteno met deputate van Burgersdorp van 
1995.09.18 en 
2.  die Klassis Burgersdorp met deputate van die Suidelike Part. 
Sinode van 1996.03.19. 
1.  Dit het kerklike gebruik geword dat plaaslike kerke na analogie 
van KO art. 79 in voorkomende gevalle die hulp en advies van ‘n 
naburige Kerkraad of deputate van twee naburige Kerkrade inroep in 
plaas van om te wag vir die volgende Klassis (vgl. KO art. 41 - “Die 
praeses moet onder andere vra ... of daar iets is waarin ‘n kerk die 
oordeel en die hulp van die Klassis vir sy regte bestuur nodig het 
...”).  So ‘n vergadering staan ook bekend as ‘n “classis contracta”. 
Alhoewel die GKSA (Handelinge 1907:art. 115, p. 47), by KO art. 
79 besluit het:  “‘n Kommissie moet gedeputeer word en nie die hele 
Kerkraad van ‘n naasgeleë gemeente nie” moet dit as onwys beskou 
word, indien so ‘n kommissie nie ten minste ‘n kworum van die 
Kerkraad uitmaak nie. 
Die kommissie het vasgestel dat die vergadering van 1995.09.18 ‘n 
gekombineerde kerkraadsvergadering met deputate van ‘n naburige 
Kerkraad was, met ‘n konsulentsvoorsitter en nie Dordrecht se skriba 
nie, maar die skriba van die gekombineerde kerkraadsvergadering. 
In die lig van voorgaande kan nie bewys word dat die 
kerkvergadering van 1995.09.18 “willekeurig en nie-kerkordelik” 
saamgestel is nie. 
2.  KO, art. 49 reël:  “elke meerdere vergadering benoem deputate 
om wat besluit is, uit te voer volgens ‘n welomskrewe opdrag.  Die 
partikuliere sinode benoem in elk geval deputate om aan Klassisse 
hulp te bied in voorkomende moeilikhede ..”  Hierdie deputate word 
ook in KO, art. 4, 11, 12, 13 en 79 by name genoem. 
Die feit dat die deputate deur die roepende Kerkraad van die Klassis 
Burgersdorp in oorleg met die deputaat vir korrespondensie en op 
versoek van die kombinasie Dordrecht/Jamestown/Molteno opgeroep 
is, het die Klassis nie voor ‘n voldonge feit gestel nie.  Vanweë die 
uitgestrektheid van die ressort van die Suidelike Part. Sinode, sou dit 
onwys gewees het om eers te wag tot die Klassis Burgersdorp self 
die behoefte aan hul van die deputate bepaal het, om hulle dan op te 
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roep.  Aan die Suidelike Part. Sinode 1996.11.26 was volgens die 
rapport van die Appèlkommissie (punt 3.3.4) bekend dat die Klassis 
die optrede van die roepende Kerkraad goedgekeur het (Klassis acta:  
art. 5, p. 4). 
Uit voorafgaande blyk die oordeel van die Suidelike Part. Sinode:  
“in die lig tyds-, afstands- en kosteoorwegings, oordeel u kommissie 
dat die Klassis verstandig opgetree het” korrek te wees. 
Bevinding 
Bewys dat die Klassis Burgersdorp met deputate van die Suidelike 
Part. Sinode van 1996.03.19 “willekeurig en nie-kerkordelik” 
saamgestel is, ontbreek.  Regskrenking is nie aangetoon nie. 
 Besluit:  Kennis geneem.  Die bevinding van die Kommissie 

word goedgekeur. 
 
3.2.3  Die Skrif en Kerkorde bepaal afsetting uit die diens (KO art. 
79/80) (3.3.1.3 van appèl) 
Die appellant beweer dat Skrif en Kerkorde afsetting uit die diens 
bepaal (depositio major).  In die lig van Skrifbewyse en ‘n beroep op 
art. 80 KO moet by approbasie bewys word waarom die growwe 
sondes wat die permanente ongeskiktheid vir diens veroorsaak het, 
nie geld nie (appèlgrond 3). 
Beredenering 
Die Suidelike Part. Sinode verwys in antwoord op die appèlgrond 
slegs na ‘n optrede van Klassis Burgersdorp in sy oordeel oor die 
appèl, waardeur die Klassis hom sou weerhou het om sogenaamd in 
stryd met KO art. 31 op te tree ten opsigte van ‘n besluit van Part. 
Sinode N-Tvl. 1994.  Geen bewyse sou volgens die Suidelike Part. 
Sinode nodig wees op grond van KO art. 31 nie. 
Die reg op uitoefening van approbasie vereis egter ‘n antwoord, 
hetsy deur begronde beredenering, of aanhaling, van besluite in acta 
van vergaderings waarmee die Kerkraad hulle in hul antwoord 
hierop, vereenselwig. 
Bevinding 
Die appellant het nie antwoord op hierdie appèlgrond ontvang nie.  
Regskrenking is aangetoon. 
 Besluit:  Kennis geneem met uitsondering van die bevinding.  

Die bevinding van die Kommissie word afgekeur.  In 
appèlgrond 2 word nie regskrenking bewys nie.  Appèlgrond 2 
slaag nie. 

Motivering:  Part. Sinode Noord-Transvaal 1994 het ‘n besluit 
geneem dat die betrokkene mag proponeer.  Die beswaar van die 
appellant behoort eweneens teen daardie besluit gemaak te word en 
nie by die Kerkraad wat op grond van die besluit van Part. Sinode 
Noord-Transvaal 1994 sy weg oopgesien het om ‘n beroep op die 
betrokkene uit te bring nie. 
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3.3  Appèlgrond 3 (4.3 van appèl) 
Die appellant verwys na sy gronde vir appèl teen Klassis 
Burgersdorp soos gestel in 3.2.1 en 3.2.2.  Hierdie materie was vir 
die agenda van die Suidelike Part. Sinode en kan nie so weer in 
behandeling geneem word nie.  Die wel tersaaklike materie is egter 
onder appèlgronde 1 en 2 aan die orde gebring, en hoef hier nie weer 
beredeneer te word nie. 
Bevinding 
Nie vir behandeling en uitspraak deur die Nasionale Sinode nie. 
 Besluit:  Kennis geneem met uitsondering van die bevinding.  

Die Kommissie se bevinding word afgekeur.  In Appèlgrond 3 
word nie regskrenking bewys nie.  Appèlgrond 3 slaag nie. 

 
3.4  Appèlgrond 4 (4.4. van appèl) 
Die appellant verwys na die oorspronklike regskrenking deur 
Kerkrade Dordrecht-Burgersdorp in 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 en 3.1.6 van 
sy appèl.  Hierdie materie was vir die agenda van die Klassis 
Burgersdorp en kan nie so weer in behandeling geneem word nie.  
Die wel tersaaklike materie is egter onder appèlgronde 1 en 2 aan die 
orde gebring, en hoef hier nie weer beredeneer te word nie. 
Bevinding 
Nie vir behandeling en uitspraak deur die Nasionale Sinode nie. 
 Besluit  Kennis geneem met uitsondering van die bevinding.  

Die Kommissie se bevinding word afgekeur.  In Appèlgrond 4 
word nie regskrenking bewys nie.  Appèlgrond 4 slaag nie. 

 
4.  Aanbeveling 
4.1  Appèlgrond 1 (3.1 van Rapport) 
4.1.1  Ten opsigte van 3.1.1:  Appèl slaag op hierdie grond. 
4.1.2  Ten opsigte van 3.1.2:  Appèl slaag op hierdie grond. 
4.1.3  Ten opsigte van 3.1.3:  Appèl slaag op hierdie grond. 
4.1.4  Ten opsigte van 3.1.4:  Appèl slaag op hierdie grond. 
4.1.5  Appèl slaag op Appèlgrond 1. 
 
4.2  Appèlgrond 2 (3.2 van Rapport) 
4.2.1  Ten opsigte van 3.2.1:  Appèl slaag op hierdie grond. 
4.2.2  Ten opsigte van 3.2.2:  Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 
4.2.3  Ten opsigte van 3.2.3:  Appèl slaag op hierdie grond. 
4.2.4  Appèl slaag op Appèlgrond 2. 
 
4.3  Appèlgrond 3 (3.3 van Rapport) 
4.3.1  Appèl slaag nie op Appèlgrond 3 nie. 
 
4.4  Appèlgrond 4 (3.4 van Rapport) 
4.4.1  Appèl slaag nie op Appèlgrond 4 nie. 
 
4.5  Samevatting 
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Die appèl slaag op Appèlgrond 1 en Appèlgrond 2.  Hierdie 
appèlgronde maak die wese van die appèl uit.  Die appèl teen die 
ongenommerde besluit van Suidelike Part. Sinode slaag. 
 Besluit:  Kennis geneem.  ‘n Nuwe punt 4 word ingevoeg wat 
soos volg lui: 
 “4.  Samevattende besluit:  Die appèl slaag in sy geheel nie.” 
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13.  Bybelmedia, Bybelvertaling en -
verspreiding 

 
13.1  RAPPORT DEPUTATE BYBELMEDIA (Art.12,) 
 
A.  Dr. F. van der Walt stel die Rapport. 
B.  Dr. Kobus Victor van Bybelmedia kry geleentheid om die Sinode 
toe te spreek. 
U Deputate het al die manuskripte van Bybelmedia wat aan hulle 
deurgestuur is, deurgewerk en van kommentaar voorsien. 
Die aantal manuskripte het die afgelope jaar sterk afgeneem en daar 
word voorsien dat ook in die volgende jaar net 'n paar manuskripte 
gehanteer sal word. 
Aanbeveling 
Benoem weer Deputate vir Bybelmedia. 
 Besluit:  Die aanbod van dr. Victor in verband met die 

verspreiding en keuring van publikasies word verwys na die 
Kommissie vir Publikasies.  Van die res van die Rapport word 
kennis geneem. 

 
 
13.2  RAPPORT DEPUTATE BYBELVERSPREIDING (Artt.99, 
178) 
 
Dr. D.G. Breed stel die Hoofsekretaris van die SA Bybelgenootskap, 
dr. D.R. Tolmie en die Streeksekretaris, ds. H.J. Geyser aan die 
vergadering bekend nadat die Voorsitter hulle verwelkom het. 
A.  Ds G.A. Hattingh stel die Rapport. 
B.  Dr. Tolmie spreek die Sinode toe. 
C.  Dr. D.G. Breed bedank dr. Tolmie. 
D.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Kommissie vir 
Bybelverspreiding en -vertaling. 
E.  Ds. H.L.J. Momberg rapporteer namens die Kommissie. 
F.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika (Handelinge 1994:118, 4.1). 
1.2  Skakeling met Gereformeerde Kerk Windhoek oor aanwending 
van fondse vir Boesmanvertaling (Handelinge 1994:130, 7.3.2). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake vir kennisname 
2.1  Fondsinsameling: 
2.1.1  Inligtingstukke is op gereelde basis aan Kerkrade en 
Klassisdeputate vir Bybelverspreiding gestuur. 
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2.1.2  Besoekersgroepe en individue is aan Bybelhuis, Kempton 
Park, ontvang en bekendgestel met Bybelverspreiding en die werk 
van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 
2.1.3  Die Skriba van die Deputate, ds. G.A. Hattingh, het 
Sustersaamtrekke op versoek gereeld voorsien van pamflette en 
koeverte.  Meestal is die kollekte (of 'n deel daarvan) tydens sulke 
saamtrekke vir Bybelverspreiding geoormerk. 
2.1.4  Ds. Hattingh het ook op uitnodiging by verskillende kerke op 
Sondae die Woord bedien en aan lidmate ter sake inligting 
deurgegee. 
2.2  Skakeling met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika: 
2.2.1  Met dankbaarheid kan gerapporteer word dat die 
Bybelgenootskap groot erns maak met sy taak om in samewerking 
met die Christelike Kerke die Bybel te vertaal, te publiseer en 
beskikbaar te stel teen 'n bekostigbare prys. 
2.2.2  Verskeie predikante en lidmate van die GKSA dien op die 
onderskeie Streekrade van die Bybelgenootskap.  (Een broeder dien 
al baie jare op die Nasionale Raad.) 
2.2.3  Deeltydse skakelwerk in Bloemfontein (vgl. Handelinge 
1994:121 E).  Die twee Kerkrade in Klassis Fauresmith wat 
aanvanklik hierin geïnteresseerd was, het teruggestaan ten gunste van 
'n kerk in Klassis Reddersburg.  'n Afvaardiging van hierdie Kerkraad 
het die Deputate ontmoet.  Na deeglike besinning en verdere 
onderhandelinge met die Bybelgenootskap is daar vir die huidige nie 
tot die benoeming van 'n Gereformeerde predikant in Bloemfontein 
oorgegaan nie.  Vgl. ook ons aanbeveling 3.2.2 van die Rapport. 
2.3  Skakeling met Gereformeerde Kerk Windhoek oor aanwending 
van fondse vir Boesmanvertaling: 
2.3.1  Ons was per korrespondensie in verbinding met bogenoemde 
Kerkraad. 
2.3.2  Een van die predikante en die konsulent van Windhoek het 'n 
samespreking met ons gehad en geouditeerde finansiële state en 'n 
begroting voorgelê. 
2.3.3  Bevinding: 
2.3.3.1  Ons is as Deputate oortuig dat die fondse op 'n 
verantwoordelike wyse bestee word. 
2.3.3.2  Ds. P.J.W.S. van der Westhuizen hou hom so na as moontlik 
aan die tydskedule om die vertaling DV einde 1996 te voltooi. 
2.3.3.3  Dit blyk dat daar na die voltooiing van die vertaling nog 
aansienlike uitgawes sal wees om die vertaling beskikbaar te stel, 
verkieslik op kassette.  (Die Gereformeerde Kerk Windhoek sal 
besonderhede aan die Sinode voorlê.) 
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2.4  Aanbeveling: 
Die Sinode neem kennis van 2.1 tot 2.3. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Finansies:  Die volgende bedrae is van kerke en lidmate 
ontvang: 
 
JAAR GEëINDIG BEDRAG GEMIDDELD 
31 OKTOBER  PER LIDMAAT  
1993 574 310.14 7.13  
1994 834 813.89 10.43  
1995  502 450.62 6.34  
 
(Die besonder gunstige stand vir 1994 moet gesien word in die lig 
van Bibliathon '94.  Die aanduiding is dat dat 1996 se bydraes 
heelwat meer sal wees as 1995.  Ons sal DV aanvullend rapporteer 
vir die jaar tot 31 Oktober 1996.) 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.1.1  Aanbeveling: 
3.1.1.1  Die Sinode betuig sy dank aan kerke en lidmate vir 
voortgaande finansiële ondersteuning vir Bybelverspreiding en die 
werk van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.  Donateurs word 
aangemoedig tot groter steun, veral nadat die belastingtoegewings op 
donasies vir Bybelverspreiding van staatsweë verval het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.1.2  Die Sinode neem as riglyn vir Bybelverspreiding die bedrag 
waarmee die Bybelgenootskap 'n Bybel subsidieer, plus R1.00.  (In 
1996 is dit R11.00.)  Die benoemde Deputate moet die riglyn jaarliks 
aan kerke voorsien (vgl. Handelinge 1991:103, 3.5.2 en 1994:121, 
4.3). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.1.3  Die Sinode spreek hom uit oor verdere finansiële 
ondersteuning aan Gereformeerde Kerk Windhoek na die voltooiing 
van die Boesmanvertaling einde 1996 (vgl. 2.3.3.3 hierbo). 
 Besluit:  Verwys na Finansiële Kommissie. 
3.2  Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika: 
3.2.1  Teenwoordigheid by die Sinode:  In die verlede was 'n 
verteenwoordiger van die Bybelgenootskap teenwoordig by die 
behandeling van die Rapporte oor Bybelverspreiding en 
Bybelvertaling en is aan hom 'n spreekbeurt gegee.  Na skakeling met 
die Deputate vir Bybelvertaling blyk dit sinvol te wees om hiermee 
voort te gaan. 
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3.2.1.1  Aanbeveling:  Aan dr. Donald Tolmie, Hoofsekretaris van 
die Bybelgenootskap, word 'n spreekbeurt toegestaan. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2.2  Deeltydse skakelwerk in Bloemfontein deur 'n Gereformeerde 
predikant. 
3.2.2.1  Aanbeveling:  Die saak word in die hande van die 
Bybelgenootskap gelaat om verder hierin inisiatief te neem (vgl. 
Handelinge 1994:121, 3(1)). 
 Besluit:  Die saak word in die hande van die Bybelgenootskap 

gelaat om in oorleg met die Deputate vir Bybelverspreiding 
verder hierin inisiatief te neem.  Kerke in die Klassisse 
Reddersburg en Fauresmith kan ook met die Deputate vir 
Bybelverspreiding hieroor skakel. 

 
4.  Aanbeveling 
Die Sinode benoem weer Deputate vir Bybelverspreiding met opdrag 
Fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met die 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
G.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE VIR 
BYBELVERSPREIDING 
 
Bydraes vir die jaar geëindig 31 Oktober 1996 
Uit alle bronne (Kerke, susters, individue, ens.) was die bydrae R854 
350.54 wat 'n gemiddelde van R10.92 per lidmaat is. 
Ons is baie dankbaar vir die voortgaande belangstelling en 
ondersteuning. 
 Besluit:  Met dank kennis geneem. 
 
 
13.3  RAPPORT DEPUTATE VIR BYBELVERTALING  (Artt. 
100, 178) 
 
A.  Dr. I.L. Bekker stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Kommissie vir 
Bybelverspreiding en -vertaling. 
C.  Ds. H.L.J. Momberg stel die Kommissierapport. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Die opdrag word op verskillende plekke in Handelinge Sinode 1994 
(122-130) aangetref en word in numeriese volgorde behandel. 
Opdrag 1:125, 3.1.1 
Om die Memorandum oor 'n nuwe Bybelvertaling te hersien in die 
lig van die gesprek met die Bybelgenootskap, om as basis vir 'n 
gesprek met Afrikaanssprekende Kerke te dien. 
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Opdrag 2:125, 3.1.2 
Om skrywes aan sodanige Kerke te rig waarin hulle samewerking 
gevra word vir 'n versoek met betrekking tot 'n nuwe Bybelvertaling 
aan die Bybelgenootskap. 
Opdrag 3:125, 3.1.3 
Om die moontlikheid van 'n konferensie oor Bybelvertaling te 
ondersoek en om persone of instansies te versoek om so 'n 
konferensie te reël. 
Opdrag 4:126, 3.1.4.1 
Om die saak van 'n nuwe vertaling van die Bybel in Zoeloe met die 
Bybelgenootskap op te neem. 
Opdrag 5:126, 3.1.4.2 
Kommentaar betreffende die 1933/53- en 1983-vertalings wat 
ontvang word, word voortaan aan die Bybelgenootskap/Eindredaksie 
oorhandig. 
Opdrag 6:126, 3.1.4.3 
Om die vertaling van die Godsname YHWH en Adonai met die 
Bybelgenootskap op deurlopende basis op te neem. 
Opdrag 7:130, 7.3.1 
Die Sinode versoek sy Deputate vir Bybelvertaling om met 
Windhoek skakeling te hou oor vordering, hulp en advies in 
probleemsituasies wat mag ontstaan in verband met die 
Bybelvertaling in Boesman. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Bevindings 
2.1  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem: 
2.1.1  Vermiste Memorandum 
Die Memorandum oor 'n nuwe Bybelvertaling wat in opdrag van 
Sinode 1994 deur hierdie Deputate hersien moes word (vgl. Opdrag 
1 bostaande), het as oorspronklike Bylae uit die sinodale stukke 
vermis geraak.  Van 'n rekenaarkopie moes ten einde laaste gebruik 
gemaak word (Bylae 1). 
2.1.2  1983 - Verwysingsbybel 
U Deputate het met dank kennis geneem dat die Bybelgenootskap 
van Suid-Afrika besig is met 'n projek om 'n verwysingsbybel met die 
teks van die 1983-Afrikaanse vertaling daar te stel.  Uit die geledere 
van die GKSA het die Bybelgenootskap prof. Fika J. van Rensburg 
op hierdie Redaksie benoem.  Die Redaksie beplan om DV in Julie 
1996 die werk af te handel en dat dié Bybel in die loop van 1997 sal 
verskyn (Bylae 2). 
2.1.3  Benoemings op Advieskomitee vir Bybelvertaling 
Sinode 1994 het wel nie só 'n opdrag gegee nie, maar dit is 'n staande 
taak van hierdie Deputate om lede op die Bybelgenootskap se 
Advieskomitee vir Bybelvertaling te benoem. 
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2.1.4  Bybel vir Dowes? 
Op versoek van die NG Kerk gee die Bybelgenootskap aandag aan 
die moontlikheid van 'n vertaling van die Bybel in vereenvoudige 
Afrikaans afgestem op die dowes as teikengroep.  Die 
Bybelgenootskap sal te gelegener tyd hieroor die Kerke nader. 
2.1.5  Bybel vir kinders? 
'n Versoek het voor die Kerklike Advieskomitee van die 
Bybelgenootskap gedien oor 'n Bybelvertaling spesifiek afgestem op 
kinders as teikengroep - 'n vertaling in die rigting van die 
Nederlandse "Startbijbel".  Hierdie versoek is egter ter syde gestel. 
2.1.6  Herformulerings in 1983-Bybelvertaling 
U Deputate het met dank kennis geneem dat 'n brosjure getitel 
"Herformulerings" reeds in 1994 verskyn het en by die 
Bybelgenootskap beskikbaar is.  Al die herdrukke vanaf 1991 van die 
1983-Bybelvertaling sluit genoemde herformulerings in (Bylae 10). 
2.1.7  Onttrekking van deputaat 
Dr. M.J. du Plessis het kennis gegee dat hy verkies om nie meer as 
lid van hierdie Deputate te dien nie.  Volgens numeriese volgorde is 
prof. D. Wissing as secundus in sy plek opgeroep. 
2.1.8  Gesindheid Bybelgenootskap oor Boesmanvertaling 
U Deputate het by monde van di. H. Reinecke en H.L.J. Momberg 
met spyt kennis geneem dat die Bybelgenootskap van Namibië tans 
negatief is oor die Kung-Boesmanbybelvertaling-projek.  Geen 
finansiële steun kan van hulle verwag word nie.  Die 
Bybelgenootskap van SA en die United Bible Societies wil op hierdie 
stadium nie betrokke raak nie.  Die Gereformeerde Kerk Windhoek 
het kennis gegee dat hulle derhalwe genoodsaak is om Sinode 1997 
te nader om finansiële steun vir hierdie vertalingsprojek (Bylae 3). 
2.1.9  Kommentaar oor 1933/53- en 1983-vertalings (vergelyk 
Opdrag 5 bostaande 
Sedert Sinode 1994 is geen kommentaar oor bogenoemde vertalings 
vanuit die Kerke deur die Deputate ontvang nie. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2.1. 
 
2.2  Sake vir beoordeling deur Sinode: 
Die Deputate het op die volgende wyse aan hul opdragte uitvoering 
gegee: 
2.2.1  Hersiening van Memorandum oor nuwe Bybelvertaling 
(Opdrag 1) 
Die Memorandum is deur prof. G.J.C. Jordaan in samewerking met 
'n subkommissie van hierdie Deputate hersien.  Dit weerspieël in 
breë trekke die standpunt (uit Sinodebesluite) van die GKSA en het 
reeds as basis vir gesprek met die Bybelgenootskap van SA gedien 
(Bylae 1). 
2.2.2  Skrywes aan Afrikaanssprekende Kerke met betrekking tot 'n 
nuwe Bybelvertaling (Opdrag 2) 
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Die Deputate het eenparig geoordeel dat sodanige skrywes onnodig 
en oorbodig geword het, aangesien die Bybelgenootskap van SA 
positief gereageer het op die voorlegging van die GKSA oor só 'n 
vertalingsprojek, reeds 'n simposium oor die saak opgeroep het en 
verteenwoordigers uit die Afrikaanssprekende Kerke daarheen 
uitgenooi het (Bylae 4, 6.2). 
2.2.3  Die moontlikheid van 'n konferensie oor Bybelvertaling 
(Opdrag 3)  (Bylaes 5 en 6) 
Ná skakeling met die Bybelgenootskap van SA is met dankbaarheid 
kennis geneem dat 'n eendagsimposium oor 'n formeel-ekwivalente 
Bybelvertaling in Afrikaans, asook 'n Bybelvertaling vir Dowes, 
gereël gaan word.  Hierdie simposium is op 12 Junie 1996 by die 
Bybelhuis in Kempton Park gehou en is deur vyf van die Deputate 
bygewoon.  Prof. G.J.C. Jordaan het by hierdie geleentheid 'n 
voordrag gelewer, getiteld "'n Brontaalgeoriënteerde vertaling van 
die Bybel in moderne Afrikaans".  Hierdie simposium het in 'n 
positiewe gesindheid plaasgevind.  Met betrekking tot 'n nuwe 
formeel-ekwivalente Bybelvertaling is deur die verteenwoordigers 
van die Afrikaanssprekende Kerke op die volgende ooreengekom: 
2.2.3.1  Advies word aan die Bybelgenootskap gegee om aan die 
GKSA kennis te gee dat: 
*  kennis geneem word van die saak; 
*  dat die saak op die agenda van die Bybelgenootskap gehou word. 
2.2.3.2  Daar sal onder leiding van die Bybelgenootskap jaarliks 'n 
vertalingsimposium gehou word waarby: 
*  vertaalteoretiese aspekte en 
*  die praktiese behoefte aan Bybelvertalings onder die loep geneem 
sal word. 
2.2.4  'n Nuwe Zoeloevertaling van die Bybel (Opdrag 4) 
In briefwisseling met die Hoofsekretaris van die Bybelgenootskap is 
navraag gedoen oor die vordering, indien enige, met 'n nuwe Zoeloe-
Bybelvertaling.  Ook is verwys na Sinode 1991(114, 2.2.2.1) se 
aanbeveling oor hierdie saak.  Die Bybelgenootskap het as antwoord 
daarop gewys dat die Nuwe Testament en Psalms in Zoeloe in 1986 
gepubliseer is.  Op hierdie stadium is die projek voorlopig opgeskort 
met die aftrede van die destydse projek-koördineerder.  Die 
Bybelgenootskap onderneem om die GKSA van enige verdere 
verwikkelinge op hoogte te hou (Bylae 7). 
2.2.5  Vertaling van die Godsname YHWH en Adonai (Opdrag 6) 
Die Deputate is van mening dat skakeling met die Bybelgenootskap 
in hierdie verband oor die 1983-vertaling nie langer sinvol is nie, 
aangesien hersiening van hierdie betrokke vertaling reeds in 1992 
gestaak is.  Hierdie aangeleentheid is egter opgeneem in die hersiene 
Memorandum oor Bybelvertaling en is ook verwys na die GKSA-
lede van die Advieskomitee vir Bybelvertaling met opdrag om ons 
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siening oor die vertaling van YHWH en Adonai op deurlopende basis 
onder die aandag van die Bybelgenootskap te bring. 
2.2.6  Skakeling met Windhoek insake Bybelvertaling in Boesman 
(Opdrag 7) 
Uit briefwisseling en 'n persoonlike ontmoeting met afgevaardigdes 
van die Gereformeerde Kerk Windhoek blyk onder andere die 
volgende: 
2.2.6.1  Dit word beplan om die vertaling van die hele Bybel in 
Kung-Boesman DV aan die begin van 1997 in al sy fases voltooi te 
hê. 
2.2.6.2  Die Bybelgenootskap van Namibië bied geen morele en 
finansiële steun aan hierdie vertalingsprojek nie. 
2.2.6.3  Vanweë 'n lae geletterheidsvlak onder die Kung-Boesmans, 
asook bepaalde ortografiese probleme, sal die Kung-
Boesmanvertaling voorlopig slegs by wyse van kassetbande 
gepubliseer word. 
2.2.6.4  Om die publikasie van hierdie vertaling te bekostig oor die 
volgende 2 tot 3 jaar beoog die Gereformeerde Kerk Windhoek om: 
2.2.6.4.1  uit eie gemeentefondse R40 000 per jaar by te dra; 
2.2.6.4.2  op langtermynbasis skenkings te vra van individue uit 
kerke in die RSA, Namibië en die buiteland; 
2.2.6.4.3  by Sinode 1997 aan te klop om finansiële steun. 
2.2.6.5  'n Volledige verslag van die Kung-Boesmanvertalingsprojek, 
met finansiële state, sal op die tafel van Sinode 1997 deur die 
Gereformeerde Kerk Windhoek gelewer word (Bylae 3). 
2.2.7  GKSA-lede op Advieskomitee vir Bybelvertaling 
Alhoewel sonder opdrag (kyk 2.1.3), het die Deputate dit goedgedink 
om, op versoek van die Bybelgenootskap, die volgende persone uit 
die geledere van die Deputate op die Advieskomitee vir 
Bybelvertaling van die Bybelgenootskap aan te wys: 
Primi:  proff. J.C. Coetzee (s), F.N. Lion-Cachet, H.F. van Rooy, 
J.A. van Rooy, J.J. Janse van Rensburg. 
Sekundi:  dr. I.L. Bekker, prof. G.J.C. Jordaan. 
Die Sinode se goedkeuring word gevra (Bylae 8 en 9). 
 Besluit:  Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed. 
 
3.  Aanbevelings 
3.1  Die Sinode benoem weer Deputate met die volgende opdragte: 
 Besluit:  Punt 3.1 word goedgekeur. 
3.1.1  Verleen samewerking aan die Bybelgenootskap se 
vertalingsimposia en bevorder die saak van ‘n brontaalgeoriënteerde 
vertaling van die Bybel in moderne Afrikaans aldaar, sowel as op die 
Advieskomitee vir Bybelvertaling as ‘n baie dringende 
aangeleentheid. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge). 
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3.1.2  Benoem persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling, 
wanneer só versoek, of vul die GKSA-lede op dié komitee aan, 
wanneer nodig 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.3  Voer gesprek oor die voortsetting van 'n nuwe vertaling van 
die Bybel in Zoeloe met die Bybelgenootskap 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.4  Neem die vertaling van die Godsname YHWH en Adonai in 
eventuele Bybelvertalings en -hersienings op deurlopende basis met 
die Bybelgenootskap op en bring die erns van hierdie saak uitdruklik 
onder die aandag van die Bybelgenootskap. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge). 
3.1.5  Skakel met die Bybelgenootskap van Namibië oor die Kung-
Boesmanvertaling en probeer hul positiewe samewerking verkry in 
die publikasie daarvan. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2  Die Sinode gee aan die Kerkraad van Windhoek die geleentheid 
om 'n aansoek om finansiële steun vir die afhandeling van die Kung-
Boesmanvertaling te stel.  (Die Deputate konstateer graag hul 
besondere en eenparige steun vir hierdie verdienstelike aansoek.) 
 Besluit:  Verwys na die Finansiële Kommissie. 
3.3  Ds. P.J.W.S. van der Westhuizen, die hoofvertaler van die Kung-
Boesmanvertaling, word hartlik gelukgewens en seën toegebid met 
die bereiking van die voltooiingsmylpaal van hierdie projek ná 17 
jaar. 
 Besluit:  Goedgekeur dat hierdie gelukwense staande hierdie 

Sinode op ‘n gepaste wyse aan hom oorgedra word.  Verder 
word die Gereformeerde Kerk Windhoek en alle ander kerke 
en individu wat hierin meegehelp het hartlik bedank. 

3.4  Die Sinode oorweeg om soos volg te begroot vir reiskoste vir 
Deputate vir Bybelvertaling vir die komende driejaar-termyn: 
 3 Vergaderings    (minimum 1 per jaar) R3 000.00 
 3 Simposia          (minimum 1 per jaar) R3 000.00 
 3 Advieskomiteevergaderings   (minimum 1 per jaar) R3 000.00 
                  TOTAAL R9 000.00 
 Besluit:  Verwys na Finansiële Kommissie.  (Die finale besluit 

oor die begroting is geïnkorporeer in die begroting wat deur die 
Finansiële Kommissie voorgelê en deur die Sinode aanvaar is 
vir Januarie tot Junie 1997, 18.1, F 1.1 - Deputate Handelinge.) 

13.4  RAPPORT GEREFORMEERDE KERK WINDHOEK 
INSAKE DIE AFHANDELING VAN DIE KUNG BOESMAN 
BYBELVERTALING (Artt.101, 178) 
 
A.  Ds. H. Reinecke stel die Rapport. 
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B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Kommissie vir 
Bybelverspreiding en -vertaling. 
C.  Ds. H.L.J. Momberg stel die Kommissierapport. 
D.  RAPPORT: 
1.  Besluite en opdragte van die Nasionale Sinodes GKSA 
(1991/4) 
1.1  Die Sinode maak voorsiening vir die afronding en afhandeling 
van die vertalingswerk wat tot dusver gedoen is, sonder om af te sien 
van die ideaal van 'n voltooide vertaling (Acta 1991:129, 13.7 : 1.1). 
1.2  Die Sinode versoek die Geref. Kerk Windhoek om ds. Van der 
Westhuizen soveel as moontlik vry te stel vir hierdie werk (Acta 
1991:129, 13.7 : 1.3). 
1.3  Van die fondse kan ook gebruik word vir administratiewe-en-
tikwerk (Acta 1991:129, 13.7 : 1.6). 
1.4  Die opgehoopte fondse vir Bybelvertaling word vanaf 01-01-
1994 tot 31-12-1996 in gelyke dele gegee aan die Geref. Kerk 
Windhoek (Acta 1994:129, 13.4 : 7.1.1). 
1.5  Toestemming word aan die Geref. Kerk Windhoek verleen om in 
die kerkverband te kollekteer.  Kerke word versoek om hulp te 
verleen (Acta 1994:129, 13.4 : 7.1.2). 
1.6  Twintig persent (20%) of 'n minimum van R60 000 per jaar van 
die bydraes vir Bybelverspreiding wat die Admin. Buro ontvang, 
word jaarliks aan die Geref. Kerk Windhoek oorbetaal (Acta 
1994:129, 13.4 : 7.1.3). 
1.7  Die Geref. Kerk Windhoek word daarop gewys dat die Sinode 
net tot einde van 1996 hulp verleen (Acta 1994:129, 13.4 : 7.1.4). 
1.8  Die Sinode versoek sy Deputate vir Bybelvertaling om met 
Windhoek skakeling te hou oor die vordering, hulp en advies in 
probleemsituasies wat mag ontstaan met die Bybelvertaling in 
Boesman (Acta 1994:130, 13.4 : 7.3.1). 
1.9  Die Sinode gee die Deputate vir Bybelverspreiding opdrag om 
met Windhoek skakeling te hou oor die aanwending van fondse 
(Acta 1994:130, 13.4 : 7.3.2). 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 1. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
2.1  Uitvoering van opdrag 
2.1.1  Geref. Kerk Windhoek het ds. Van der Westhuizen vir die 
periode 01-01-1994 tot 31-12-1996 steeds soveel as moontlik 
vrygestel vir die vertalingswerk (KO, art.14) soos deur die Nasionale 
Sinode 1991 versoek.  Met die uitsondering van minimale gemeente-
en-kerkverband verpligtinge, sowel as 'n kort onderbreking vanweë 
siekte, het ds. Van der Westhuizen hom voltyds gewy aan die 
vertalingswerk. 
2.1.2  Windhoek het tot einde Julie 1996 gebruik gemaak van 'n 
tikster om met die administratiewe-en-tikwerk van die Boesman 
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Bybelvertaling te help.  Haar dienste word voortaan deeltyds gebruik 
en per stukwerk vergoed. 
2.1.3  Windhoek het jaarliks volledig verslag gelewer by die Part. 
Sinode Namibië oor die Boesman Bybelvertaling.  Dieselfde verslae 
is jaarliks aan beide die Nasionale Sinode se Deputate 
Bybelverspreiding en Bybelvertaling skriftelik aangestuur.  Skakeling 
met beide hierdie Deputategroepe is deur 'n persoonlike besoek van 
ds. H.L.J. Momberg (konsulent) en ds. H. Reinecke gedurende April 
1996 gedoen. 
2.1.4  Windhoek het die volle beloofde hulp vir 1994 en 1995 vanaf 
die Admin. Buro ontvang.  Tydens die opstel van hierdie Rapport is 
90,86% van die beloofde hulp vir 1996 ontvang.  Windhoek het in 
kerkverband gekollekteer vir die Boesman Bybelvertaling.  
Windhoek wil graag langs hierdie weg sy hartlike dank uitspreek 
teenoor die Nasionale Sinode en elke kerk wat hulp verleen het. 
2.2  Vertalingsvordering 
Met dankbaarheid teenoor die Here vir sy genade en seën, kan ons 
rapporteer dat die Bybel volledig vertaal is.  Hierdie verslag is 'n 
afhandelingsrapport insake die vertaling.  Ds. van der Westhuizen 
doen nog finale afrondingswerk aan enkele boeke se proeflees, 
perikoophoofies en bladsyuitleg, wat as finale voorbereiding vir 
publikasie dien.  Hierna kan die rekenaaruitdruk plaasvind.  Die 
Bybel is tans op rekenaardiskette beskikbaar. 
2.3  Finansies 
Die Kerkraad en Finansiële Kommissie van Windhoek het direkte 
beheer en toesig oor die finansies van die Bybelvertalingsrekening 
uitgeoefen.  Eksterne ouditeurs het 1994 en 1995 se boeke van die 
Bybelvertalingsrekening geouditeer en dit is ook aan die Deputate 
Bybelverspreiding voorgelê (Bylae A & B).  State van 1996 is nog 
nie geouditeer nie, aangesien die finansiële jaar 31-12-1996 eindig.  
Windhoek bied tog die werklike inkomste en uitgawe syfers soos op 
30 Augustus 1996 en die geskatte syfer tot 31 Desember 1996 
aangeheg aan (Bylae C). 
Gedurende 1994-96 is die finansiering van die vertaling gedoen deur 
Windhoek, Part. Sinode Namibië, Nasionale Sinode GKSA, 
skenkings deur kerke en eenmalige skenkings deur 83 individue.  Ten 
spyte van hierdie skenkings, is daar jaarliks nog groot tekorte.  Die 
tekorte sedert 1991 het in 'n leningsrekening van Windhoek 
opgehoop en het op 31-12-1995 op      R76 517 gestaan en verhoog 
deur rente.  Windhoek dra tans alleen aan hierdie swaar skuldlas van 
die Bybelvertaling. 
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Jaar tot Uitgawes Inkomstes Surplus/(Tekort)  
 
31-12-1994 129 722 173 568 43 846 werklik  
31-12-1995 212 208 182 803 (29 406) werklik  
31-12-1996 227 983 199 000 (28 683) geskat  
 
 
Windhoek het die afgelope 3 jaar verskeie pogings geloods om 
fondse vir die Bybelvertalingsprojek in te samel: 
*  Pogings vir hulp van Buitelandse Bybelgenootskappe was 
onsuksesvol. 
*  Pogings vir hulp van die Bybelgenootskap van Namibië was 
onsuksesvol.  Redes:  Gebrek aan fondse en/of betrokkenheid by 
ander Bybelvertalingsprojekte en gebrek aan begrip. 
*  Poging tot kombinasie-beroeping deur die Geref. Kerke binne die 
Part. Sinode Namibië vir die Boesman Bybelvertaling kon vanweë 
die kerke se finansiële onvermoë, nie realiseer nie. 
*  Versoeke aan 2 200 kerke binne die GKSA, NGK en NHK, het 
meegebring dat 5,1% van hierdie kerke gereageer het met eenmalige 
skenkings. 
*  'n "R10-Individuele Projek" is gedurende 1996 geloods.  Daar is 
reeds 83 individue wat hulle verbind het tot die vertalingsprojek en 
finansieel hulp verleen. 
Windhoek is die Here innig dankbaar vir sy versorging vir die 
Boesman Bybelvertaling.  Hy het die middele voorsien deur kerke en 
individue tot hulpverlening te bring. 
2.4  Die behoefte aan en toeganklikheid van die vertaling 
Die behoefte onder die Boesmans om die Bybel in hulle eie 
moedertaal te kry, bly nog steeds groot.  Hierdie behoefte het wyer 
uitgekring na die noorde en noordooste van Namibië waar ander 
Kung dialekte gepraat word.  By hulle is hierdie behoefte ook groot, 
asook by sendelinge wat onder die Boesmans werk. 
Die Kung Boesman Bybel wat tans op rekenaardiskette beskikbaar 
is, is nog nie toeganklik en bruikbaar vir die Boesmans nie.  Om die 
vertaling toeganklik en bruikbaar te maak, moet dit gepubliseer 
word.  Die problematiek hiervan word gevolglik hierna in die 
Beskrywingspunt insake die publisering van die Kung Boesman 
Bybel aangespreek. 
Windhoek het gedurende die afgelope 3 jaar ondersoeke gedoen oor 
die moontlikhede en effektiwiteit van publikasies.  Die resultate van 
hierdie ondersoeke en toetse, kom hierna in die "Beskrywingspunt 
insake Publisering ..." aan die orde. 
 Besluit:  Van die hele punt 2 is kennis geneem. 
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3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Die Nasionale Sinode neem met groot dank teenoor die Here 
kennis van die voltooiingsmylpaal van die vertaling van die Kung 
Boesman Bybel. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2  Die Nasionale Sinode wens ds. P.J.W.S. van der Westhuizen en 
broeder Sisawa hartlik geluk met hierdie groot werk. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
13.5  BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE NAMIBIë 
INSAKE DIE PUBLISERING VAN DIE KUNG BOESMAN 
BYBEL  (Art.101, 223) 
 
A.  Ds. H. Reinecke lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na die Finansiële 
Kommissie. 
C.  Oudl. J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
1.  Beredenering 
1.1  Die GKSA se doel met die Boesman Bybelvertaling was om 'n 
voltooide vertaling te kry (vgl. Acta 1991).  Die bedoeling hiervan 
veronderstel dat die Bybel vertaal, gepubliseer/druk en versprei sal 
word, sodat die Woord van God vir die Boesmans toeganklik en 
bruikbaar sal wees.  Hierdie doel is in ooreenstemming met die 
opdrag van ons Here Jesus Christus (Matt 18:19 e.a.). 
1.2  Die Nasionale Sinodes GKSA van 1985/88/91/94 het die 
aanvanklike behoefte aangespreek nl. om die Bybel vertaal te kry.  
Aan hierdie behoefte is nou voldoen met die voltooiing van die 
vertaalproses. 
1.3  Die GKSA het op sy vorige Sinodes nie die publisering en 
verspreiding van die vertaling volledig in aanmerking geneem nie.  
Dit sal sinloos wees om 'n vertaling waaraan die kerke baie tyd en 
geld bestee het, onbruikbaar, ontoeganklik en ongepubliseer te laat.  
Die gevolg hiervan sal wees dat die openbaring van God steeds 
verborge (geslote) buite hulle moedertaal gehou word.  Dit sal in 
stryd wees met die opdrag van die Here (Matt 28:19;  Op 22:10, 
e.a.). 
Voortvloeiend hieruit beteken dit ook dat die Nasionale Sinode geen 
ander keuse het as om met hierdie Beskrywingspunt 'n opdrag om 
publisering te formuleer nie. 
1.4  God het sy Woord in 'n besondere mate aan sy kerk toevertrou 
om dit uit te dra na alle nasies en in alle tale (vgl. o.a. Matt 18:19;  2 
Tim 3:16-4:5 en Op 5:9).  Hierdie opdrag veronderstel dat die kerk 
die roeping en verantwoordelikheid het vir vertaling, publisering en 
verspreiding van die Woord.  Die effektiewe beskikbaarstelling en 
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ontsluiting van die Woord van God in die taal van die lidmate, is 'n 
kerklike saak wat op 'n kerklike wyse gehanteer moet word (KO, 
art.30). 
In die uitvoering van hierdie opdrag en roeping is ons as kerke binne 
die Nasionale Sinode GKSA-verband op mekaar aangewese. 
1.5  Die Geref. Kerk Windhoek het, met hierdie roeping en 
verantwoordelikheid in gedagte, ondersoek gedoen met die oog op 
die publisering van die vertaling. 
 
2.  Ondersoek en resultate na moontlike publikasies 
2.1  Ondersoek en resultate na 'n skriftelike publikasie 
Windhoek het een publikasie van 50 eksemplare van die Lukas 
Evangelie in 1992/3 die lig laat sien.  Hierdie publikasie is onder 
Boesmans in Gobabis (en in Boesmanland) teen 50 sent versprei.  
Daar is groot moeite ondervind om dit te versprei.  Daar was nie baie 
groot opgewondenheid onder die Boesmans oor hierdie publikasie 
nie. 
Na ondersoeke oor die gebruik van hierdie publikasie, is bevind dat 
die Boesmans dit weinig gebruik.  Die redes wat bepaal kon word, is 
die volgende: 
a)  Ongeletterde Boesmans (in meerderheid) het geen direkte 
toegang tot 'n skriftelike publikasie nie.  Hulle sou alleen toegang hê 
via die geletterde lesers (in minderheid) wat die Boesmantaal en -
ortografie vaardig is. 
b)  Geletterde Boesmans (in minderheid) gebruik weinig die 
skriftelike publikasie, aangesien hulle vanweë die ortografie 
probleem-vraagstuk (Bylae D), nog nie vaardig is in die lees van die 
Boesman- ortografie nie. 
c)  Die skriftelike publikasie word glad nie deur sendelinge gebruik 
nie, aangesien die sendeling nie vaardig is in die Boesmantaal nie. 
d)  Die afwesigheid van 'n leeskultuur en die aanwesigheid van 'n 
vertel-en-luisterkultuur by die Boesmans, is ook 'n bepalende faktor. 
e)  Die reikwydte (geografies) van 'n skriftelike publikasie is beperk 
tot slegs die geletterde "Gobabis Kung Boesmans".  Die vertaling is 
in die "Gobabis Kung"-dialek vertaal. 
Hierdie ondersoek het aan die lig gebring dat 'n skriftelike publikasie 
op hierdie stadium nie doeltreffend (effektief) genoeg en bruikbaar 
in die sendingbediening is nie.  Op grond van hierdie bevindinge, het 
Windhoek ook 'n ander moontlikheid van publikasie ondersoek:  
verbale publisering. 
2.2  Ondersoek en resultate na 'n verbale publikasie 
Windhoek het een publikasie van 300 eksemplare van Gen 1-17 op 
klankkasset in 1995 die lig laat sien.  Hierdie klankkassette is baie 
effektief en met groot opgewondenheid onder die Boesmans in 
Gobabis en Boesmanland verkoop.  Sedertdien ontvang Windhoek 
versoeke na opvolg klankkassette. 
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Na ondersoeke oor die gebruik van hierdie publikasie, is bevind dat 
die Boesmans dit effektief gebruik.  Die redes is die volgende: 
a)  Dit is toeganklik vir geletterdes en ongeletterdes, vir oud en jonk, 
dus vir alle Boesmans. 
b)  Dit beantwoord aan die onmiddellike behoefte. 
c)  Dit oorbrug alle probleme van die ortografie-vraagstuk. 
d)  Dit harmoniseer met die Boesmans se vertel-en-luister-
kultuur/tradisie. 
e)  Die reikwydte (geografies) strek baie wyer as slegs die Gobabis 
Kung Boesmans en bereik gevolglik 'n baie groter getal.  Die 
Botswana Kungs, Tsumkwe Kungs, Maroelaboom Kungs, Tsintsabis 
Kungs en Mpunguvlei Kungs verstaan die Gobabis Kung-dialek 
wanneer hulle dit hoor.  (Daar is ongeveer 40 000 Kungsprekende 
Boesmans in Namibië, Botswana en enkeles in RSA.) 
f)  Sendelinge gebruik dit in eredienste en ander bedieningsgestaltes 
met behulp van bandspelers.  In skole word dit ook gebruik.  So ook 
kan werkgewers met behulp hiervan op plase hulle sendingroeping 
vervul. 
g)  Die klankkassette sal in die toekoms ook 'n groot hulpmiddel 
wees om die vaardigheid in die Boesman-ortografie te bevorder 
(hoor en lees/lees en hoor). 
Hierdie ondersoek het aan die lig gebring dat 'n verbale publikasie op 
klankkassette die mees effektiewe publikasie wyse in die 
sendingbediening is.  Verder bestaan daar 'n baie groot behoefte vir 
'n verbale publikasie.  Sendelinge en Boesmans vra periodiek na die 
volgende klankkassette. 
2.3  Advies oor die publisering 
Die advies van Windhoek se Vertalingskommissie, Kerkraad en die 
Part. Sinode Namibië oor die publisering van die vertaling is 
eenstemmig, nl. dat nadat die vertaling voltooi is, 
1)  die hoogste prioriteit aan 'n verbale publikasie gegee word, en 
2)  daarna eers 'n permanente skriftelike publikasie oorweeg word. 
2.4  Implikasies van 'n verbale publikasie 
Op grond van die ondersoek resultate en die advies, het Windhoek 
die implikasies van 'n verbale publikasie ondersoek. 
2.4.1  Leser 
'n Boesman (moedertaalleser) sal die teks op band moet lees, sodat 'n 
suiwer Boesman-stem (klank) sonder enige dialek-uitspraak gehoor 
kan word.  Dieselfde Boesman-broeder wat al jare met die vertaling 
behulpsaam was en ook die toets-publikasie (Gen 1-17) op band 
gelees het, word aanbeveel, naamlik 'n Gereformeerde lidmaat 
(plaasarbeider), br. Sisawa (64 jaar). 
2.4.2  Remediëring, toesighouding en kontrolering 
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Ds. Van der Westhuizen sal die remediëring, leiding, toesighouding 
en die kontrolering moet behartig.  Hy is die enigste teoloog wat in 
die Kung Boesmantaal en -ortografie vaardig is. 
2.4.3  Opnames 
Die opnames en regie van die te-bandstelling sou deur 'n buite-
instansie behartig kan word.  Aangesien die dienste van 'n buite 
instansie in Namibië beperk is, hoër kostes en 'n verlening van die 
opname proses sal meebring, word ds. Van der Westhuizen 
aanbeveel vir die opnames en regie.  Hyself het ook die toets-
publikasie se opname en regie op hoë en professionele standaard 
behartig.  Hy is in besit van die meeste klanktoerusting wat hiervoor 
benodig word. 
2.4.4  Duplisering 
Massa duplisering sou deur die kerk gedoen kan word indien 'n 
massa-dupliseringsklanktoestel aangekoop word.  'n Beter alternatief 
(wat aanbeveel word) is dat Magnetic Duplication Services (MDS) te 
Somerset-Wes dit behartig, aangesien hulle professioneel ingerig is.  
MDS het die toets-publikasie behartig.  Kostes het R2.75 per C90 
minute kasset beloop (kasset, duplisering, kassie en druk-plakker 
ingesluit).  Die kerk sal moeilik teen goedkoper kostes kan dupliseer.  
(MDS sal oor 'n finale prys onderhandel wanneer die aantal en 
oplaag bekend is - Bylae E.)  Ander professionele instansies sou ook 
oorweeg kan word indien dit meer koste-effektief is. 
2.4.5  Fases en proses 
Die te-bandstelling van die Bybel vir verbale publikasie, bestaan 
noodwendig uit vier opeenvolgende fases.  Die eerste en tweede 
fases neem baie langer as die derde en vierde fase. 
Fase 1:  Voorbereiding en instudering van die teks deur die 
Boesmanleser onder die leiding, hulp en toesig van ds. Van der 
Westhuizen. 
Fase 2:  Boesmanleser lees teks op meesterband en ds. Van der 
Westhuizen behartig die opname daarvan. 
Fase 3:  Redigering, samestelling, oorklanking op metaalkassette en 
proefluister deur ds. Van der Westhuizen. 
Fase 4:  Massa duplisering deur MDS en finale proefluister deur ds. 
Van der Westhuizen. 
2.4.6  Termyn en tydskedule 
Die te-bandstelling van die Bybel vir verbale publikasie sal DV 2,6 
jaar neem - onvoorsiene omstandighede (bv. siekte) uitgesluit.  Ter 
wille van enige onvoorsiene omstandighede, stel Windhoek die 
tydskedule/termyn DV op 'n maksimum van 3 jaar vas (Bylae F). 
2.4.7  Finansiële implikasies 
Die verbale publikasie van die Bybel oor 'n termyn van 3 jaar, sal die 
volgende finansiële implikasies meebring: 
Uitgawes 
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Ds. Van der Westhuizen moet versorg word en in staat gestel word 
om sy opdrag uit te voer (traktement, pensioen, medies, behuising, 
telefoon, water en ligte, vervoer). 
Die Boesmanleser sal vir dienste gelewer en van tydelike verblyf 
voorsien en vir reiskostes vergoed moet word. 
Voorsiening word gemaak vir administratiewe kostes, pos en 
koerierkostes, opname-materiaal en bankrentes.  (Aankoop en/of 
herstel van klanktoerusting uitgesluit.) 
Inkomstes 
*  Windhoek se eie bydraes sal steeds R40 000 p.j. beloop 40 000 p.j. 
*  Kollektes tussen Windhoek en Windhoek-Suid word op 
    ongeveer R5 000 p.j. (met 'n styging van R500 p.j.) 
    begroot   5 000 p.j. 
*  Hulp van Klassis Etosha sal R5 000 vir 1997 beloop 
    en jaarliks daarna heroorweeg word   5 000 
*  Hulp van Geref. Kerke in Namibië en die Part. Sinode 
    Namibië sal R10 000 vir 1997 beloop en jaarliks 
    heroorweeg word         10 000 
*  Donasies en kollektes uit kerke, individue en projekte 
    word op ongeveer R30 000 p.j. begroot 30 000 p.j. 
                                                                   Totaal:       90 000 p.j. 
 
('n Gespesifiseerde begroting sal by die Sinode beskikbaar wees - 
Bylae G.)  Opsommenderwys, sien dit soos volg daaruit: 
 
Jaar tot Uitgawes Inkomstes Surplus/(Tekort)  
 
1997 227 000 90 000 (137 000) 
1998 246 000 90 500 (155 000)  
1999 265 000 91 000 (174 000)  
 
 
Die begroting toon aan dat indien weë nie gevind word om die proses 
van die te-bandstelling te finansier nie, sal die toeganklikheid van die 
Bybel vir die Boesmans prakties tot stilstand gedwing word. 
Dit is egter belangrik dat die Sinode ingelig word waarom die proses 
tot stilstand gedwing sal word:  dat die implikasies op die bediening 
in Windhoek (sedert die besluit van die Nasionale Sinode 1991) 
veroorsaak het dat dit vir Windhoek onmoontlik is om voortgesette 
aktiwiteite rakende die Bybel in Boesman alleen verder te finansier. 
 
3.  Versoek 
Die Partikuliere Sinode Namibië versoek die Nasionale Sinode 
GKSA 1997 soos volg: 
 
3.1  Oor 'n skriftelik publikasie 
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3.1.1  Die Nasionale Sinode word versoek om 'n beperkte oplaag van 
8 eksemplare in rekenaaruitdrukformaat van die hele Bybel in die 
(Gobabis) Kung Boesmantaal (ortografie no.2) op die mees koste 
effektiewe wyse te druk (kopieer), in dele te bind en 2 eksemplare te 
bewaar (1 eksemplaar in die Kerkargief en 1 in die TSP Biblioteek 
en dat die ander eksemplare deur Windhoek beskikbaar gehou word 
vir verspreiding na predikante/kerkrade wat die Kung Boesmans 
bedien.) 
3.1.2  Die Nasionale Sinode word versoek om een stel 
rekenaardiskette van die vertaling te dupliseer (vergesel met 
programhanteringsinstruksies) en in die Kerkargief te bewaar. 
3.1.3  Die Nasionale Sinode word versoek om nie nou 'n besluit te 
neem oor 'n permanente skriftelike publikasie nie, maar om eers te 
wag in die lig van 2.1. 
3.2  Oor 'n verbale publikasie 
3.2.1  Die Nasionale Sinode word versoek om te aanvaar dat die 
Kung Boesman Bybel op die mees effektiewe wyse vir die Kung 
Boesmans toeganklik gemaak moet word. 
3.2.2  Die Nasionale Sinode word versoek om homself daarmee te 
vereenselwig en in te stem dat 'n verbale publikasie die mees 
effektiewe toeganklikheidswyse vir die Kung Boesmans sal wees. 
3.2.3  Die Nasionale Sinode word versoek om 
medeverantwoordelikheid te aanvaar vir die afronding en 
afhandeling van die publikasie van die Bybel in Boesman op 
klankkassette en om hiervoor finansieel voorsiening te maak. 
3.2.4  Die Nasionale Sinode word in die lig van 3.2.3 hierbo, 
vriendelik dog ernstig versoek om op wyses soos hy mag goeddink 
finansieel medeverantwoordelikheid te aanvaar vir die te-
bandstellingsproses. 
3.2.5  Die Nasionale Sinode word versoek om aan Windhoek 
toestemming te verleen om in kerkverband te kollekteer en dat die 
kerke hiertoe opgeroep word. 
3.2.6  Die Nasionale Sinode word versoek om deur sy Deputate 
Bybelvertaling en Bybelverspreiding met 'n duidelike opdrag 
medeverantwoordelikheid te aanvaar. 
3.2.7  Die Nasionale Sinode word versoek om die begeleidende 
Beskrywingspunt van Klassis Etosha en Part. Sinode Namibië waarin 
die Nasionale Sinode gewys word op die ernstige implikasies van sy 
besluite en die pad vorentoe vir die Geref. Kerk Windhoek en ds. 
P.J.W.S. van der Westhuizen na eventuele afhandeling van die 
Boesman Bybelvertaling, in berekening te bring by sy besluite oor 
die versoeke in hierdie Beskrywingspunt. 
 Besluit:  
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1.  Die Sinode neem net kennis van die volgende beredenering van 
die Finansiële Kommissie, soos gewysig (wysiging reeds aangebring 
- Deputate Handelinge): 
1.1  Die vertaling van die Bybel in Kung Boesman is ‘n mylpaal wat 
bereik is.  Die kerke in kerkverband was vir ‘n lang tyd betrokke by 
die vertalingsproses van die Kung-Bybel.  Die beste wyse van 
publisering wat aanbeveel word vir hierdie vertaling is om dit op 
klankkasset te plaas en dan te versprei. 
1.2  Die Gereformeerde Kerk Windhoek kan vanaf 1998 ordelike 
reëlings tref vir sy finansiële situasie.  Soos blyk uit die finansiële 
state is daar vir 1997 ‘n probleem omdat daar groot tekorte is om ds. 
Van der Westhuizen te versorg.  Die aansoeke vir sustentasie vir 
1997 is reeds afgehandel.  Onderhandelinge met die 
Bybelgenootskap vir die verspreiding van die vertaling sal nie 
resultate vir 1997 oplewer nie.  Dit is moontlik dat dit vir 1998 tog 
resultate kan oplewer. 
1.3  Die Sinode moet dus handreiking doen vir 1997. 
2.  Die Sinode besluit soos volg oor die Beskrywingspunt: 
2.1  Die Sinode bewillig R70 000 per jaar vir 1997, 1998 en 1999 uit 
die bydraes wat vir Bybelverspreiding gegee word. 
2.2  Die Sinode gee toestemming dat die Gereformeerde Kerk 
Windhoek in die kerkverband kan kollekteer en doen ‘n beroep op 
die kerke om hierdie saak daadwerklik te ondersteun. 
 
 
13.6  BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE 
NAMIBIë INSAKE DIE IMPLIKASIES VAN DIE 
SINODEBESLUITE EN DIE PAD VORENTOE VIR DIE 
GEREFORMEERDE KERK WINDHOEK EN DS. P.J.W.S. VAN 
DER WESTHUIZEN NA EVENTUELE AFHANDELING VAN 
DIE BOESMAN BYBELVERTALING  (Artt.102, 145) 
 
A.  Ds. H.L.J. Momberg stel die Beskrywingspunt. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Kerkregtelike Sake III. 
C.  Ds. E.J. Tiemensma rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
1.  Inleiding en doel 
Ten einde die implikasies van die Sinodebesluite in die verlede t.o.v. 
die Boesman Bybelvertaling deeglik in oënskou te neem, word die 
Sinode versoek: 
a)  om aandagtig van die historiese verloop van hierdie saak kennis te 
neem; 
b)  om die implikasies soos gesien deur die Kerkraad van die 
Gereformeerde Kerk Windhoek, Klassis Etosha en die Partikuliere 
Sinode Namibië, te weeg. 
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c)  om die verdere verloop soos bestudeer deur Klassis Etosha en 
Partikuliere Sinode Namibië te beoordeel, en 
d)  om uiteindelik hierdie implikasies en die verdere verloop daarvan 
sodanig in sy besluite aangaande die Beskrywingspunt insake die 
Boesman Bybelvertaling te verreken, dat die eer van onse God 
voorop sal staan. 
 
2.  Kort historiese agtergrond 
2.1  Die inisiatiewe vir die vertaling van die Bybel in die 
Boesmantaal, het begin kort nadat ds. Van der Westhuizen as 
sendeling onder die Boesmans in die Gereformeerde Kerk Gobabis 
gedurende 1967 bevestig is. 
2.2  Die Bybelgenootskap (Suid-Afrika en die eertydse Suidwes-
Afrika) het met inisiatief en aanmoediging hierdie saak gedra. 
2.3  In 1978 het die Bybelgenootskap formeel met die aanbod na ds. 
Van der Westhuizen gekom om hom voltyds aan die vertaling toe te 
wy.  Die Bybelgenootskap sou die versorging van die vertaling sowel 
as die vertaler dra. 
2.4  Dit het daartoe gelei dat ds. Van der Westhuizen in 1978 onder 
KO, art.14 toestemming ontvang het om sy diens te onderbreek vir 
die vertaalwerk.  Hierdie fase het vir 8 jaar geduur, terwyl Gobabis 
intussen 'n ander sendeling vir die Boesmans beroep het. 
2.5  Waar die vertaling normaalweg op 'n vasgestelde aantal jare 
gestel word, is dit in hierdie geval bemoeilik, deurdat 'n ortografie vir 
die Boesman - Kung eers ontwerp moes word. 
2.6  In 1985 het die Bybelgenootskap van Namibië onafhanklik 
geword van die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap, maar het self 
ongelukkig nie meer kans gesien vir die vertaalprojek nie.  Aangesien 
Gobabis se sendeling intussen 'n beroep aanvaar het, het ds. Van der 
Westhuizen weer sy diens as sendeling te Gobabis hervat. 
2.7  Op hierdie stadium (1985) was die vertaling in konsep bykans 
voltooi, en het Gobabis via die kerklike vergaderings die veranderde 
opset van die twee Bybelgenootskappe aan die Sinode verduidelik, 
met die versoek dat die Nasionale Sinode die projek verder sal 
ondersteun.  Aan hierdie versoek het die Sinode voldoen (Acta 
1985:584/585, 134). 
2.8  Die reëling met ds. Van der Westhuizen was dat hy helfte 
vertaalwerk en helfte sendingwerk sou doen. 
2.9  In 1988 het hy 'n beroep na die Geref. Kerk Windhoek opgevolg, 
om hierdie gemeente saam met nog twee bedienaars te bedien.  Die 
Sinode se ondersteuning is opnuut bevestig (Acta 1988:740-742, 
140) en sy bydrae voortaan na Windhoek oorgedra.  Dieselfde reëling 
as in Gobabis is met ds. Van der Westhuizen getref, nl. helfte 
vertaalwerk en helfte gemeentewerk. 
2.10  Binne die bestek van enkele jare hierna was ds. Van der 
Westhuizen deur bepaalde omstandighede in die Geref. Kerk 
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Windhoek die enigste leraar in hierdie gemeente, wat intussen ook 
afstigting ondergaan het. 
Weens die besorgdheid oor die voortgang van die vertaalprojek het 
Windhoek in 1991 'n Beskrywingspunt hieroor op die tafel van die 
Sinode laat dien.  Vir die besluite van die Sinode hieroor, sien 5.2.1 
en 5.2.2 van hierdie Beskrywingspunt. 
2.11 In kort kom die besluite van die Sinode daarop neer om 
voorsiening te maak vir die afronding en afhandeling van die 
vertalingsprojek, sonder om af te sien van die ideaal van 'n voltooide 
vertaling, sowel as om die Geref. Kerk Windhoek te versoek om ds. 
Van der Westhuizen soveel as moontlik vry te stel vir die 
vertaalwerk. 
2.12  Hierdie besluite het vir die bedieningsituasie in Windhoek 
ernstige implikasies ingehou.  Hulle sou 'n ander bedienaar moes 
beroep om die bedieningswerk in die gemeente voort te sit. 
2.13  In 1994 het die Sinode 'n besluit geneem wat bykomende 
implikasies vir die Gereformeerde Kerk Windhoek inhou, nl. dat die 
Sinode net tot die einde van 1996 hulp verleen (Acta 1994:129, 13.4 
: 7.1.4). 
 
3.  Implikasie/s van hierdie Sinodebesluite 
3.1  Die besluite van 1991 het die toepassing van KO, art.14 
geïmpliseer, nl. dat ds. Van der Westhuizen toestemming ontvang 
om sy dienswerk te onderbreek ten einde so veel as moontlik tyd en 
aandag aan die afhandeling van die vertaling te bestee. 
3.2  Waar 'n buitekerklike instansie normaalweg die finansiële 
verpligtinge dra (soos wat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en 
Suidwes-Afrika aanvanklik gedoen het) vir 'n bedienaar wat onder 
KO, art.14 verlof verkry vir 'n besondere diens, sodat die gemeente 
intussen in hulle eie bedieningsnood 'n ander bedienaar kan beroep 
met die middele tot sy beskikking, het die Sinode self in hierdie geval 
die instansie geword wat die finansiële verpligtinge van die vertaling 
en die vertaler (gedeeltelik) op homself geneem het . 
3.3  Hierdie handeling het vir Windhoek die geleentheid in sy 
bedieningsnood gebied om gedurende 1991 'n predikant te beroep 
wat die gemeente kon bedien. 
3.4  Dit is belangrik om daarop te let dat Windhoek nog steeds 'n 
groot deel ook moes bly bydra tot die versorging van ds. Van der 
Westhuizen, anders as in die gewone toepassing van KO, art.14, 
waar 'n buitekerklike instansie die volle verpligtinge dra. 
3.5  Windhoek is egter nie in staat om, saam met sy 
verantwoordelikheid vir sy eie bediening, enigsins 'n groter 
selfstandige deel van ds. Van der Westhuizen se versorging ook te 
bekostig nie. 
3.6  Wanneer die Sinode se hulp in 1996 staak, is die implikasie 
hiervan vir Windhoek verreikend.  Waar hy bykans nie in staat is 
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daartoe om gedeeltelik te help dra aan die versorging van ds. Van der 
Westhuizen nie, sal hy nog minder die volle las kan dra by die 
beëindiging van die toepassing van KO, art.14, en sal die Kerkraad 
noodgedwonge een van sy leraars vir beroeping moet aanbeveel. 
3.7  Weerhouding van eervolle versorging nadat 'n broeder homself 
op die mees eervolle wyse gewy het aan die taak wat deur die 
kerkverband aan hom opgedra is, sou op growwe regskrenking 
neerkom.  Eventuele oorgaan tot 'n ander staat (KO, art.12) wanneer 
beroeping dan nie plaasvind nie, kom daarop neer dat die kerk 
wederregtelik ingryp in die feit dat God lewenslank roep. 
3.8  Normaalweg hoort besluite (in terme van KO, artt.11, 12) by die 
plaaslike kerkraad saam met die Klassis en met advies van die 
Deputate vanweë die Partikuliere Sinodes tuis.  In hierdie geval is die 
Nasionale Sinode egter medeverantwoordelik vir die situasie soos 
wat dit tans daar uitsien. 
3.9  Versoek 
Om hierdie rede is daar vrymoedigheid om die Sinode om hulp, raad 
en advies in hierdie verband te nader.  Part. Sinode Namibië 
onderskryf met nadruk Windhoek se versoek insake voortgesette 
finansiële steun in die wens dat die Sinode Windhoek se versoeke 
gunstig oorweeg. 
In die lig van bogenoemde beredenering gevoel Part. Sinode Namibië 
die behoefte aan besinning en advies (meerdere wysheid) oor hierdie 
buitengewone situasie wat voorgekom het.  Dit is na ons mening 
dringend noodsaaklik, veral gesien in die lig van 3.8 hierbo, dat die 
Nasionale Sinode vir Windhoek adviseer in terme van 'n permanente 
oplossing van sy situasie nadat alle relevante take rakende die 
Boesman Bybelvertaling afgehandel is.  Vir hierdie doeleindes bied 
Part. Sinode Namibië aan u sy beredeneringe (wat hierna volg) vir u 
oorweging. 
 
4.  Prinsipiële besinning oor moontlike oplossings 
Normaalweg wanneer iemand onder KO, art.14 'n besondere taak 
ontvang, en die tydperk lank en onbepaald is, is dit gebruiklik en 
noodsaaklik dat die leemte wat sy onderbreking in die bediening by 
die plaaslike gemeente veroorsaak, weer gevul moet word deur 'n 
ander bedienaar te beroep en kragtens KO, art.11 eervol te versorg. 
Kerkorde, art.14 bevestig die beginsel dat die bedienaar wat sy diens 
onderbreek het, steeds aan die gemeente onder beroeping staan (soos 
KO, artt.10 - 12 bepaal).  Saam met die beroeping gaan immers 'n 
ooreenkoms wat die take en die toesig en die versorging stipuleer. 
Wanneer in terme van KO, art.14 gehandel word, bly daar vir 
praktiese doeleindes van die wedersydse verpligtinge onder die 
beroeping in geval van siekte of vervolging slegs die toesig en die 
versorging oor vir die duur van die toepassing van KO, art.14, terwyl 
die bedieningstake onderbreek word. 
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In geval van 'n besondere opdrag buite die normale bediening, bly 
van die wedersydse verpligtinge onder die beroeping slegs die toesig 
oor die bedienaar oor tydens die toepassing van KO, art.14 terwyl die 
bedieningstake sowel as die regstreekse versorging onderbreek word.  
Die versorgingstaak word namens die gemeente deur 'n ander 
instansie bekostig. 
Waar die bedienaar verlof ontvang en gevolglik 'n 
bedieningsbehoefte in die gemeente laat, is die gemeente genoodsaak 
om 'n ander bedienaar te beroep en te onderhou.  Hierdie 
nuutberoepte bedienaar vul die bedieningsbehoefte in so 'n mate dat 
die bedienaar wat verlof ontvang het, prakties bloot vir 
aanspreeklikheidsdoeleindes (toesig) steeds die beroepene van 
daardie gemeente bly. 
Die hoofsin van KO, art.14 wat lui dat die bedienaar wie se diens 
onderbreek is, steeds onderworpe aan die beroeping van daardie kerk 
bly, beteken dus in praktyk dat sy take en versorging onderbreek 
maar verhouding en aanspreeklikheid gaan voort (functionem et 
tractatum intermittere sed relationem et legabilitas continuare.  Kyk 
Bouwman, I:479, par.2). 
Dit lewer by sy eventuele terugkeer enkele verreikende praktiese 
probleme op. 
Ten eerste is daar meestal by die gemeente geen finansiële vermoë 
om die bedienaar by sy terugkeer bykomend by sy huidige 
versorgingsplig te versorg nie.  Ten tweede is daar meestal ook nie 
voorsiening vir die terugkerende bedienaar gemaak wat 'n sinvolle 
werkslading betref nie, aangesien beide hierdie twee aspekte reeds 
aangespreek is deur die teenwoordigheid van 'n ander beroepte 
bedienaar. 
Prof. G.P.L. van der Linde (1983:68) beveel aan dat indien die 
gemeente hom nie kan versorg nie, "al weg is dan" dat so 'n 
bedienaar vir beroeping aanbeveel word.  Hierdie aanbeveling is 
verreikend, en, indien dit verkeerd geïmplementeer word, kan dit tot 
growwe regskrenking lei. 
Hierop reageer prof. B. Spoelstra (1989:108-9) tereg dat so 'n 
optrede (in die verkeerde interpretasie daarvan) daarop neerkom dat 
die beroeping van daardie kerk by die terugkeer van die predikant 
beëindig word, en dat dit kennelik nie in ooreenstemming is met die 
sin van 'n beroep (KO, art.3) en bedoeling van KO, art.14 nie. 
Dit is hierby insiggewend hoedat prof. Bouwman (1970, I:480-481) 
hierdie saak beredeneer, naamlik dat die gemeente verplig is om die 
dienaar, nadat die tydperk van onderbreking verstryk het, weer te 
ontvang.  Indien die tydperk van onderbreking egter op 'n langer tyd 
vasgestel was, en met die dienaar ooreengekom is dat die gemeente 
'n ander dienaar kan beroep, dan sou daarmee die wedersydse 
verpligtinge opgehef wees. 



 141

Die bedoeling van die besluit van die Nasionale Sinode 1991 
(549/550, 22.26, Beskrywingspunt oor wysiging van KO, art.11) en 
1994 (455-461, 22.8, Beswaarskrif teen die besluit van die Nasionale 
Sinode insake wysiging KO, art.11) is versigtig dat versorgings-
onvermoë by 'n kerk een van die min wettige oorsake is waarom 'n 
bedienaar van sy versorging ontneem of uit sy diens ontslaan word.  
Verder dat dit op growwe regskrenking neerkom wanneer iemand vir 
'n beperkte tydperk vir beroeping aanbeveel word, en daarom indien 
geen beroep ontvang word nie, hy outomaties onder KO, art.12 tot 'n 
ander staat sou moet oorgaan.  So 'n hantering van iemand wat onder 
KO, art.14 toestemming ontvang het om 'n besondere roepingstaak te 
verrig, is in stryd met die betekenis van die permanensie van die 
beroeping (KO, art.12). 
Prakties gesproke is daar eindelik geen ander kerklike weg 
beskikbaar as om met groot versigtigheid die advies van prof. Van 
der Linde op so 'n manier te volg dat dit onder geen omstandighede 
tot regskrenking aanleiding gee nie. 
Hierby geld drie sake: 
a)  Die terugkerende bedienaar word vir beroeping aanbeveel, daar is 
geen keerdatum aan verbonde nie, en 
b)  of die huidige bedienaar word vir beroeping aanbeveel sonder 'n 
keerdatum, en 
c)  die versorging mag ook nie weerhou word in die wagtyd nie. 
 
5.  Toegepas op die situasie van Windhoek 
5.1  Die situasie 
Afhangende van die besluit van die Sinode, sal ds. Van der 
Westhuizen se onderbreking van sy diens en werk aan die Boesman 
Bybelvertaling, in terme van KO, art.14, of (vroeër) einde 1996, of 
(later) by voltooiing van die te-bandstelling van die vertaling, eindig. 
Dan geld bykomend die omstandighede dat, indien die weg van KO, 
art.11 opgegaan word, Windhoek nie in staat sal wees om waggeld te 
betaal totdat 'n beroep ontvang word nie.  Dit is derhalwe die 
behoefte dat almal wat verantwoordelik was vir die taakgewing van 
die bedienaar onder KO, art.14, ook almal gesamentlik 
verantwoordelikheid aanvaar vir die verdere versorging van daardie 
bedienaar.  Hoe dat die gesamentlike verantwoordelikheid nagekom 
behoort te word, moet voorts aangedui word. 
Bybelvertaling as opdrag kan nooit net een kerk se 
verantwoordelikheid wees nie.  Altyd is die kerkverband in so 'n saak 
deelnemend betrokke.  Met die Boesman Bybelvertaling was dit nie 
anders nie.  Die Nasionale Sinode was vir die produk soos dit tans 
daaruit sien ten volle medeverantwoordelik soos blyk uit sy besluite 
hierby aangehaal. 
"5.2  Besluite en opdragte van die Nasionale Sinodes GKSA 
(1991/4) 
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5.2.1  Die Sinode maak voorsiening vir die afronding en afhandeling 
van die vertalingswerk wat tot dusver gedoen is, sonder om af te sien 
van die ideaal van 'n voltooide vertaling (Acta 1991:129, 13.7 : 1.1). 
5.2.2  Die Sinode versoek die Geref. Kerk Windhoek om ds. Van der 
Westhuizen soveel as moontlik vry te stel vir hierdie werk (Acta 
1991:129, 13.7 : 1.3). 
5.2.3  Van die fondse kan ook gebruik word vir administratiewe-en-
tikwerk (Acta 1991:129, 13.7 : 1.6). 
5.2.4  Die opgehoopte fondse vir Bybelvertaling word vanaf 01-01-
1994 tot 31-12-1996 in gelyke dele gegee aan die Geref. Kerk 
Windhoek (Acta 1994:129, 13.4 : 7.1.1). 
5.2.5  Toestemming word aan die Geref. Kerk Windhoek verleen om 
in die kerkverband te kollekteer.  Kerke word versoek om hulp te 
verleen (Acta 1994:129, 13.4 : 7.1.2). 
5.2.6  Twintig persent (20%) of 'n minimum van R60 000 per jaar 
van die bydraes vir Bybelverspreiding wat die Admin. Buro ontvang, 
word jaarliks aan die Geref. Kerk Windhoek oorbetaal (Acta 
1994:129, 13.4 : 7.1.3). 
5.2.7  Die Geref. Kerk Windhoek word daarop gewys dat die Sinode 
net tot einde van 1996 hulp verleen (Acta 1994:129, 13.4 : 7.1.4). 
5.2.8  Die Sinode versoek sy Deputate vir Bybelvertaling om met 
Windhoek skakeling te hou oor die vordering, hulp en advies in 
probleemsituasies wat mag ontstaan met die Bybelvertaling in 
Boesman (Acta 1994:130, 13.4 : 7.3.1). 
5.2.9  Die Sinode gee die Deputate vir Bybelverspreiding opdrag om 
met Windhoek skakeling te hou oor die aanwending van fondse (Acta 
1994:130, 13.4 : 7.3.2). 
5.3  Gevolgtrekking 
5.3.1  Bogenoemde besluite bewys tot hoe 'n mate die Sinode 
instemmend en deelnemend betrokke was by die taak wat ds. Van 
der Westhuizen nou eervol tot voltooiing gebring het.  Gevolglik is 
dit nie slegs onbillik indien aan Windhoek alleen die 
verantwoordelikheid gelaat sou word om die versorgingsverpligting 
te hanteer nie.  Verder sal dit ook vir die Nasionale Sinode wees 'n 
nalaat van sy verantwoordelikhede wat uit sy eie besluite voortvloei.  
Ons as kerke het immers gesamentlik hierdie besluite met die 
gepaardgaande verantwoordelikhede geneem. 
5.3.2  Dit is dus gewoon billik en broederlik dat die Nasionale 
Sinode  vir die wagtyd wat moontlik weens die toepassing van KO, 
art.11 ter sprake mag wees, op 'n persentasie-verhouding met 
Windhoek en die mindere vergaderings, buitengewone sustentasie 
bied vir die versorging van ds. P.J.W.S. van der Westhuizen. 
 
6.  Versoek 
Die onderskeie mindere vergaderings neem hiermee vrymoedigheid 
om die Nasionale Sinode te nader om advies en bystand in die lig van 
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ons beredenering hierbo.  Indien die Nasionale Sinode die 
voorafgaande beredenerings en implikasies erken en vir sy rekening 
neem, word die Sinode versoek om hom oor die volgende uit te 
spreek: 
6.1  Die Sinode erken die verdienste van die voortgesette taak tot 
toeganklikmaking van die Bybelvertaling vir die Boesmans en keur 
dit goed soos wat dit versoek is. 
6.2  Die Sinode erken sy aandeel, instemming, opdraggewing en 
medeverantwoordelikheid vir die vertaalproses. 
6.3  Die Sinode bedien hierdie mindere vergaderings van advies oor 
hoe hulle in hierdie saak eervol moet handel. 
 
E.  RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE 
1.  Opdrag: 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Namibië insake die 
implikasies van die Sinodebesluite en die pad vorentoe vir die 
Gereformeerde Kerk Windhoek en ds. P.J.W.S. van der Westhuizen 
na die eventuele afhandeling van die Boesman Bybelvertaling. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode kan kennis neem 
Die beredenerings en implikasies in die Beskrywingspunt berus op 
die volgende hoofpunte: 
2.1  Die Kerkraad het verstaan dat die besluite van Sinode 1991 die 
toepassing van KO, art.14 geïmpliseer het (vgl. Beskrywingspunt, 
pt.3.1). 
2.2  ‘n Prinsipiële besinning oor moontlike oplossings as gevolg van 
die toepassing van KO, art.14.  Hulle beredenering is:  “In geval van 
‘n besondere opdrag buite die normale bediening bly van die 
wedersydse verpligtinge onder die beroeping slegs die toesig oor die 
bedienaar oor tydens die toepassing van KO, art.14 terwyl die 
bedieningtake sowel as die regstreekse versorging onderbreek word.  
Die versorgingstaak word namens die gemeente deur ‘n ander 
instansie bekostig (Beskrywingspunt, pt.4, par.3). 
2.3  Hulle oordeel dat die finansiële bystand deur die Sinodes 1991 
en 1994 die Sinode medeverantwoordelik gemaak het vir die 
versorging van ds. Van der Westhuizen.  In die Beskrywingspunt 
word die volgende gestel:  “Dit is derhalwe die behoefte dat almal 
wat verantwoordelik was vir die taakgewing van die bedienaar onder 
KO, art.14 ook almal gesamentlik verantwoordelikheid aanvaar vir 
die verdere versorging van daardie bedienaar (Beskrywingspunt, 
pt.5.1).  Vgl. ook Beskrywingspunt, pt.5.3 en 6.2. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Beredenering  
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3.1  Met die toepassing van KO, art.14 bly ‘n bedienaar van die 
Woord onderworpe aan die beroeping van daardie kerk.  Dit 
impliseer dat KO, artt.4, 11, 12 en 13 steeds die verantwoordelikheid 
van die kerkraad is.  Die kerkraad se interpretasie dat ‘n “buite-
instansie”, soos die Sinode, verantwoordelik is vir die versorging van 
die bedienaar van die Woord, is dus verkeerd.  Dit bly die volle 
verantwoordelikheid van die kerkraad. 
3.2  Die kerkraad verstaan en interpreteer die finansiële bystand aan 
die vertaalproses as dat die Sinode aandeel, instemming, 
opdraggewing en medeverantwoordelikheid aanvaar het vir die 
versorging van die vertaler. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
4.  Bevinding 
Die Kommissie bevind die volgende t.o.v. die versoek aan die 
Nasionale Sinode gerig (Beskrywingspunt, pt.6): 
4.1  Punt 6.1 
Die versoek:  “Die Sinode erken die verdienste van die voortgesette 
taak tot toeganklikmaking van die Bybelvertaling vir die Boesmans”, 
kom ooreen met die Beskrywingspunt:  “Partikuliere Sinode Namibië 
insake die publisering van die Kung Boesman Bybel” (AA7.5, 
p.514). 
 
4.2  Punt 6.2 
Die versoek:  “Die Sinode erken sy aandeel, instemming, 
opdraggewing en medeverantwoordelikheid vir die vertaalproses” is 
beredeneer in pt.3.2 van die Kommissierapport. 
4.3  Punt 6.3 
Aan die versoek:  “Die Sinode bedien hierdie mindere vergaderings 
van advies oor hoe hulle in hierdie saak eervol moet handel”, word 
gevolg gegee (op die volgende wyse soos in aanbevelings volg). 
 Besluit:  Goedgekeur 
 
5.  Aanbevelings 
Aan die Beskrywingspunt word op die volgende wyse gevolg gegee: 
5.1  Die Sinode adviseer dat die kerkraad KO, art.14 in sy volle 
konsekwensie voor die Sinode 2000 toepas. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die saak moet afgehandel wees voor 

Sinode 2000. 
5.2  Die Sinode staan spesiale sustentasie toe vir ‘n maksimum 
tydperk tot Sinode 2000.  Hiermee word hierdie saak na die 
Finansiële Kommissie vir verdere aandag verwys. 
Motivering:  Die volgende drie jaar behoort die kerkraad voldoende 
tyd te gee om die verhouding tussen predikant en kerkraad vir die 
toekoms te reël, soos byvoorbeeld om die predikant onder KO, art.11 
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beroepbaar te stel sonder keerdatum vir verstryking van sy 
beroeping. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
13.7  DANKWOORD AAN DS. P.J.W.S. VAN DER 
WESTHUIZEN  (Art.161) 
 
Ds. P.J.W.S. van der Westhuizen word in die vergadering 
verwelkom.  Dr. P.W. Bingle bedank namens die Sinode vir ds. Van 
der Westhuizen vir die pionierswerk wat hy verrig het met die 
vertaling van die Bybel in die Kung Boesmantaal. 
 
Ds. Van der Westhuizen antwoord op gepaste wyse. 
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14.  Diakonale Sake 
 
14.1  RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE 
(Art.14) 
 
A.  Ds. P.W.A. Mulder stel die Rapport.  
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag (Acta 1994:142, 3) 
1.1  Die beheer oor die diakonale inrigtings berus by die plaaslike kerk 
waaronder die inrigting ressorteer. 
1.2  Die kerkverband het ook belang by die diakonale inrigtings.  
Daarom benoem die Sinode Deputate vir diakonale sake om: 
1.2.1  korrelerend en koördinerend op te tree; 
1.2.2  geldelike hulp te bied; 
1.2.3  trustees te wees vir alle eiendomme wat kragtens sy opdrag 
verkry word, en in regte vir daardie belange op te tree; 
Motivering:  Die Nasionale Sinode 1985 het besluit dat die Deputate as 
maatskappy geregistreer word en die  Deputate tree dus as Regspersoon 
op (Acta 1985:471, 3.3.4.5). 
1.2.4  die administrasie en organisasie behoorlik deur 'n 
"Skakeldeputaat" te reël; 
1.2.5  die ingesamelde gelde vir die barmhartigheidsinrigtings onder sy 
opdrag te administreer; 
1.2.6  'n skakel te wees met die regering en ander barmhartigheids- en 
liefdadigheidsinrigtings volgens Kerkorde, art.6 (Handelinge 1979:578, 
3); 
1.2.7  Om pro-aktief op te tree sodat hierdie diakonale werksaamhede 
van die Gereformeerde Kerke tot die beste voordeel van die GKSA kan 
funksioneer. 
1.3  Hulpverlening aan kerke vir hulp aan predikante wat ingevolge 
artikels 12, 79 of 80 Kerkorde die bediening verlaat het voor 1994 
(Acta 1994:238-241). 
 
Die Sinode dra aan die Deputate vir Diakonale Sake op: 
1.  Om die bestuur, beheer en belegging van die beskikbare fondse te 
behartig 
2.  Om in ooreenstemming met die Ordereëlings en in oorleg met die 
Deputate vir Emeritaatsversorging te oordeel oor die aansoeke van 
diakonieë om hulpverlening 
3.  Om by die volgende Sinode aanbevelings te maak oor 'n riglyn vir 
die volgende drie jaar 
4.  Om addisionele vrywillige hulp by die diakonieë aan te vra indien 
onverwagte omstandighede dit vereis 
5.  Om die Ondersteuningsfonds so spoedig moontlik aan alle kerke 
bekend te stel en 'n positiewe gesindheid vir die Fonds by lidmate en 
diakonieë te skep. 
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6.  Om alle sake waaraan die Sinode nie eksplisiet aandag gegee het nie 
maar wat mag voortvloei uit die besluite van hierdie Sinode (1994) 
insake die Ondersteuningsfonds, af te handel in ooreenstemming met 
die Ordereëlings en met die besluite van die Sinode (1994), en om 
daaroor terug te rapporteer by die eersvolgende Sinode. 
7.  Om die Ordereëlings van die Ondersteuningsfonds in die lig van die 
besluite van die Sinode (1994) te hersien en moontlike wysigings by die 
Sinode aan te beveel. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 1. 
 
2.  Uitvoering 
2.1  Vir kennisname: 
2.1.1  Vergaderings 
Die Deputate vergader minstens twee keer per jaar 
(Augustus/September en Maart).  Dagbestuursvergaderings word 
gereeld gehou soos nodig.  Plaaslike besture, wat jaarliks deur die 
plaaslike kerkrade benoem word, vergader maandeliks. 
2.1.2  Skakeling met inrigtings 
Die Skakeldeputaat is gedurig in telefoniese verbinding met al ses 
inrigtings en besoek elke inrigting minstens een keer per jaar.  Die 
onderskeie Besture van die tehuise lewer een keer per jaar 'n skriftelike 
verslag oor die voorafgaande jaar se werksaamhede. 
2.1.3  Personeel 
2.1.3.1  Johannesburg:  Die vorige huisouers (br. en sr. Hans 
Oosthuizen) het 31 Desember 1994 afgetree en is opgevolg deur br. en 
sr. Andries Venter.  Die personeel bestaan uit die huisouers, twee 
maatskaplike werkers, 12 assistente en 20 algemene assistente. 
2.1.3.2  Pretoria:  Die huisouers (br. en sr. Chris Mussmann) word 
bygestaan deur 'n maatskaplike werker en 10 assistente.  
Skoonmaakdienste word deur 'n buite-instansie gedoen. 
2.1.3.3  Reddersburg:  Die huisouers (br. en sr. I. van H. Fourie) word 
bygestaan deur 'n maatskaplike werker, 12 assistente en 19 algemene 
assistente werkers. 
2.1.3.4  Burgersdorp:  Sr. L. van der Vyver is verpleegkundige in 
beheer en terselfdertyd ook personeelhoof.  Die personeel bestaan 
verder uit 3 verpleegkundiges, 5 verpleegassistente, 7 verpleeghulpe. 4 
assistente en 15 algemene assistente. 
2.1.3.5  Nylstroom:  Sr. A. Wolhuter is personeelhoof en ook 
verpleegkundige in beheer.  Verder bestaan die personeel uit 4 
verpleegkundiges, 8 verpleegassistente, 8 verpleeghulpe, 4 assistente en 
21 algemene assistente. 
2.1.3.6  Florida:  Sr. C.J. Kapp is personeelhoof en ook 
verpleegkundige in beheer.  Die  personeel bestaan verder uit 3 
verpleegkundiges, 8 verpleegassistente, 1 verpleeghulp, 4 assistente en 
15 algemene assistente. 
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2.1.3.7  Administrasie:  Ds. P.W.A. Mulder werk as van Skakeldeputaat 
op 'n deeltydse basis.  Hy word bygestaan deur twee halfdagassistente. 
2.1.4  Korrelering en koördinering 
2.1.4.1  Algemeen 
Die Deputate tree korrelerend en koördinerend by die 
-  insameling en hantering van fondse 
-  bepaling van beleid oor personeel en studente 
-  beoogde bouprojekte. 
In die lig van verandering in die wetgewing en beleid van die Owerhede 
is die Deputate ook besig om te besin oor die Konstitusies en 
Reglemente van die tehuise.  Hieroor sal aanvullend gerapporteer word. 
2.1.4.2  Kerkverband 
Die Skakeldeputaat woon die konferensie van Transvaalse diakens by.  
Hy spreek ook gemeentes, kerkrade en diakonieë, op hulle versoek, toe. 
2.1.5  Skakeling met owerhede 
2.1.5.1  Die Deputate skakel wanneer nodig met Plaaslike Besture, die 
Departement Gesondheid, die Departement Behuising en die 
Departement Welsyn.  Daar is ook skakeling met die 
Streekswelsynsrade. 
2.1.5.2  Vergaderings van die Kinderhuisskakelkomitee en 
Bejaardesorgkomitee word deur die Skakeldeputaat bygewoon. 
2.1.6  Finansies 
2.1.6.1  Volledige syfers sal na ouditering van die boeke as 'n 
Aanvullende Rapport ingedien word.  Dit sluit 'n "Begroting" vir die 
volgende drie jaar in (vgl. die suggestie Acta 1985:31, 3).  Om 'n 
realistiese Begroting vir Diakonale Sake in te dien vir drie jaar vooruit 
is uiters moeilik omdat daar so baie veranderlikes betrokke is, bv. hoe 
groot subsidies sal wees, hoe pensioene aangepas word (want 
daarvolgens word losies op 'n formule bereken), die mate van 
verswakking by bejaardes (wat die toekenning van verpleegpersoneel 
bepaal), salarisaanpassings, voedselpryse, ens. 
2.1.6.2  Ons is die owerheid innig dankbaar vir die subsidies aan ons 
tehuise - daarsonder sou ons nie ons kinders en bejaardes kon versorg 
nie.  Tog is subsidies die kwesplek in die bestuur van die tehuise omdat 
dit die grootste deel is van die tehuise se begrotings en elke keer as 
subsidies besnoei/aangepas word, het dit ingrypende gevolge vir die 
tehuise. 
2.1.6.3  Die aantal verswakte bejaardes in ons tehuise het sterk 
toegeneem.  Dit het meegebring dat die verpleegpersoneel die afgelope 
drie jaar heelwat meer moes word - met die gepaardgaande finansiële 
implikasies. 
2.1.7  Inrigtings 
2.1.7.1  Johannesburg:  Die President Kruger Kinderhuis in Linmeyer 
huisves 96 kinders en is in die gemeente Klipriviersberg. 
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2.1.7.2  Pretoria:  Die President Kruger Kinderhuis is in die gemeente 
Oos-Moot en huisves 63 kinders. 
2.1.7.3  Reddersburg:  Die President Kruger Kinderhuis op 
Reddersburg huisves ook 63 kinders.  
2.1.7.4  Burgersdorp:  Dirk Postma Tehuis vir Bejaardes het uitgebrei 
om 54 verswakte bejaardes te versorg.  Nog enkele woonstelle vir 
selfversorgende bejaardes is opgerig. 
2.1.7.5  Nylstroom:  Die Waterberg Tehuis vir Bejaardes versorg 72 
verswakte bejaardes.  In die Johannes Postma Woonstelle woon 
selfversorgende bejaardes. 
2.1.7.6  Florida:  Ons Huis Tehuis vir Bejaardes versorg 75 verswakte 
bejaardes en Ons Huis Woonstelle kan 38 selfversorgende bejaardes 
huisves. 
2.1.7.7  Smaldeel:  (Reddersburg) Die plaas is behoorlik beplan en in 
kampe verdeel.  Dit voorsien grootliks in die vleisbehoeftes van die 
PKK Reddersburg 
2.1.7.8  In die lig van die toenemende druk wat subsidies op veral die 
bestuur van kinderhuise plaas, is die Deputate tans besig om ernstig te 
besin oor die toekomstige bestuur van die Kinderhuise.  Hieroor sal 
aanvullend gerapporteer word. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Ondersteuningsfonds (KO, artt.12, 79, 80) 
Briewe is aan Kerke gestuur waarin die besluite van die Nasionale 
Sinode 1994 meegedeel is.  Verskeie kerke het gereageer deur die 
daarstelling van die Fonds te bevraagteken of om ander alternatiewe te 
suggereer. 
Bydraes wat ontvang is, is ontoereikend om die doel van die Fonds te 
bereik.  Aan die einde van die Deputate se finansiële jaar het dit R23 
000 beloop.  Intussen word voortgegaan met die uitbou van die Fonds. 
Slegs een aansoek vir hulp is ontvang.  Dit was pas nadat die Fonds in 
die lewe geroep is en gevolglik was daar nie middele om hulp te verleen 
nie.  Hulp is aan die kerk aangebied in die vorm van beskikbare 
fasiliteite by ons inrigtings (behuising). 
Omdat die uitbou van die Fonds 'n deurlopende saak is, sal ons 
waarskynlik hieroor aanvullend rapporteer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
4.  Vir goedkeuring 
4.1  Opdrag (Acta 1994:142, 3) 
4.1.1  Die beheer oor die diakonale inrigtings berus by die plaaslike 
kerk waaronder die inrigting ressorteer. 
4.1.2  Die kerkverband het ook belang by die diakonale inrigtings.  
Daarom benoem die Sinode Deputate vir Diakonale sake om: 
4.1.2.1  korrelerend en koördinerend op te tree en met die kerkverband 
te skakel; 



 151

4.1.2.2  geldelike hulp te bied; 
4.1.2.3  trustees te wees vir alle eiendomme wat kragtens sy opdrag 
verkry word, en in regte vir daardie belange op te tree; 
Motivering:  Die Nasionale Sinode 1985 het besluit dat die Deputate as 
maatskappy geregistreer word en die Deputate tree dus as Regspersoon 
op (Acta 1985:471, 3.3.4.5); 
4.1.2.4  die administrasie en organisasie behoorlik deur 'n 
"Skakeldeputaat" te reël; 
4.1.2.5  die ingesamelde gelde vir die barmhartigheidsinrigtings onder 
sy opdrag te administreer; 
4.1.2.6  'n skakel te wees met die regering en ander barmhartigheids- en  
liefdadigheidsinrigtings volgens Kerkorde, art.26 (Handelinge 
1979:578, 3); 
4.1.2.7  om pro-aktief op te tree sodat hierdie diakonale werksaamhede 
van die Gereformeerde Kerke tot die beste voordeel van die GKSA kan 
funksioneer. 
4.1.3  Hulpverlening aan kerke vir hulp aan predikante wat ingevolge 
KO, artt.12, 79 of 80 die bediening verlaat het voor 1994 (Acta 
1994:238-241). 
Die Sinode dra aan die Deputate vir Diakonale Sake op: 
1.  Om die bestuur, beheer en belegging van die beskikbare fondse te 
behartig 
2.  Om in ooreenstemming met die Ordereëlings en in oorleg met die 
Deputate vir Emeritaatsversorging te oordeel oor die aansoeke van 
diakonieë om hulpverlening 
3.  Om by die volgende Sinode aanbevelings te maak oor 'n riglyn vir 
die volgende drie jaar 
4.  Om addisionele vrywillige hulp by die diakonieë aan te vra indien 
omstandighede dit vereis 
5.  Om die Ondersteuningsfonds aan alle kerke bekend te stel en 'n 
positiewe gesindheid teenoor die Fonds by lidmate en diakonieë te skep 
6.  Om alle sake waaraan die Sinode nie eksplisiet aandag gegee het nie 
maar wat mag voortvloei uit die besluite van hierdie Sinode insake die 
Ondersteuningsfonds, af te handel in ooreenstemming met die 
Ordereëlings en, en om daaroor terug te rapporteer by die eersvolgende 
Sinode. 
 Besluit:  Die hele punt 4 word goedgekeur. 
 
 
 
 
C.  AANVULLENDE RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR 
DIAKONALE SAKE 
 
1.  Besinning oor die voortbestaan van die kinderhuise 
Aanbeveling: 
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"Die Nasionale Sinode besluit om die Deputate vir Diakonale Sake 
opdrag te gee om te besin oor die voortbestaan van die drie kinderhuise 
en alle regsaspekte en samehangende omstandighede te ondersoek.  
Indien dit na ondersoek blyk dat dit noodsaaklik is om een of meer 
kinderhuise te sluit, kry die Deputate volmag om die eiendom/me te 
vervreem en die opbrengs te belê en met die opbrengs die restante 
kinderhuis(e) te subsidieer." 
Motivering: 
Die finansiële state van die kinderhuise wat tans voor die Sinode dien, 
bevestig dat die GKSA nie 3 kinderhuise verder kan bekostig nie.  In 
baie gemeentes is dit nou toenemend so dat die diakens eers hul eie 
mense moet versorg - veral die groot getal werkloses wat tans ervaar 
word.  Dit lyk asof die tendens verder gaan uitbrei in die nabye 
toekoms. 
Die verwagting is dat die diakens net vir kinderhuise, bo en behalwe hul 
gewone bydrae, bykans 'n miljoen rand ekstra sal moet deurgee om die 
tekort op die begroting in die komende jaar te kan hanteer.  Dit is 
twyfelagtig of die diakens hierdie bedrag sal kan byeenbring. 
Die oorspronklike rede vir die stigting van 'n kinderhuis in Pretoria was 
om Gereformeerde kinders te versorg en op te voed.  In 1979 het die 
Nasionale Sinode van die GKSA met 'n besluit die volgende wysiging 
in die konstitusie aangebring "... by voorkeur om kinders behorende aan 
Gereformeerde gemeentes in Suid-Afrika."  Dit is gedoen om deur die 
Streekwelsynrade aanvaar te word (art 5). 
Huidig word baie min Gereformeerde kinders in ons kinderhuise 
opgeneem.  'n Opname in die drie kinderhuise het getoon dat daar slegs 
27 uit 216 (12%) kinders is wat van huis uit Gereformeerd is. 
Gegewens oor die afgelope tien jaar in Pretoria wys dat die meeste 
opnames kinders uit die sektes is. 
Die staat die kerke, wel subsidieer maar subsidies hou nie tred met die 
verhoogde uitgawes nie.  Volgens 'n skrywe van die Departement 
Welsyn is daar nie vooruitsig vir verhoging nie. 
 Besluit:  Goedgekeur nadat die woord rente vervang is met 

opbrengs.  Die Deputate se opdrag sluit ook in die ondersoek van 
alternatiewe.  

 Die finansiële state word verwys na die Finansiële Kommissie. 
 
 
 
 
2.  Konstitusies van Tehuise (kyk 2.1.4.1 van oorspronklike 
Rapport) 
2.1  Konstitusie van die President Kruger Kinderhuise (Acta 1979:567) 
Wysigings is kursief gedruk en (weglatings is tussen hakies geplaas) 
Art. 1  Naam:  Die President Kruger Kinderhuis ................................. 
FI no.............. 
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Art. 2  Grondslag:  die Kinderhuis staan op die Belydenisgrondslag van 
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, dus Die Apostoliese 
Geloofsbelydenis, die Belydenis van Athanasius en die Belydenis van 
Nicea asook die Drie-Formuliere van eenheid, (die Heidelbergse 
Kategismus, die Dordtse Leerreëls en die Nederlandse 
Geloofsbelydenis) en funksioneer met in agneming van die wet op 
Kindersorg. 
Art. 3  Werkgebied:  Die Republiek van Suid-Afrika 
Art 4.  Lidmaatskap:  (Lidmaatskap is beperk tot)  
4.1  Deputate vir Diakonale Sake daartoe benoem deur die Nasionale 
Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (hierna genoem 
die Sinodale Deputate) en 
4.2  die kerkraad en die diakens van die Gereformeerde Kerk in wie se 
ressort die Kinderhuis geleë is. 
4.3  Kundiges/belanghebbendes daartoe benoem, soos goedgekeur 
deur die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake. 
Art. 5  (Doelstellings:  Om kinders wat sorg nodig het, by voorkeur 
behorende aan Gereformeerde gemeentes in Suid-Afrika, te versorg en 
hulle voor te berei vir hulle lewensroeping totdat hulle in gesinne van 
Gereformeerde Belydenis of in 'n goedgekeurde nasorginrigting geplaas 
kan word, of totdat hulle die leeftyd bereik het om selfstandig hulle 
plek in die samelewing te kan volstaan.) 
Art. 5  Doelstellings:  Om die kinders op te voed en te versorg sodat 
hulle potensiaal maksimaal kan ontwikkel op geestelike, sosiale en 
intellektuele vlak. 
Art. 6  Beheer en bestuur: 
6.1  Die (gemeentes in) Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke 
in Suid-Afrika (vergader), het volle beheer oor die beleid en dra die 
uitvoering daarvan op ingevolge art.21 van die Maatskappywet aan die 
Sinodale Deputate as direksie en ('n) die bestuur van die Kinderhuis. 
6.2  Bestuur:  Die bestuur van die Kinderhuis berus by 'n Bestuur van 
ten minste sewe persone. 
6.2.1  Die Bestuur word deur die plaaslike kerkraad benoem uit die 
ouderlinge, diakens en/of ander lidmate van die Gereformeerde 
gemeente in wie se ressort die Kinderhuis geleë is, (en, indien gewens,) 
uit derglike persone van naburige (Gereformeerde) gemeentes sowel as 
ander vanweë hul betrokkenheid. 
6.2.2  Die ampstermyn van die Bestuur duur tot 'n volgende algemene 
jaarvergadering wanneer 'n nuwe Bestuur soos hierbo genoem, gekies 
word. 
6.2.3  Die Dagbestuur (kies uit hulle midde) bestaan uit:  'n voorsitter, 
vise-voorsitter en sekretaris.  (Hulle vorm die Dagbestuur.) 
6.2.4  Die Bestuur kan subkomitees benoem vir spesifieke take.  Vir 
hierdie doel kan lede gekoöpteer word (uit die breë kerkverband.) 
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6.2.5  Verteenwoordigers van staatsdepartemente, provinsiale of 
plaaslike owerhede kan in ex-officio-hoedanigheid sonder stemreg op 
die Bestuur dien. 
6.2.6  Vakatures word aangevul by wyse van koöptering deur die 
Bestuur. 
Art. 7  Finansies:  Fondse (vir die instandhouding en voortsetting van 
die bedrywighede van die Kinderhuis,) word deur die Sinodale 
Deputate (in samewerking met die Gereformeerde gemeentes voorsien) 
gekorrelleer en beheer, terwyl die Bestuur plaaslik verantwoordlikheid 
aanvaar.  Daar word van die dienste van 'n geregistreerde ouditeur 
gebruik gemaak. 
Art. 8  Ontbinding 
8.1  Die Kinderhuis kan ontbind word met inagneming van die 
bepalings van die Wet op Kindersorg en ter sake ooreenkomste met die 
staat.  (indien)  Minstens twee-derdes van die lede teenwoordig op 'n 
algemene vergadering van lede wat vir daardie doel belê is, moet ten 
gunste van die ontbinding stem.  Kennisgewing van sodanige 
vergadering moet minstens 21 dae voor die datum van die vergadering 
aan lede gestuur word met vermelding van die doel van die vergadering, 
naamlik die ontbinding van die Kinderhuis en die beskikking oor sy 
bates.  Indien daar geen kworum by die ontbindingsvergadering 
teenwoordig is nie, word die vergadering vir minstens (7) 14 dae 
verdaag en die lede wat dan die daaropvolgende vergadering bywoon, is 
'n kworum. 
8.2  Alle bates is en bly die eiendom van die Nasionale Sinode of sy 
Trustees.  By ontbinding van die Kinderhuis moet enige bates wat tot 
stand gekom het by wyse van subsidies of toelaes van die Staat, 
oorgedra word aan 'n ander geregistreerde welsynsorganisasie(s), by 
voorkeur 'n welsynsorganisasie met soortgelyke doelstellings, wat die 
algemene ledevergadering by ontbinding aanwys.  (By gebrek aan 
sodanige prosedure sal die Suid-Afrikaanse Welsynsraad daaroor 
besluit.) 
Art. 9.1  Wysiging van Konstitusie.  Die wysiging van hierdie 
Konstitusie kan alleen geskied op 'n algemene ledevergadering of 'n 
spesiale algemene ledevergadering vir daardie doel belê. 
9.2  Reglement:  Die Bestuur stel 'n Reglement op en kan wysigings 
daarin aanbring. 
2.2  Konstitusie van die Tehuise vir Bejaardes (Acta 1979:568) 
Art. 1  Naam:  Die ..............................-tehuis vir Bejaardes. 
Art. 2  Grondslag:  die inrigting staan op die Belydenisgrondslag van 
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, dus Die Apostoliese 
Geloofsbelydenis, die Belydenis van Athanasius en die Belydenis van 
Nicea asook die Drie-Formuliere van eenheid, (die Heidelbergse 
Kategismus, die Dordtse Leerreëls en die Nederlandse 
Geloofsbelydenis) 
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Art. 3  Werkgebied:  Die Republiek van Suid-Afrika 
Art. 4  Lidmaatskap:  Lidmaatskap is beperk tot  
4.1  Deputate vir Diakonale Sake daartoe benoem deur die Nasionale 
Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (hierna genoem 
die Sinodale Deputate) en 
4.2  die kerkraad en die diakens van die Gereformeerde Kerk in wie se 
ressort die inrigting geleë is. 
4.3  Kundiges/belanghebbendes daartoe benoem, soos goedgekeur 
deur die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake. 
Art. 5  Doelstellings:  Om (hulpbehoewende) oues-van-dae, by 
voorkeur behorende aan Gereformeerde gemeentes in Suid-Afrika, te 
huisves en te versorg. 
Art. 6  Beheer en bestuur: 
6.1  Die (gemeentes in) Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke 
in Suid-Afrika (vergader), het volle beheer oor die beleid en dra die 
uitvoering daarvan op ingevolge art.21 van die Maatskappywet aan die 
Sinodale Deputate as direksie en ('n) die bestuur van die inrigting. 
6.2  Bestuur:  die bestuur van die inrigting berus by 'n Bestuur van ten 
minste sewe persone. 
6.2.1  Die Bestuur word deur die plaaslike kerkraad benoem uit die 
ouderlinge, diakens en/of ander lidmate van die Gereformeerde 
gemeente in wie se ressort die inrigting geleë is en, indien gewens, uit 
derglike persone van naburige (Gereformeerde) gemeentes sowel as 
ander vanweë hul betrokkenheid. 
6.2.2  Die ampstermyn van die Bestuur duur tot 'n volgende algemene 
jaarvergadering wanneer 'n nuwe Bestuur soos hierbo genoem, gekies 
word. 
6.2.3  Die Dagbestuur (kies uit hulle midde) bestaan uit:  'n voorsitter, 
vise-voorsitter en sekretaris.  (Hulle vorm die Dagbestuur.) 
6.2.4  Die Bestuur kan subkomitees benoem vir spesifieke take.  Vir 
hierdie doel kan lede gekoöpteer word uit die breë kerkverband. 
6.2.5  Verteenwoordigers van staatsdepartemente, provinsiale of 
plaaslike owerhede kan in ex-officio-hoedanigheid sonder stemreg op 
die bestuur dien. 
6.2.6  Vakatures word aangevul by wyse van koöptering deur die 
Bestuur. 
Art. 7  Finansies:  Fondse (vir die instandhouding en voortsetting van 
die bedrywighede van die Bejaardetehuis,) word deur die Sinodale 
Deputate (in samewerking met die Gereformeerde gemeentes voorsien) 
gekorrelleer en beheer, terwyl die Bestuur plaaslik verantwoordlikheid 
aanvaar.  Daar word van die dienste van 'n geregistreerde ouditeur 
gebruik gemaak. 
Art. 8  Ontbinding 
8.1  Die inrigting kan ontbind word indien minstens twee-derdes van 
die lede teenwoordig op 'n algemene vergadering van lede wat vir 
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daardie doel belê is, ten gunste van die ontbinding stem.  Kennisgewing 
van sodanige vergadering moet minstens 21 dae voor die datum van die 
vergadering aan lede gestuur word met vermelding van die doel van die 
vergadering, naamlik die ontbinding van die inrigting en die beskikking 
oor sy bates.  Indien daar geen kworum by die ontbindingsvergadering 
teenwoordig is nie, word die vergadering vir minstens 7 (14) dae 
verdaag en die lede wat dan die daaropvolgende vergadering bywoon, is 
'n kworum. 
8.2  Alle bates is en bly die eiendom van die Nasionale Sinode of sy 
Trustees.  By ontbinding van die inrigting moet einige bates wat tot 
stand gekom het by wyse van subsidies of toelaes van die Staat, 
oorgedra word aan 'n ander geregistreerde welsynsorganisasie(s), by 
voorkeur 'n welsynsorganisasie met soortgelyke doelstellings, wat die 
algemene ledevergadering by ontbinding aanwys.  (By gebrek aan 
sodanige prosedure sal die Suid-Afrikaanse Welsynsraad daaroor 
besluit.) 
Art. 9.1  Wysiging van konstitusie.  Die wysiging van hierdie 
konstitusie kan alleen geskied op 'n algemene ledevergadering of 'n 
spesiale algemene ledevergadering vir daardie doel belê. 
9.2  Reglement:  Die Bestuur stel 'n Reglement op en kan wysigings 
daarin aanbring. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 Nota:  Finansiële state van hierdie Deputate is op aanbeveling van 

die Finansiële Kommissie deur die Sinode goedgekeur (Notule 
art.223). 
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GEKWALIFISEERDE VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE 
OUDITEURE AAN DIE SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE 

SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 
(INGELYFDE VERENIGING SONDER WINSOOGMERK) 

GEKONSOLIDEERDE FINANSIëLE JAARSTATE 
 
Ons het die gekonsolideerde finansiële jaarstate uiteengesit op bladsy 2 
tot 11 geouditeer.  Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid 
van die bestuur.  Dit is ons verantwoordelikheid om oor hierdie 
finansiële state verslag te doen. 
Ons het ons oudit ooreenkomstig algemeen aanvaarde ouditstandaarde 
uitgevoer.  Hierdie standaarde vereis dat ons die oudit beplan en 
onderneem om redelike versekering te verkry dat, in alle wesentlike 
aspekte, billike aanbieding in die finansiële state bereik is.  ‘n Oudit 
behels ‘n evaluering van die geskiktheid van die rekeningkundige 
beleid, ‘n ondersoek, op toetsgrondslag, van bewyse wat die bedrae en 
openbaarmakings wat in die finansiële state ingesluit is steun, ‘n 
beoordeling van die redelikheid van beduidende ramings en ‘n 
oorweging van die geskiktheid van die algemene aanbieding van die 
finansiële state.  Ons is van mening dat ons ouditprosedure in die 
omstandighede geskik was om ons mening, wat hieronder aangebied 
word, uit te spreek. 
Soos in die geval van soortgelyke organisasies, is dit nie gebruiklik vir 
die organisasie om rekeningkundige beheermaatreëls in te stel oor 
kontantinvordering ten opsigte van skenkings, voor die aanvanklike 
inskrywing van die invordering in die rekenkundige rekords nie.  Dit 
was derhalwe vir ons onprakties om ons ondersoek uit te brei na 
ontvangste van skenkings bo en behalwe die wat werklik geboekstaaf is. 
Afgesien van die uitwerking van enige aansuiwerings wat dalk nodig 
sou gewees het indien die onsekerhede waarna hierbo verwys is, 
bekend was, verstrek hierdie finansiële state na ons mening en 
ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk, ‘n 
redelike weergawe van die finansiële toestand van die organisasie op 31 
Maart 1996 en van die resultate van sy bedrywighede en kontantvloei-
inligting vir die jaar geëindig op daardie datum. 
DEN BOER EN VAN DER LAAN 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (SA) 
PRETORIA 
5 September 1996 
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GEKONSOLIDEERDE FINANSIëLE STATE 1 APRIL 1993 TOT 31 MAART 1996 

          
  1994 1995   1996   Totaal 

INKOMSTE          
Subsidie  3,303,447 3,313,343   3,278,407   9,895,197 
Losiesgeld en huur  1,309,049 1,405,310   1,622,107   4,336,466 
Bydrae - Persone  220,995 158,906   245,968   625,869 
Bydrae - Kerke  726,368 709,926   882,782   2,319,076 
Rente en Dividende  162,774 136,105   178,053   476,932 
Intreegeld  11,300 12,180   12,033   35,513 
Parkering  1,535 1,320   1,525   4,380 
Eksta Etes  23,331 18,942   19,355   61,628 
Televisiegeld  390 390   405   1,185 
Elektrisiteit verhaal  20,120 20,744   12,182   53,046 
Wassery  3,199 2,768   1,943   7,910 
Versekering Ontvang  46,931 2,847   54,025   103,803 
Opbreng - Verkope van bates  1,970 16,900   45,085   63,955 
Snoepie inkomste      315   315 

  5,831,409 5,799,681   6,354,185   17,985,275 
          

UITGAWES          
Salaris - proff  1,044,066 1,190,096   1,280,250   3,514,412 
Salaris - ander  1,477,837 1,689,040   1,902,807 

 
  5,069,684 

Bonussse  160,098 214,820   230,269   605,187 
Bydraes tot hulpskema  359,221 422,109   481,229   1,262,559 
Honorarium  720 720   2,520   3,960 
Vervoer  44,325 56,792   76,427   177,544 
Reis en verblyf  14,878 11,986   17,611   44,475 
Advertensies  844 1,490   1,285   3,619 
Telefoon en posgeld  42,953 48,071   54,085   145,109 
Drukwerk en skryfbehoeftes  10,830 14,069   17,166   42,065 
Tydskrifte en boeke  872 2,057   381   3,310 
Assuransie  34,778 55,402   68,257   158,437 
Onderhoud - Toer en motor  148,604 92,338   76,651   317,593 
Affiliasiegelde  1,026 837   1,994   3,857 
Huurgeld  6,100 7,200   1,650   14,950 
Rente op lenings  12,413 12,031   6,322   30,766 
Instandhouding  114,316 80,181   77,670   272,167 
Munisipale dienste  348,952 437,757   497,465   1,284,174 
Skoonmaak en verbruik  237,734 260,474   231,508   729,716 
Kombuis en breekware  10,667 6,134   9,618   26,419 
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Voedselaankope  771,403 904,584   938,834   2,614,821 
Linne, komberse, uniform  133,258 182,608   97,426   413,292 
Aankope - Meubels en toer      2,429   2,429 
Medisyne  11,657 11,766   10,621   34,044 
Onderwys en ontspanning  68,721 86,126   44,057   198,904 
Sak-, kerkgeld en funksies  47,841 57,174   64,578   169,593 
Ouditeursvergoeding  21,734 23,281   25,439   70,454 
Rekenmeesterskoste  15,785 10,844   10,858   37,487 
Prokureurskoste  400       400 
Bankkoste  2,473 3472   4,805   10,750 
Waardevermindering  22,459 29,944   36,241   88,644 
Lewende hawe  2,350 2,810      5,160 
Spoorvrag  342 434   33   809 
Boerdery uitgawes  213 4,543      4,756 
Tuinonkoste  6,353 9,926   4,669   20,948 
Bankrente  217 247   10,901   11,365 
Diverse uitgawes      2,378   2,378 

  5,176,440 5,931,363   6,288,434   17,396,237 
          

BEDRYFSOORSKOT / (TEKORT)  654,969 (131,682)   65,751   589,038 
          

GEKONSOLIDEERDE BEGROTING 1 APRIL 1997 TOT 31 MAART 1999 
          

  1997 1998   1999   Totaal 
INKOMSTE          
Subsidie  3,500,000 3,500,000   3,500,000   10,500,000 
Losiesgeld en huur  1,703,250 1,789,000   1,880,000   5,372,250 
Bydrae - Persone  258,500 277,750   305,000   841,250 
Bydrae - Kerke  927,500 996,000   1,047,500   2,971,000 
Rente en Dividende  225,000 230,000   235,000   690,000 
Intreegeld  15,000 17,500   20,000   52,500 
Parkering  1,535 1,320   1,525   4,380 
Eksta Etes  25,000 27,500   30,000   82,500 
Televisiegeld  500 500   500   1,500 
Elektrisiteit verhaal  25,000 27,500   30,000   82,500 
Wassery  3,500 3,750   4,000   11,250 
Versekering Ontvang  40,000 40,000   40,000   120,000 
Opbreng - Verkope van bates  10,000 12,500   15,000   37,500 
Snoepie inkomste         0 

  6,734,785 6,923,320   7,108,525   20,766,630 
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UITGAWES          
Salaris - proff  1,376,500 1,479,500   1,590,000   4,446,000 
Salaris - ander  2,045,500 2,199,000   2,364,000   6,608,500 
Bonussse  247,500 266,000   286,000   799,500 
Bydraes tot hulpskema  517,000 556,000   597,000   1,670,000 
Honorarium  1,000 1,000   1,000   3,000 
Vervoer  84,000 92,000   100,000   276,000 
Reis en verblyf  18,000 19,000   20,000   57,000 
Advertensies  12,500 15,000   17,500   45,000 
Telefoon en posgeld  60,000 65,000   71,000   196,000 
Drukwerk en skryfbehoeftes  15,000 17,500   20,000   52,500 
Tydskrifte en boeke  500 750   1,000   2,250 
Assuransie  75,000 82,000   90,000   247,000 
Onderhoud - Toer en motor  80,000 85,000   90,000   255,000 
Affiliasiegelde  2,000 2,200   2,500   6,700 
Huurgeld  10,000 11,000   12,500   33,500 
Rente op lenings  7,500 7,500   7,500   22,500 
Instandhouding  80,000 88,000   90,000   258,000 
Munisipale dienste  525,000 575,000   625,000   1,725,000 
Skoonmaak en verbruik  200,000 220,000   240,000   660,000 
Kombuis en breekware  10,000 11,000   12,500   33,500 
Voedselaankope  950,000 1,045,000   1,149,000   3,144,000 
Linne, komberse, uniform  100,000 115,000   125,000   340,000 
Aankope - Meubels en toer  5,000 7,500   10,000   22,500 
Medisyne  12,000 13,500   15,000   40,500 
Onderwys en ontspanning  50,000 55,000   62,000   167,000 
Sak-, kerkgeld en funksies  70,000 75,000   82,000   227,000 
Ouditeursvergoeding  27,500 30,000   33,000   90,500 
Rekenmeesterskoste  12,000 13,500   15,000   40,500 
Bankkoste  5,000 5,500   6,000   16,500 
Waardevermindering  40,000 44,000   49,000   133,000 
Tuinonkoste  5000 5,500   6,000   16,500 
Bankrente  500 750   1,000   2,250 
Diverse uitgawes         0 

  6,644,000 7,202,700   7,790,500   21,637,200 
          

BEDRYFSOORSKOT / (TEKORT)  90,785 (279,380)   (681,975)   (870,570) 
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BALANSSTAAT SOOS OP 31 MAART 1996  
          
KAPITAAL AANGEWEND          

          
  Aantekeninge        

Fondse / Reserwes aangewend  2    10,757,727    
Spesiale Trustfondse  3    31,610    
Fondse / Reserwes onaangewend  4    2,698,566    
          
Langtermynlaste      319,161    
    - Okkupasielenings  5.1    67,500    
    - Lening: Ons Huis  5.2    221,341    
    - Vriendekring          
    - Lening: BP Pretoruis  5.3    30,320    

          
      13,807,064    

          
AANWENDING VAN KAPITAAL          

          
Vaste Bates  6    11,288,941    
    - Grond en Geboue      10,914,905    
    - Meubels en Toerusting      96,087    
    - Motorvoertuie      234,061    
    - Masjinerie en toerusting      37,716    
    - Rekenaartoerusting      6,172    

          
Ander Bates      1,907,113    
    - Beleggings  7    1,726,472    
    - Vooruitbetalings  8    180,641    
    - Kapitaaldelging          

          
Netto Bedryfsbates      611,010    

          
Bedryfsbates      791,863    
    - Ontvangbare Rekeninge      309,865    
    - Deposito's      4,241    
    - Kontant in transito      31,097    
    - Kontant en Spaarfondse      63,636    
    - Bank      327,145    
    - Voorrraad  - Voedsel      55,879    
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Bedryfslaste      180,853    
    - Betaalbare Rekeninge      124,148    
    - Bedrae vooruit ontvang      21,705    
    - Lening - Diakonie  9    35,000    

          
      13,807,064    
          

GEKONSOLIDEERDE KONTANTVLOEISTAAT VIR DIE   
JAAR GEëNDIG 31 MAART 1996  

          
BEDRYFSAKTIWITEITE          
BEDRYFS TEKORT VOOR RENTE      (95,079)    

          
AANGESUIWER VIR:          
Waardevermindering      36,241    

          
KONTANT AANGEWEND IN 
BEDRYWIGHEDE 

     (58,838)    

          
TRANSAKSIES OP RESERWES EN 
FONDSE 

     87,031    

    -Rente verdien      26,445    
    - Skenkings ontvang      61,666    
    - Aangewend gedurende die jaar      (1,080)    

          
BELEGGINGSINKOMSTE      178,053    

          
AANGEWEND IN 
BEDRYFSKAPITAALFINANSIERING 

   (45,749)    

   - Afname in ontvangbare rekeninge      39,388    
   - Toename in voorraad      (9,560)    
    - Afname in betaalbare rekeninge      (32,725)    
    - Afname in bedrae vooruitontvang      (42,352)    
    - Toename in deposito's      (500)    

          
KONTANT DEUR BEDRYFSAKTIWITEITE 
VOORTGEBRING 

   160,497    

          
FINANSIERINGSKOSTE      (17,223)    
KONTANT TERUGGEHOU UIT 
BEDRYFSAKTIWITEITE 

   143,274    
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BELEGGINGSAKTIWITEITE      (94,736)    
    - Belegging om bedrywighede te 
handhaaf 

     (21,764)    

    - Toevoeging tot Grond en geboue      (154,503)    
    - Toevoeging tot ander bates      81,531    
    - Afname in belegging gemaak          

          
NETTO KONTANT SURPLUS      48,538    

          
FINANSIERINGSAKTIWITEITE      (48,538)    
    - Langtermyn - Toename in lenings      36,661    
    - Korttermyn - Toename in lenings      45,000    
                       - Toename in bank en         
kontant 

     (130,199)    

          
      (48,538)    

          
AANTEKENINGE BY DIE FINANSIëLE STATE SOOOS OP 31 
MAART 1996 

      

          
1. REKENINGKUNDIGE BELEID          
1.1 GROND EN GEBOUE:          
Grond en geboue word getoon teen herwaardasie.  Geen 
waardevermindering word voorsien nie. 

      

          
1.2  ANDER VASTE BATES:          
Ander vaste bates word gedepresieer op die verminderde saldo metode 
teen koerse wat voldoende geag word om die bates oor hul verwagte 
nuttige lewensduur af te skryf. 

      

          
1.3  KAPITAALDELGINGS- 
      FONDS 

         

Kapitaaldelgings op langtermynlenings word as 'n koste teen die inkomste 
vir die jaar beskou en word oorgeplaas na die kapitaaldelgingsfonds. 

      

 
 

         

1.4  VOORRAAD          
Voorraad word teen kosprys getoon volgens die eerste-in-eerste-uit 
metode. 

      

          



 164

 
2.   FONDSE EN RESERWE 
AANGEWEND 

     10,757,727    

HERWAARDASIERESERWE      5,714,778    
Reserwe met herwaardasie van gond en 
geboue 

         

          
AANGEWENDE FONDSE          
Boufonds      991,809    
    Saldo begin/einde van die jaar          
Kombuisfonds      21,824    
    Saldo begin/einde van die jaar          
Voertuigfonds      169,175    
Saldo begin van die jaar      9,429    
Oorgeplaas gedurende die jaar      168,395    
Waardevermindering verreken      (8,649)    
Kapitaaldelgingsfonds      3,860,141    
Saldo begin van die jaar      3,860,141    

          
          

3.  SPESIALE TRUSTFONDSE      31,610    
Stiglingstrust      540    
Saldo begin van die jaar      481    
Rente verdien      59    

          
Beyleveldt Trust      31,070    
Saldo begin van die jaar      25,605    
Ontvang gedurende die jaar       3,381    
Aangewend gedurende die jaar      -1,080    
Rente verdien       3,164    

          
          

4.  FONDSE EN RESERWES 
ONAANGEWEND 

     2,698,566    

Kombuisfonds      2,415    
Bemakingsfonds - Maatskaplik      20,000    
Saalfonds      34,011    
Ontwikkelingsfonds      10,000    
Bussiefonds      6,200    
Du Plessis Instandhoudingsfonds      162,436    
SAP du Toit Boufonds      101,253    
Rolstoelfonds      2,384    
Prestasiefonds      8,950    
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C Erasmusfonds      2,000    
A van Wyk Fonds      6,740    
Personeel Hulpfonds      2,500    
Personeelvoorsorgfonds      40,293    
D Brits Trust - Spesiale Onderwys      74,172    
 
Instandhoudingsfondse 

      
140,165 

   

Saldo begin van die jaar              140,165    
Ondersteuningsfonds Diakonie      22,800    
Bemakingsfonds - Algemeen      278,285    

          
Spesiale reserwes - Tehuise      474,442    
Onvoorsiene uitgawes      195,000    
 - Johannesburg Kinderhuis      20,000    
 - Pretoria Kinderhuis      20,000    
 - Reddersburg Kinderhuis      20,000    
 - Burgersdorp Ouetehuis      20,000    
 - Nylstroom Ouetehuis      20,000    
 - Florida Ouetehuis      95,000    
Voorsiening vir personeelvergoeding          
 - Florida Ouetehuis      100,000    
Rente verdien op reserwes          
 - Florida Ouetehuis      179,442    

          
Opgehoopte oorskot      1,309,220    

          
Bogenoemde reserwes is gereserveer vir  onvoorsiene uitgawes waarvoor 
nie begroot is nie.  Bewilliging van fondse uit 

      

die reserwes sal geskied soos en wanneer die bestuur dit  
goedkeur. 

       

          
5.  LANGTERMYNLASTE          
5.1 OKKUPASIELENINGS      67,500    
Saldo begin van die jaar      47,500    
Opbrengs met okkupasiereg verkoop      27,000    
Okkupasiereg verreken teen huur 
ontvang 

     (7,000)    

          
Die bedrag verteenwoordig lewenslange okkupasiereg wat aan sekere 
inwoners verkoop is.   

    

Die lenings is rentevry en terugbetaalbaar met opsegging van okkupasie.       
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5.2  LENING  - ONS HUIS       
VRIENDEKRING 

     221,341    

Saldo begin van  die jaar      135,000    
Lening ontvang      86,341    

          
Die lening is onverseker en rentevry.  R110000 van die lening is 
terugbetaalbaar binne 5 jaar gereken vanaf 31 Julie 1993, met in agneming 
van die finansiële posisie van Ons Huis woonstelle Florida. Vir die balans 
van die lening is daar geen vaste 

    

terugbetalingsvoorwaardes nie, alhoewel die bedoeling       
van 'n langtermynaard is.        

          
5.3  LENING BP PRETORIUS      30,320    
Die lening is onverseker en dra rente teen  
12% per jaar 

        

          
6.  GROND EN GEBOUE      10,914,905    
6.1 Besonderhede van grond en geboue          
President Kruger Tehuis -  Pretoria      1,477,827    
President Kruger Tehuis - Johannesburg      1,642,400    
President Kruger Tehuis - Reddersburg      1,031,447    
Dirk Postma Ouetehuis - Burgersdorp      1,111,018    
Saldo begin van die jaar       1,391,018    
Herwaardasie tov Woonstelskema 
uitgehaal 

     (280,000)    

Ons Huis Ouetehuis - Florida      1,407,783    
Waterberg Ouetehuis - Nylstroom      1,099,973    
Ons Huis Woonstelle - Florida      1,379,715    
Waterberg Woonstelle - Nylstroom      1,667,583    
Hoofkantoor      97,159    

          
6.2 Die waarde van die grond is soos volg 
saamgestel: 

    10,914,905    

 - Herwaardasie      7,373,875    
 - Verbetering sedert 1987 tot begin van 
die jaar 

     3,519,267    

 - Verbeterings - Huidige jaar       21,763    
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7.  BELEGGINGS      1,726,472    
10% Skuldbriewe - Sorec Limited      18,000    
9% Effekte - Stadsraad Johannesburg      5,000    
11% Staatseffekte      3,000    
Klas A4 aandele - Perm      22,000    
Lening - Gereformeerde Kerk 
Johannesburg-suid 

     20,000    

Vaste deposito's      1,039,109    
Versekeringspolisse      619,363    

          
Die beleggings verteenwoordig die 
volgende fondse 

         

(sien ook aantekeninge 2.4)      1,726,472    
Spesiale Trustfondse      31,610    
Spesifieke fondse      421,981    
Instandhoudingsfondse      140,465    
Bemakingsfondse      278,285    
Spesiale reserwes - Skemas      474,442    
Oorskot fondse belê      379,689    

          
8.  VOORUITBETAALDE UITGAWE -   
KAPITAALDELGING 

   180,641    

Vooruitbetaling      451,604    
Afskrywing - Vorige jaar      (180,642)    
                       - Huidige jaar      (90,321)    

          
Die aflossing van verbandlenings ingevolge 
verdiskonteringsooreenkomste 

      

 het buitengewone kapitaaldelgings van R 451 604 tot 
gevolg gehad wat as vooruitbetaal getoon en oor 5 jaar 

       

afgeskryf word.        
          

9.  LENING VANAF DIAKONIE      35,000    
Die lening is onverseker en rentevry teen geen vaste 
terugbetalingsvoorwaardes nie. 
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15.  Ekumenisiteit 
 
15.1  RAPPORT VAN DEPUTATE VIR EKUMENIESE 
AANGELEENTHEDE  (Artt.71, 197, 225, 226) 
 
A.  Dr. F.R.P. de Bruyn stel die Rapport.  
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit 
I. 
C.  Dr. A.G.S. Venter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Sinode 1991  (Acta, 1991:153). 
1.1.1  Om in te gaan op toekomstige verhoudinge met die GER en 
die Sinode te adviseer. 
1.1.2.  Om die vorm van kontak met ander ekumeniese liggame te 
ondersoek en die Sinode daaroor te adviseer. 
1.1.3  Om alle sake wat nog voorkom onder die aandag van die 
Sinode te bring. 
1.2  Sinode 1994  (Acta, 1994:207) 
Die Sinode dra dit aan die Deputate op om: 
1.2.1  Met inagneming van die werk wat deur vorige Deputate 
gedoen is, verdere prinsipiële studie te doen oor die vorm van kontak 
met ander ekumeniese liggame (vgl. opdrag, Sinode 1991).  In 
hierdie studie moet besondere aandag gegee word aan die prinsipiële 
uitgangspunte oor die begrippe kerk/gemeente, kerkvergadering, 
ekumeniese vergaderings en bewegings, eenheid van die kerk, 
verskeurdheid van die kerk, roeping tot eenheid en begrippe wat die 
Deputate noodsaaklik ag. 
1.2.2  Die Sinode beklemtoon opnuut die ideaal van 'n volwaardige 
Ekumeniese Sinode en dra dit aan die Deputate vir Korrespondensie 
met Buitelandse Kerke op om dié saak op te neem met die kerke met 
wie die GKSA in korrespondensie staan, met die oog op die 
realisering van hierdie ideaal. 
1.2.3  Met die oog op die gehoorsame uitlewing van die ekumeniese 
roeping en die profetiese roeping dra die Sinode dit aan die te 
benoeme Deputate op om: 
(1)  Voort te gaan om met kerke wêreldwyd oor sake van 
gemeenskaplike belang (vgl. Deputaterapport oor OPC (Orthodox 
Presbyterian Church) ens.) kontak te maak. 
(2)  Voort te gaan om die Gereformeerde getuienis helder en duidelik 
in die Suid-Afrikaanse konteks te laat hoor volgens die riglyne soos 
neergelê deur Sinode 1991 (Acta 1991:269) en Sinode 1994 (Notule, 
artikel 127). 
 Besluit:  Kennis geneem.  In die opdrag ontbreek die kontak 

met IKGK (Handelinge 1994:207, pt.5.3.3). 
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2.  Die Sinode neem kennis 
2.1  Ekumenisiteit (kyk Opdrag 1.2.1): 
2.1.1  Prinsipiële uitgangspunte 
2.1.1.1  Oor "kerk/gemeente" 
In Bybelse perspektief word die kerk in trinitariese perspektief 
beskryf as volk van God, liggaam van Christus en tempel van die 
Heilige Gees.  Die kerk rus in die uitverkiesing deur God, die 
verlossing deur Jesus Christus en die herskepping deur die Heilige 
Gees en is as sodanig 'n absoluut unieke gemeenskap op aarde (Acta 
1982:548) (NGB, 27;  HK, 21:54-55). 
Die universele kerk van Christus bestaan van die begin van die 
wêreld af, is oor die hele wêreld versprei (NGB, 27) en kom tot 
openbaring in die plaaslike kerk (NGB, 28). 
Die geloofseenheid van die kerk word in die Gereformeerde 
konfessie beskryf as 'n eenheid van hart en wil deur die krag van die 
geloof in een en dieselfde gees (NGB, 27) en geïdentifiseer met 
gehoorsaamheid aan die Woord van God en is daarom as die 
gelowige gemeenskap in Christus toetsbaar aan die drie kenmerke 
van die ware kerk (vgl. NGB, 29). 
Die instituering van die plaaslike kerk is geleë in die instelling van 
die opsienersdienste (NGB, 30 en 31), waar Christus Hom van 
mense bedien om die sigbare gemeente van God in goeie orde te hou.  
Die Heilige Skrif en die Konfessie leer dat hierdie opsieners in 'n 
kerkraad saamkom om die gemeente te bedien.  Die plaaslike kerk 
reik uit om mense tot die kerk by te voeg en die eenheid van die kerk 
van Christus te bevorder. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge). 
2.1.1.2  Oor "kerkvergadering" 
Die enigste kerkvergadering wat uitdruklik in ons konfessie bely 
word, is die kerkraad, aan wie opgedra is om die gelowiges (plaaslike 
kerk) gehoorsaam aan die Koning van die kerk te hou (NGB, 29).  
Verder leer die Skrif ook dat wanneer daar leerstellinge probleme 
ontstaan, kerke mekaar moet ondersteun deur middel van 
kerkvergadering (Hand 15);  ons begryp immers "saam met al die 
gelowiges" hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus 
strek (Ef 3:18).  Alle kerkvergaderings is diensbaar aan die plaaslike 
kerke sodat elke kerk aan die drie kenmerke van die ware kerk kan 
beantwoord (NGB, 29). 
Kragtens NGB, 32 is dit noodsaaklik dat kerke wat met mekaar in 
leer, diens en tug een is, mekaar sal bystaan in die kerkregering in 
alles wat kan "dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder 
en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou" (NGB, 32). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
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2.1.1.3  Oor "ekumeniese vergaderings en bewegings" 
Die Nuwe Testament staan histories voor die verskynsel van 
verskeurdheid tussen kerke en spreek hom dus nie direk uit oor die 
moderne vrae rondom ekumenisiteit nie (vgl. Acta 1967:391).  Dit 
beteken egter nié dat die Nuwe Testament nie prinsipiële gegewens 
oor eenheid en ekumenisiteit bevat nie.  Handelinge 15 bevat 
belangrike indikasies hieroor.  In hierdie gedeelte ontmoet 
afgevaardigdes uit Antiogië die gemeente van Jerusalem oor die 
vraag of die besnydenis nog noodsaaklik is vir Nuwe-Testamentiese 
gelowiges.  Daar is dus gehandel oor die vraag na die betekenis van 
die Ou-Testamentiese verbondsteken en oor die vraag na die 
betekenis van die Wet vir die Nuwe-Testamentiese gelowiges, 
saamgevat:  die vraag of die soenverdienste van Christus voldoende 
is of aanvulling benodig.  Dit is die enigste voorbeeld in die Nuwe 
Testament waar twee kerke uit verskillende lande (Antiogië in Sirië 
en Jerusalem in Palestina) mekaar in vergadering ontmoet om onder 
leiding van die Gees 'n besluit te neem.  As sodanig bevat dit 'n 
belangrike indikasie vir die ekumeniese belewing van die kerk - dus 
dat kerklike verhoudinge en kerkregering oor nasionale grense heen 
strek. 
Sinode 1970 het uitgespreek dat die eenheid van Gereformeerde 
Kerke gesien moet word "as ons dringendste en belangrikste 
ekumeniese roeping" (Acta 1970:69) en dat 'n "volwaardige 
ekumeniese sinode" in lyn met art.29, KO onderhou behoort te word 
(Acta 1970:88;  1979:46).  Hierdie vorm van ekumenisiteit kan ook 
as hegte ekumene omskryf word. 
Hierteenoor is 'n "ekumeniese beweging" 'n "losser samevoeging" 
van kerkgemeenskappe (Acta 1970:88), waarby kerklike 
"aansluiting" uitgesluit is (Acta 1967:367) maar met wie "een of 
ander vorm van kontak" kragtens art.49, KO gewens is (Acta 
1967:367;  1970:89).  Hierdie vorm van ekumene kan ook as losser 
ekumene omskryf word. 
Daar moet dus onderskei word tussen die roeping tot belewing van 
eenheid (van kerke wat een is in leer, diens en tug), wat begrens is, 
en die roeping tot ekumenisiteit, wat onbegrens is en wat tot alle 
kerke uitgaan en oproep tot gehoorsaamheid aan die Woord van God 
en tot onderlinge ondersteuning (Acta 1967:366). 
 Besluit  Kennis geneem. 
2.1.1.4  Oor die "eenheid" van die kerk 
In die Nuwe Testament blyk die eenheid van die kerk onder andere 
uit Joh 10:16, 17:21;  1 Kor 1:10-13;  Ef 4:4-6.  Die eenheid van die 
kerk as geloofsgemeenskap (vgl. Ef 4:13) kom sigbaar tot openbaring 
in onder andere die volgende:  eenheid in onderlinge liefde (Fil 2:2;  
Kol 2:2), eenheid in wedersydse sustentasie (2 Kor 8), eenheid in 
attestering (Rom 16:1-2), eenheid in erediens en Nagmaalviering 
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(Gal 2:12) en eenheid in kerklike beraadslaging/vergadering (Hand 
15). 
Die onsigbare geloofseenheid word dus sigbaar in die konkrete 
bestaan van die kerk.  Indien die wêreld nie iets van die 
liefdeseenheid van Christene onderling kan sien nie, sal die wêreld 
moeilik kan glo dat die Vader die Seun uit liefde na die wêreld 
gestuur het (Joh 17:20-23). 
Met die "eenheid" van die kerk word nie "eendersheid" van plaaslike 
kerk bedoel nie.  So mag daar liturgiese verskille tussen plaaslike 
kerke in verskillende wêrelddele bestaan (vgl. KO, art.62), maar 
sonder dat dit die wesentlike eenheid versteur.  Daar moet dus 
onderskeie word tussen sondige geskeidenheid en verantwoorde 
verskeidenheid (Acta 1964:197). 
 Besluit:  Kennis geneem soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge). 
 
2.1.1.5  Oor die "verskeurdheid/verdeeldheid" van die kerk 
Vanweë die sonde het daar tussen gelowiges en kerke spanning, 
verwydering, afskeiding en afsnyding ontstaan as gevolg waarvan 
nuwe kerkgemeenskappe ontstaan het, wat hulle dikwels vanmekaar 
afgesluit het.  Terwyl die Skrif hoogstens ruimte laat vir 
"partyskappe" in 'n gemeente (sodat dit bekend kan word wie die 
toets kan deurstaan - 1 Kor 11:19), het daar in die kerkgeskiedenis 
verdeeldheid tussen gemeentes ontstaan en het die eenheid in 
geloofsbelydenis en liefde, in sustentasie en attestasie, in liturgie en 
kerkregering verlore gegaan. 
In die lig van die Nuwe-Testamentiese getuienis "is geskeidenheid 
van kerke as 'n sondige verskynsel" wat bestry moet word (Acta 
1964:197;  vgl. 1967:390, 415).  "Tot die ergste misstande van ons 
tyd moet gereken word dat die kerke (soseer) vanmekaar geskeur is 
..." (Calvyn aan Cranmer). 
 Besluit:  Kennis geneem soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge). 
2.1.1.6  Oor die "roeping tot eenheid tussen kerkverbande” 
Indien toegegee word dat die verskeurdheid tussen kerke en 
kerkgemeenskappe sónde is, dan volg daaruit dat ook hierdie sonde 
bestry moet word en dat kerke 'n roeping het "om dit wat uitmekaar 
hou broederlik met mekaar onder oë te sien om sodoende te bring in 
een kerkverband" (Acta 1958:70-80). 
Omdat kerke in diens staan van die koms van die koninkryk van God 
(Matt 5:13-16), kan teenstrydige optrede van kerke die voortgang 
van die koninkryk in die weg staan.  Gelowiges bely egter dat die 
Voleinding uiteindelik nie van mense- of kerkwerk afhanklik is nie 
maar deur God self bewerk word. 
In die gesprek oor eenheid moet die volgende standpunte afgewys 
word (vgl. Acta 1958:78-80): 
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Kerklike absolutisme (die eie kerkformasie is die "alleenware kerk" 
- Acta 1967:365). 
Die pluriformiteitsleer (die verskeurdheid van kerke is 'n feit om in 
te berus). 
Kerklike strukturalisme en unitarisme (waar eenheid ter wille van 
die strukturele eenheid nagestreef word en die belydenis nie ernstig 
geneem word nie). 
Daar mag egter nie in die sondige verdeeldheid van kerke berus word 
nie maar die weg van kerklike samesprekings moet betree word 
(Calvyn). 
In die verwerkliking van die roeping tot eenheid kan van verskillende 
metodes gebruik gemaak word (Acta 1964:198): 
Die metode van samespreking (dialogiese metode):  Afgevaardigdes 
van kerke vergader om gesprek te voer oor vrae rondom hegte en 
losser ekumene. 
Die metode van samewerking (koöperatiewe metode):  
Verteenwoordigers van kerke kom byeen vir samewerking in soverre 
daar 'n gemeenskaplike taak is wat behartig moet word. 
Die Sinode kan ook waarnemers aanwys om ekumeniese 
vergaderings by te woon om inligting in te win, moontlike 
samewerkings en/of hegte ekumene te ondersoek en waar moontlik 
op grond van die Bybel, Belydenisskrifte en kerklike besluite te 
getuig en te oortuig. 
In gevalle waar hierdie waarnemers van 'n gesamentlike openbare 
ekumeniese getuienis verskil, behoort hierdie verskil ook openbaar 
gemaak te word. 
 Besluit:  Kennis geneem soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge). 
Alle optrede van sinodale deputate bly altyd onderhewig aan sinodale 
goed-/afkeuring. 
 
2.2  Volwaardige Ekumeniese Sinode (kyk Opdrag 1.2.2): 
Die Deputate vir Ekumeniese Aangeleenthede het toegesien dat die 
Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke die opdrag 
uitvoer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3  Uitlewing van ekumeniese roeping (kyk Opdrag 1.2.3).  Kontak 
met kerke wêreldwyd: 
2.3.1  Reformed Church in Zaïre 
Geen kontak kon met bogenoemde kerke bewerkstellig word nie.  
Bogenoemde kerke blyk ook nie te behoort tot die kerkverband van 
die L'EGLISE REFORMEE CONFESSANTE AU ZAïRE 
(Confessing Reformed Church in Zaïre) nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.2  L'Eglise Reformee Confessante au Zaïre (Confessing 
Reformed Church in Zaïre) 
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2.3.2.1  Kontak is met CRCZ gemaak. 
2.3.2.2  Opmerkings oor die CRCZ. 
2.3.2.2.1  Opmerkings oor Lubumbashi (ver suid, 50 km van 
Zambiëgrens) 
Drie sendelinge van die GKN (vrygemaak) is hier werksaam vir die 
L'Eglise Reformee Confessante au Zaïre (lrcz) (Confessing 
Reformed Church in Zaïre), naamlik G.J. Bruijn, H. Tenbrinke en 
W.F. Wisselink.  Hulle is ook besig met predikante-opleiding (vgl. 
Guide D'Informations 1966). 
Studente Banze (1996) asook Shimbi en Nsenga (1997) hoop om 
daarheen terug te keer. 
2.3.2.2.2  Opmerkings oor Mbuji-Mayi (middel Zaïre) 
Ds. K.M. Kabongo het einde 1994 soontoe teruggekeer.  Hy het daar 
begin met 'n Bybelskool (Ecole Reformeé des Prédicateurs) waar 
evangeliste opgelei word.  Dit is ongeveer 1000 km noord van 
Lubumbashi. 
Student Beya keer DV einde 1999 terug na 'n plek sowat 300 km 
daarvandaan. 
2.3.2.3  Algemene opmerkings 
Daar bestaan tans blykbaar 'n hele aantal klein ongeorganiseerde 
gereformeerde gemeentetjies (eintlik meer preekpunte) in Zaïre. 
Afgesien van die drie genoemde sendelinge is daar nog drie 
gereformeerde predikante (ds. Kabongo ingesluit) in Zaïre 
werksaam. 
Sinodes vergader blykbaar een maal in drie jaar. 
Die LRCZ het blykbaar noue bande met die GKN(V) (uit wie se 
ressort die drie genoemde sendelinge in Zaïre werksaam is). 
2.3.2.4  Oor sustentasie aan die Kerke is 'n brief aan die 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord gerig (kyk Bylae ). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.3  Die Orthodox Presbyterian Church (OPC) 
2.3.3.1  Gesprek is met verteenwoordigers van die Kerke in 1994 in 
Nederland gevoer. 
2.3.3.2  Meerdere inligting oor die Kerke is aangevra. 
2.3.3.3  Tot op hede is nog niks ontvang nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.4  Die Vrye Gereformeerde Kerke in SA (VGKSA) 
2.3.4.1  'n Uitnodiging na die Sinode van die VGKSA is opgevolg en 
bygewoon. 
2.3.4.2  Gesprek is met die Kerke gevoer.  Dit het in 'n baie 
aangename en broederlike gees plaasgevind.  Die deputate van die 
VGKSA deel mee dat die VGKSA ook begin het om kontak met 
plaaslike Gereformeerde gemeentes en Klassisse te maak. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.5  Reformed Church in Botswana 
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2.3.5.1  Agtergrond 
Die Gereformeerde Kerk D'Kar, twee gemeentes uit die sendingwerk 
van die Christelijk-Gereformeerde Kerk in Nederland en 'n gemeente 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk onder die Boesman en 
Tswanabevolking in Botswana het in 1993 besluit om as kerkverband 
saam te smelt om die "Reformed Churches in Botswana" te vorm.  In 
1995 het die kerke aansoek gedoen om korrespondensie met die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika aan te gaan.  Samesprekings 
met verteenwoordigers van die kerke is in Botswana deur dr. B.J. de 
Klerk en prof. J.M. Vorster gevoer en beskikbare dokumente is deur 
die Deputate in ontvangs geneem. 
2.3.5.2  Bevindings 
Die Belydenisgrondslag van die "Reformed Churches in Botswana" 
is die Drie Formuliere van Eenheid asook die ekumeniese 
Belydenisskrifte. 
Die Kerkorde wat in die kerke gebruik word is gebaseer op die 
Dordtse Kerkorde.  Veranderinge is aangebring om die plaaslike 
situasie van daardie kerke te pas.  Sommige artikels van die Dordtse 
Kerkorde is verkort en ander is saamgevoeg maar dit is duidelik dat 
die kerkregtelike beginsels, soos uitgedruk in die gereformeerde 
Belydenis, daaraan onderliggend is. 
Die liturgie wat in die kerke in swang is, weerspieël die basiese 
gereformeerde liturgiese beginsels maar is ook aangepas om die 
plaaslike situasie van die kerke en veral die besondere 
sendingomstandighede te dien.  Soos in die jonger kerke van die 
GKSA word vrye liedere gesing.  Die beginsel wat gehandhaaf word, 
is egter ook dat die liedere Skrifgetrou moet wees. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.6  Uitdra van Gereformeerde getuienis in SA konteks 
2.3.6.1  'n Kort kritiese uiteensetting hoe die GKSA die kerk sien is 
aan SARK deurgegee. 
2.3.6.2  Uitnodiging insake Nasionale Dankseggingsdiens.  Daarop is 
duidelik geantwoord. 
2.3.6.3  'n Brief van N.J. Steenkamp van Naboomspruit.  Daarop is 
geantwoord. 
2.3.6.4  'n Gesamentlike verklaring oor die geweld in ons land voor 
die Algemene verkiesing in April 1994 is deur Deputate van die 
AGS, GKSA, NH Kerk van Afrika en NGK, uitgereik. 
2.3.6.5  Oor Confessional Conferences for Reformed Unity. 
Met die Steering Committee van genoemde instansie is in verbinding 
getree.  Addisionele inligting oor hulle moet bekom word met die 
oog op eventuele verdere skakeling.  Die Steering Committee is in 
kennis gestel van wat die Belydenisskrifte van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika is.  Daar is gepoog om afskrifte van lesings wat 
tydens die konferensie in Chicago van 13 tot 15 Julie 1994 oor 
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Egalitarisme gelewer is, vir die TSP-biblioteek te bekom.  'n Afskrif 
van die gedeelte oor die hermeneutiek is aan al die lede van die 
Deputate besorg. 
2.3.6.6  International Reformed Fellowship 
Uit die beskikbare gegewens blyk dat by 'n aantal gereformeerde 
kerkleiers 'n behoefte ontstaan het om 'n suiwere gereformeerde 
ekumeniese beweging te begin.  Negatief word die Wêreldraad van 
Kerke afgewys, vanweë sy sinkretisme, eweneens die ICCC vanweë 
sy separatisme en so ook die GER vanweë sy dualisme (dubbele 
lidmaatskap).  Niks word van die IKGSK gesê nie. 
Positief word gesê dat gereformeerde kerke daarna moet streef om 
hulle eenheid te realiseer.  Gereformeerdes moet oor 'n platform 
beskik vanwaar die gereformeerde getuienis oor die wêreld versprei 
kan word. 
In die voorrede word gestel dat die grondslag van die IRF sal bestaan 
uit die Westministerse Konfessie, die Nederlandse Geloofsbelydenis 
en die Heidelbergse Kategismus. 
Die doel van die beweging is om 'n geleentheid te skep vir 
Christelike opvoedkundiges om te ontmoet;  om gereformeerde 
teologiese seminaries te ondersteun en op te rig;  om predikante en 
sendelinge met goeie Bybelse teologie by te staan;  om predikante en 
sendelinge van die nodige materiaal te voorsien vir hulle profetiese 
roeping in die samelewing;  om gelowiges by te staan met die kweek 
van 'n ware Christelike lewenstyl;  om kontak en gemeenskap tussen 
lidkerke te bewerkstellig en aan te moedig. 
Primêre lidmaatskap is oop vir alle "denominasies", opvoedkundige 
inrigtings, Bybelkolleges, seminaries en sendingorganisasies wat die 
grondslag onderskryf en wat nie lede is van omstrede organisasies 
nie.  Begeleidende lidmaatskap is oop vir individue wat deur die UK 
aanvaar is. 
Die Konstitusie bevat verdere stipulasies oor amptenare, uitvoerende 
komitee, funksies van die amptenare, finansies, drie komitees, 
vergaderings, nominasies, kworum en veranderings aan besluite. 
Oorwegings Pro 
Dit blyk dat hierdie beweging hom op suiwer gereformeerde 
grondslag wil stel.  Gereformeerde Belydenisskrifte word as 
grondslag aanvaar.  Daar word uitdruklik verwys na die handhawing 
van die Skrifgesag. 
Die IRF spreek 'n leemte aan wat in die gereformeerde ekumeniese 
wêreld ontstaan het. 
Oorwegings Contra 
Dit val op dat die Dordtse Leerreëls nie by die grondslag genoem 
word nie.  Hierdie weglating hoef egter nie 'n onoorkomelike 
struikelblok te vorm nie, aangesien die uitverkiesingsleer duidelik in 
NGB, 16 en Westministerse Konfessie , 3 bely word. 
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Dit val op dat die IRF nie 'n suiwer kerklike beweging is nie 
aangesien ook opvoedkundige inrigtings betrek word.  Die IRF is dus 
'n kruising tussen die GER en IAFCHE.  Dit is 'n ope vraag of 'n 
beweging met so 'n gemengde karakter vrugbaar sal kan funksioneer. 
Uit die dokumentasie kan nie uitgemaak word wie tans lede is nie.  
Uit die naamlys blyk 'n Koreaanse oorgewig. 
Die IRF motiveer nie sy bestaan ten opsigte van die IKGK nie.  Te 
veel gereformeerde ekumeniese bewegings kan die bestaande 
verwarring vergroot. 
Gevolgtrekking 
Daar is tans nie genoeg materiaal beskikbaar om tot 'n weloorwoë 
standpuntinname te raak nie.  Gevolglik moet oorweeg word om óf 'n 
waarnemer na die volgende vergadering te stuur óf om nog 
informasie aan te vra.  Aangesien eersgenoemde metode by verre die 
vrugbaarste resultate lewer, word sodanige aanbeveling gemaak. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Die Sinode besluit 
3.1  Oor kontak met buitelandse kerkgemeenskappe: 
3.1.1  Die Deputate Ekumeniese Sake kry opdrag om deurlopend 
kontak te maak met Gereformeerde buitelandse kerkgemeenskappe 
oor sake van dringende en gemeenskaplike belang kragtens KO, 
art.49. 
3.1.2  Die Deputate maak ‘n opname van kerke met wie bande in die 
afgelope tyd opgeskort is en poog om kontak met hulle te 
bewerkstellig. 
3.1.3  Die skrywe van die Deputate Betrekkingen Buitelandse 
Kerken van die Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) 
gedateer Desember 1996 word beantwoord. 
3.1.4  Die Deputate kry opdrag om kontak te maak met die IKGK. 
3.2  Oor kontak met ander ekumeniese en kerklike bewegings: 
3.2.1  In die uitlewing van die ekumeniese roeping gaan dit nie net 
oor 'n gesprek oor hoe Kerkgemeenskappe sigbaar een kan word nie 
maar ook oor profetiese getuienis vir die waarheid en teen die leuen, 
asook oor samewerking in soverre daar 'n gemeenskaplike taak is wat 
behartig moet word.  Elke meerdere kerkvergadering kan vanself 
oordeel oor die wyse van ekumeniese kontak met ekumeniese 
instansies, bewegings en/of Kerkgemeenskappe met wie die GKSA 
nie in korrespondensie staan nie. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring - 

Deputate Handelinge). 
3.2.2  Gesien die toenemende sekularisasie in die Suid-Afrikaanse 
samelewing word die profetiese roeping en taak van die kerke al hoe 
dringender.  Die Deputate Ekumeniese Sake kry opdrag om hieraan 
ernstige aandag te gee en wel volgens die riglyne soos neergelê deur 
Sinode 1991 (Acta 1991:269): 
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(1)  Oordeel in elke voorkomende geval of betrokkenheid by 
samesprekings tussen kerke sinvol is 
(2)  Laat die lig skyn binne die raamwerk van aanvaarde besluite van 
kerke binne die ressort van die Nasionale Sinode van die GKSA en 
op grond van Skrif, Belydenis en Kerkorde die lig van die 
Gereformeerde getuienis (Joh 9:5;  Matt 5:14) deur 'n duidelike 
Gereformeerde standpunt te stel. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2.3  Gesien in die lig van die feit dat die GKSA 'n onbegrensde 
ekumeniese roeping besit (Acta 1967:366), en die noodsaak van die 
profetiese roeping van die GKSA in Suid-Afrika baie groot is (Acta 
1970:63, 64;  1976:476;  1982:548), is dit belangrik dat die GKSA 
(o.a. deur hierdie Deputate) insette en getuienis by o.a. die Raad van 
Kapelaansdienste, die Raad vir Godsdiensuitsendings, die Suid-
Afrikaanse Raad van Kerke en soortgelyke organisasie sal lewer. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3  Oor versoek van die Reformed Churches in Botswana om engere 
korrespondensie met GKSA: 
Die versoek word toegestaan en engere korrespondensie met die 
RCB word aangeknoop. 
 Besluit:  Vir die besluit van die Sinode oor hierdie saak 

vergelyk Beskrywingspunt Wes-Transvaal oor korrespondensie 
met die Reformed Churches in Botswana (15.2 hieronder). 

3.4  Oor die CRCZ: 
3.4.1  'n Aanbeveling oor enger korrespondensie kan tans nog nie 
gemaak word nie.  Die opdrag van die Deputate moet gekontinueer 
word. 
3.4.2  Die Sinode word versoek om vir een of twee Deputate te 
begroot ten einde 'n persoonlike besoek aan Zaïre af te lê. 
3.4.3  Die Deputate verleen samewerking aan die Gereformeerde 
Kerk Potchefstroom-Noord ten einde die CRCZ finansieël te 
ondersteun. 
 Besluit:  Vir die besluit van die Sinode oor hierdie saak 

vergelyk die Beskrywingspunt van Part. Sinode Wes-Transvaal 
oor kerklike hulp en ondersteuning aan kerke in 
Franssprekende Wes-Afrika (15.3 hieronder). 

3.5  Oor VGKSA: 
Die gesprek met VGKSA word voortgesit. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.6  International Reformed Fellowship: 
Stuur een of twee waarnemers na die IRF in Augustus 1997 te Seoul, 
Korea, om moontlike samewerkings te ondersoek. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.7  Oor OPC: 
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Aanbeveling:  Verdere inligting word ingewin en gesprek met die 
oog op samewerking word gevoer. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.8  Skakeling met International Reformed Fellowship 
‘n Waarnemer word na die volgende vergadering IRF gestuur indien 
die Deputate fondse kan vind. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.9  Oor ander Kerke van Gereformeerde Belydenis: 
Aanbeveling:  Die benoemde Deputate word versoek om kontak te 
maak met die volgende Kerke van Gereformeerde Belydenis te maak 
met die oog op ekumeniese gesprek: 
 
Canadian Reformed Churches Dr. J. Visscher, 5734-191A 
 Street, Surrey,  B C, Canada  
 V3S 7M8 
Evangelical Presbyterian Church Evangelical Bookshop, 15 
of Ireland College Sq., East, Belfast BT1 
 Church 6DD,  Northern Ireland 
Free Church of Central India Rev. D. John, Free Church 
 Premnagar, Jabalpur 482 001 
 MP, India 
Free Church in Southern Africa Rev. William D. Graham, 
 Box 681, King William's Town 
 5600 
Free Reformed Churches Mr. J.L. van Burgel, Box 191, 
Australia Armadale 6112, Western of 
 Australia 
Free Reformed Churches Rev. C. Pronk, 10 Highgate 
of North America Place, Brantford, Ont. Canada 
 N3R  5V4 
Gereja Gereja Reformasi di Rev. Jack J. Peterson, 5602 
Indonesia UTSA, Blvd, San Antonia, 
 Texas 78249, USA 
Presbyterian Church of Eastern Rev. W. Peter Gadsby, 9 
Australia Graiglea Close, Taree NSW 
 2430, Australia 
Ref. Church in the United States Rev. Norman C. Hoeflinger, 
 625, Judy Blvd, Harvey, NS 
 58341, USA 
Reformed Presbyterian Church  Rev. J.A.M. Stewart, 27 
of Ireland Portstewart RD, Portrush, Co 
 Antrim, BT56 8EH, Northern 
 Ireland 
 
 
Associate Reformed Presbyterian Rev. G.J. Syms, 6246 Bandy 
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Church Drive, Charlote, NC 28277, 
 USA 
Reformed Presbyterian Church Rev. R.A. Henning, 3711 
of North America Premier Drive, Columbus, IN 
 470203-9657, USA  
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.10  Oor English Reformed Church Randburg en Free Church of 
South Africa: King Willam's Town: 
Aanbeveling:  Die benoemde Deputate voer gesprek met hierdie 
kerke/kerkverbande met die oog op moontlike kerkeenheid. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring - 

Deputate Handelinge). 
 
 
15.2  BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE 
WES TRANSVAAL OOR ENGERE KORRESPONDENSIE MET 
DIE "REFORMED CHURCHES IN BOTSWANA" (Artt.75, 226) 
 
A.  Dr. B.J. de Klerk lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Ekumenisiteit I. 
C.  Dr. A.G.S. Venter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
1.  Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika besluit om met die 
"Reformed Churches in Botswana" engere kerklike korrespondensie 
aan te gaan en nader die betrokke Kerke om sodanige 
korrespondensie aan te vra. 
 
1.1  Motivering: 
1.1.1  Eenheid in Belydenis en Kerkorde 
Die "Reformed Churches in Botswana" erken die volkome gesag van 
die Skrif en hulle belydenis is die Drie Formuliere van Eenheid.  
Hulle Kerkregering is volgens die Dordtse Kerkorde, maar in 
verkorte vorm.  Die vier afdelings van die Kerkorde, (ministries, 
assemblies, supervision of the doctrine, sacraments and ceremonies 
and church discipline) bly onveranderd, asook die beginsels en 
inhoud van die artikels.  Ons sluit hierby die verklaring van die kerke 
by stigting, asook die "Ecclesiastical Law for the Reformed 
Churches in Botswana" as Bylaes in (Bylae 1 en 2). 
1.1.2  Beweegredes vir die stigting van die Kerke: 
Die bediening van die Woord aan die Boesmanmense in Botswana is 
deur drie kerkgemeenskappe waargeneem, nl. die Gereformeerde 
Kerke (voorheen Aranos, toe D'Kar en ander samewerkende kerke), 
die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika en die Christelijk 
Gereformeerde Kerken van Nederland.  Hierdie werk is in 
verskillende dele van die sentrale en westelike deel van Botswana 
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gedoen.  Omdat die Boesmanmense baie rondtrek, beweeg hulle van 
een kerkgemeenskap na die ander, wat vir hulle baie verwarrend is.  
Daarom was daar samesprekings tussen afgevaardigdes van die 
Christelijk Gereformeerde Kerken, die Verenigende Gereformeerde 
Kerk (voorheen die NG-Kerk in Afrika) en die Gereformeerde Kerk 
D'Kar.  Daar was ook samewerking oor enkele jare tussen die 
kerkgemeenskappe.  Hierdie samewerking het uitgeloop op 'n 
intensiewe werksessie oor die totstandkoming van 'n kerkverband vir 
hierdie lidmate.  Prof. Koos Vorster het as adviseur opgetree en 'n 
konsep-kerkorde is opgestel. 
Die moontlikheid was dat kerke onder die ressort van Klassis Nossob 
ressorteer, maar omdat die kerklike prosedure vir hierdie mense 
ingewikkeld is en die afstand en vervoerprobleme vir die 
Boesmanmense dit bykans onmoontlik maak om daarby in te skakel, 
is besluit om 'n eie kerkverband vir die kerke in die sentrale en 
westelike deel van Botswana te begin.  Al die kerke het hierby 
ingestem en die Verenigende Gereformeerde Kerk (die NG Kerk in 
Afrika) was volkome bereid om die Presbiteriale kerkregeringstelsel 
te aanvaar.  Daar is tans drie kerke in kerkverband:  Ghanzi, D'Kar 
en New Xanagas.  Daar is ses ander sendingposte, waarvan twee 
binnekort tot gemeentestigting sal oorgaan.  Daar is 250 belydende 
lidmate op die verskillende plekke en 'n groot aantal gevorderde 
katkisante.  Daar is vyf predikante, drie aan gemeentes in Botswana 
verbonde en die ander twee sendelinge van die Christelijk 
Gereformeerde Kerken. 
1.1.3  Christelike meelewing en onderlinge geloofsgemeenskap: 
Weens die roeping van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika kan 
die stigting van gemeentes in Botswana met dieselfde Belydenis en 
Kerkorde, met dankbaarheid begroet word.  Ons het 'n groot 
verantwoordelikheid ten opsigte van meelewing en die beoefening 
van onderlinge geloofsgemeenskap met hierdie lidmate op afgeleë 
plekke.  Die gemeenskap van geloof tussen Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika en in Botswana lê op dieselfde vlak as die onderlinge 
gemeenskap van gelowiges in dieselfde gemeente. 
 
1.2  Slot: 
Die Partikuliere Sinode Wes-Transvaal spreek die hoop uit dat 
hierdie verbintenis aangegaan kan word in  gehoorsaamheid aan die 
Koning van die Kerk, omdat sy liggaam tot eenheid gesmee is deur 
die Heilige Gees en ons die opdrag het om hierdie eenheid te 
handhaaf deur  in vrede met mekaar te lewe en in liefde by die 
waarheid te bly. 
 
 Besluit:  Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.  Die 

woord engere word geskrap.  Die uitvoering van hierdie saak 
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word verwys na die Deputate vir Korrespondensie Buitelandse 
Kerke. 

 
 
15.3  BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE WES-
TRANSVAAL OOR KERKLIKE HULP EN ONDERSTEUNING 
AAN KERKE IN FRANSSPREKENDE WES-AFRIKA  (Artt.76, 
225) 
 
A.  Br. E. Kayayan lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Ekumenisiteit I. 
C.  Dr. A.G.S. Venter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
"Die Nasionale Sinode gee aan die benoemde Deputate vir 
Korrespondensie met Buitelandse Kerke die volgende opdrag: 
1.  Om kerklike korrespondensie te ondersoek en die volgende 
Sinode daaroor te adviseer met die Eglise Reformee Confessante au 
Zaïre en die Eglise Reformee Confessante Au Benin. 
2.  Om intussen kerklike hulp en ondersteuning aan hierdie kerke en 
aan ander kerklike gemeenskappe in Kamaroen, Togo en Ivoorkus te 
gee." 
1.1  Motivering vir die eerste punt 
1.1.1  In Zaïre en Benin het daar reeds kerke ontstaan as gevolg van 
radio-uitsending, die stuur van Gereformeerde lektuur en besoeke 
van ds. A.R. Kayayan die afgelope 26 jaar.  Hy het die werk onder 
toesig en met die ondersteuning van die Christian Reformed Church 
van die VSA gedoen.  Die Belydenisskrifte van die ongeveer 200 
kerke in Zaïre (klein gemeentes) en die 12 kerke in Benin is die 
Franse Gallica (wat hoofsaaklik deur Calvyn opgestel en die 
voorloper van die NGB is), die Heidelbergse Kategismus en die 
Dordtse Leerreëls.  Die Kerkorde stem in gees ooreen met die 
Dordtse Kerkorde en is 'n verkorting van die Kerkorde van die CRC.  
Hiervan is 'n afskrif in Frans beskikbaar. 
1.1.2  Ds. Kayayan tree hierdie jaar af en sy intense kontak met 
hierdie kerkgemeenskappe sal heelwaarskynlik nie vanuit die VSA 
op dieselfde skaal voortgesit word nie.  Die CRC het sy begroting vir 
Radio-uitsendings drasties gesny.  Aan die ander kant het ons kontak 
met die kerke in Zaïre verstewig - deur studente wat reeds aan die ou 
HTS afgestudeer het en binnekort aan die TSP afstudeer.  Die Here 
het daarmee aan ons besondere verantwoordelikhede teenoor die 
jong Gereformeerde Kerke in die lande gegee. 
1.1.3  Omdat ons die genade van die Here aan Gereformeerdes in 
Afrika, asook die besondere probleme van Afrika verstaan en aan 
ons eie lyf ervaar, is dit ons roeping om jong Gereformeerde Kerke 
by te staan deur voorbidding en praktiese hulp.  Dit geld die 
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genoemde kerke in Zaïre en Benin, maar ook die ander groepe 
genoem in punt twee. 
2.1  Motivering vir die tweede punt 
2.1.1  Dit blyk dat daar in Wes-Afrika, veral in die Franssprekende 
lande, 'n honger vir die suiwer Gereformeerde geloof is.  Omdat 
ander kerkgroepe in daardie lande 'n teelaarde is vir sinkretisme 
(veral die vermenging van die Bybel met Afrika-
voorvaderaanbidding), daarom is daar 'n groeiende getal gelowiges 
wat toeganklik is vir die Gereformeerde Belydenis met sy sola 
Scriptura, sola gratia, sola fide en soli Deo gloria. 
2.1.2  Die kerkgroepe in Kamaroen, Togo en Ivoorkus is klein en 
baie afhanklik van positiewe leiding en daar is 'n groot nood aan 
leierskap-opleiding.  Dit gaan dus nie maar om hulp en 
ondersteuning in formele sin van vestiging van kerklike 
korrespondensie nie, maar meer om basiese hulp in die vorm van 
hulp in kerkvestiging en lewende ekumeniese bande. 
2.1.3  Die soort hulp wat gebied kan word in die vorming en 
ontwikkeling van korrespondensie, is om te bemoedig en advies en 
leiding te gee;  om die nood aan kerke in die GKSA deur te gee;  om 
teologiese materiaal te verskaf aan kleiner opleidingskole in die 
lande en, waar moontlik, afstandsonderrig te gee;  om advies te gee 
ter bevordering van kerkstigting en die vorming van kerklike 
gemeenskap binne 'n land maar ook met Gereformeerdes in 
omliggende lande. 
3.  Hierby aangeheg (as verdere toeligting en beskikbaarstelling van 
kontakpersone) besonderhede wat ds. Kayayan en sy seun Eric ('n 
vyfde jaar teologiese student) verkry het met hulle besoek gedurende 
Junie/Julie 1996 aan genoemde lande (uitgesonderd Zaïre).  Dit sluit 
byvoegsels in. 
 Besluit:  Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee met die 

wysiging dat die opdrag gegee word aan die Deputate vir 
Ekumeniese aangeleenthede.   

 
 
15.4  RAPPORT DEPUTATE VIR GESPREK MET NG EN NH 
KERKE (Artt.42, 162, 234) 
 
A.   Dr. S.J. van der Walt stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit 
II. 
C.  Dr. S.J. van der Walt stel ds. Freek Swanepoel, Voorsitter van die 
Algemene Sinodale Kommissie van die Nederduitsch Gereformeerde 
Kerk, aan die vergadering voor. 
D.  Ds. Swanepoel spreek die Sinode toe en word deur dr. S.J. van 
der Walt bedank. 
E.  Ds. G.J. van Wyk rapporteer namens die Kommissie. 
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F.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Die opdrag van die Deputate is soos volg in die Handelinge van die 
Nasionale Sinode van 1994:174-175 verstaan: 
1.1  Aangesien die drie Kerkegemeenskappe saam die Drie 
Formuliere van die Eenheid onderskryf, konstateer die Sinode 
opnuut die roeping om die eenheid en kerklike gemeenskap in Jesus 
Christus beter te beleef en te vergestalt. 
1.2  In die lig van 3.1 dra die Sinode dit aan die te benoeme Deputate 
op om die onafgehandelde sake in die gesprek te hanteer. 
1.3  Die Sinode dra dit aan sy Deputate vir Gesprek met die NG en 
NH Kerke op om die opdrag wat by die Sinode 1991 aan die 
Deputate vir Ekumeniese Sake gegee is, te hanteer vir sover dit die 
NG en NH Kerke raak.  Die betrokke opdrag is die volgende: 
1.3.1  Samesprekings tussen Kerke in Suid-Afrika word na die 
Deputate vir Ekumeniese Sake verwys met inagneming van die 
opdragte en werksaamhede van Deputate vir Gesprek met NG en NH 
Kerke. 
1.3.2  Om in elke voorkomende geval te beoordeel of betrokkenheid 
by samesprekings tussen kerke sinvol is. 
1.3.3  Om binne die raamwerk van aanvaarde besluite van kerke 
binne die ressort van die Nasionale Sinode van die GKSA en op 
grond van Skrif, Belydenis en Kerkorde die lig van die 
Gereformeerde getuienis te laat skyn (Joh 9:5;  Matt 5:14). 
1.4  Die Sinode gee aan die te benoeme Deputate die mandaat om op 
gepaste werkwyse dit wat die drie kerkegemeenskappe in gemeen het 
asook terreine van konkrete samewerking, beter te benut, sodat die 
gesamentlike kerklike getuienistaak op die wyse meer tot sy reg kan 
kom. 
1.5  Die te benoeme Deputate gee alle besluite van die Sinode 1994 
wat die verhouding met die NG en NH Kerke raak, aan die 
Kommissies vir gesprek van die twee Kerke deur. 
1.6  Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om van tyd tot tyd 
plaaslike kerke in te lig oor die huidige stand van en vordering met 
die gesprek. 
1.7  Ter versterking van die roeping tot kerklike eenheid op breër 
basis en met groter betrokkenheid van die plaaslike kerke, besluit die 
Sinode: 
1.7.1  Om elke Klassis te versoek om 'n Skakelpersoon te benoem 
om as skakel tussen die Deputate en plaaslike kerke te dien 
1.7.2  Dat die Deputate tersaaklike aspekte van die samespreking en 
samewerking tussen die kerke aan alle Skakelpersone deurgee 
1.7.3  Die Deputate ontvang inligting van die Skakeldeputate oor die 
verloop van aktiwiteite op plaaslike vlak, behandel die gegewens ook 
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met die ander kerke en adviseer die volgende Sinode oor die 
kontinuering van hierdie opdrag. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 1. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
2.1  Vergaderings van die Deputate: 
Die Deputate het tot met die opstel van hierdie Rapport vyf 
vergaderings gehou waartydens daar aan die uitvoering van die 
opdragte deur die Sinode 1994 aandag gegee is. 
2.2  Die benoeming van Skakelpersone deur elke Klassis: 
2.2.1  Op 8 Februarie 1994 is 'n brief aan elke Klassis gestuur waarin 
die besluit van die Nasionale Sinode 1994 (kyk 1.7 hierbo) 
deurgegee is. 
2.2.2  Die eerste brief is met 'n brief in Maart 1995 opgevolg;  daarin 
is Klassisse wat nog nie gereageer het nie, gevra om 'n 
Skakelpersoon te benoem.  Tot en met Junie 1996 is daar van 21 
Klassisse reaksie ontvang.  Enkele Klassisse het geoordeel dat hulle 
nie Skakelpersone gaan benoem nie.  In die tweede brief het die 
Deputate volgens opdrag ook 'n oorsig oor die stand en vordering 
van die gesprek gegee, asook riglyne oor die bevordering van 
samewerking tussen die NG en NH Kerke en die GKSA op plaaslike 
vlak. 
2.2.3  'n Derde brief is op 5 September 1995 aan elke Klassis gestuur 
waarin daar verder oor die vordering van die gesprek tussen die drie 
Kerkgemeenskappe berig is.  Bykomende riglyne vir samewerking en 
die gesamentlike getuienistaak op plaaslike vlak is ook gegee.  
Inligting oor plaaslike samewerking wat deur enkele Skakelpersone 
aan die Deputate deurgegee is, is in die brief weergegee. 
2.2.4  Volgens die inligting wat die Deputate van enkele 
Skakelpersone ontvang het, blyk dit dat samewerking tussen die drie 
Afrikaanse kerke op plaaslike vlak die volgende behels:  
Samewerking ten opsigte van Geloftedagfeeste en die herdenking 
van die Hervorming;  die gesamentlike aanpak van opheffingswerk 
soos 'n geletterdheidskool;  koördineringskommissies met die oog op 
evangelisasiewerk, barmhartigheidswerk en skakeling met skole en 
plaaslike owerhede.  Drie Klassisse het ook berig dat hulle die 
leiding geneem het om 'n byeenkoms van afgevaardigdes van die drie 
Afrikaanse kerke te reël om oor samewerking en die gesamentlike 
getuienistaak te besin.  In die Boland bestaan die Wes-Kaapse Raad 
vir Kerklike Samewerking.  Die doel van die Raad is samewerking in 
gemeenskaplike sake, om 'n gesamentlike Christelike getuienis te laat 
hoor en om interkerklike inligting aan mekaar mee te deel. 
2.3  Die deurgee van inligting aan plaaslike kerke: 
2.3.1  In 'n brief van 6 September 1995 aan Kerkrade het die 
Deputate breedvoerig inligting gegee oor die stand en vordering van 
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die gesprek op die Tussenkerklike Kommissie (TKK) en die 
bilaterale gesprekke met die NH en NG Kerke. 
2.3.2  Die Deputate het geoordeel dat die inligting wat aan die 
Skakelpersone van die Klassisse gestuur is, eweneens inligting aan 
die plaaslike kerke was. 
2.4  Werksaamhede van die Tussenkerklike Kommissie (TKK): 
2.4.1  Die TKK het in 1994 twee maal en in 1995 een maal vergader 
en sal DV in November 1996 weer vergader.  Tydens die 
vergaderings is verskeie gesprekspunte behandel;  daaroor word 
vervolgens gerapporteer. 
2.4.2  Strukturele eenwording:  Die TKK het reeds in 1992 besluit 
dat die saak van strukturele eenwording dringende aandag moet 
geniet.  Die motivering daaroor is dat daar verskille oor eenheid en 
eenwording bestaan, oor hoe dit bereik moet word en oor hoe die 
verskille wat duidelik geword het, geëvalueer moet word.  In 'n 
verslag voor die TKK word aandag gegee aan noodsaaklike 
voorvereistes van strukturele eenwording, 'n evaluering van die 
huidige stand van sake en aan riglyne oor konstruktiewe 
samewerking.  Die TKK het dit aan 'n Subkommissie opgedra om 
aan 'n moontlike konsep-kerkorde te werk.  Ons gesamentlike 
konfessie, Reformatoriese kerkregtelike agtergrond asook die reeds 
geïdentifiseerde verskille behoort nie net as rigtingwysers te dien nie, 
maar ook verder konstruktief en gesamentlik fyner deurdink te word.  
Op so 'n wyse kan struikelblokke intensief onder oog geneem word 
en moontlik op die weg van groter eenheid in kerkregering en 
strukturele eenwording gevorder word. 
2.4.3  Die Nederlandse Geloofsbelydenis, artikels 27-32:  Die TKK 
het in 1993 'n Subkommissie aangewys om 'n gesamentlike 
Memorandum oor die verklaring en implementering van artikels 27-
32 van die NGB op te stel.  'n Memorandum het voor die TKK van 
September 1994 gedien.  Na bespreking en meningsverskil is dit na 'n 
nuwe Subkommissie verwys om 'n vorderingsverslag voor te berei.  
Die Subkommissie gee ook aandag aan die funksionering en gesag 
van die Belydenis in elke Kerkgemeenskap. 
2.4.4  Evaluering van die gesprek:  In opdrag van die TKK het die 
drie Kerkgemeenskappe elk 'n Memorandum oor die evaluering van 
die positiewe vordering in die gesprek opgestel.  Op grond van al 
drie Memoranda blyk dat in die gesprek groter begrip vir mekaar se 
standpunte verkry kon word en dat die gesprek oor wedersydse 
begrip vir bepaalde praktyke en probleme in die onderskeie 
Kerkgemeenskappe kon bevorder.  In die loop van die gesprek het 
kerkisme plek gemaak vir 'n openhartige, saaklike en konstruktiewe 
benadering.  'n Hele aantal verskille in Skrifbeskouing en kerkbegrip 
is deur die gesprek oor baie jare geïdentifiseer.  Die aanvaarding van 
mekaar se goeie trou en die erns by die belewing van die eenheid het 
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die geleentheid geskep om steeds openhartig oor die verskille te 
praat.  Die positiewe resultate wat reeds deur die gesprek bereik is, 
beklemtoon die noodsaak en roeping om met volgehoue 
dringendheid en erns die gesprek voort te sit. 
2.4.5  Konkrete samewerking:  Die TKK het die volgende terreine 
van samewerking tussen die drie Kerkgemeenskappe aanbeveel:  Dat 
die onderskeie Kerkgemeenskappe mekaar oor en weer uitnooi om 'n 
ampsdraer(s) af te vaardig om meerdere kerklike vergaderings (bv. 
Klassisse, Part.- en Nasionale Sinodes) met spreekreg by te woon;  
dat die Kerkgemeenskappe gesamentlike navorsing en studie 
onderneem met die oog op die getuienis in die samelewing en 
teenoor die owerheid;  dat teologiese fakulteite en skole 
navorsingsprogramme gesamentlik onderneem en studieresultate 
uitruil. 
2.4.6  Die rol wat historiese faktore speel:  Memoranda van al drie 
Kerkgemeenskappe is opgestel oor die historiese faktore wat in die 
ontstaan van die drie Kerkgemeenskappe 'n rol gespeel het en wat 
vandag nog 'n rol in die onderlinge verhoudinge mag speel. 
2.4.7  Die deurgee van inligting:  Tydens elke TKK-vergadering is 
daar geleentheid om inligting wat die verhouding tussen die 
Kerkgemeenskappe raak, aan mekaar deur te gee.  Die Deputate het 
ook alle besluite van Sinode 1994 van die GKSA aan die ander twee 
gespreksgenote deurgegee, asook eksemplare van die Handelinge van 
die Nasionale Sinode van 1994.  Daar bestaan ook 'n reëling dat die 
afgevaardigdes van al drie kerke mekaar se kerklike tydskrifte 
ontvang. 
2.4.8  'n Konvent van Reformatoriese Kerke:  Die Nasionale Sinode 
van 1994 het aan die Deputate die mandaat gegee om op 'n gepaste 
wyse die terreine van samewerking wat die drie Kerkgemeenskappe 
in gemeen het, beter te benut, sodat die gesamentlike getuienistaak 
meer tot sy reg kan kom.  Die Deputate het na deeglike besinning tot 
die oortuiging gekom dat 'n Konvent van Reformatoriese Kerke in 
Suid-Afrika oorweeg behoort te word.  Dit kan naas die roeping om 
teenoor mekaar te getuig ook 'n ander wyse van eenheidsbelewing 
wees.  Die gedagte aan so 'n samekoms is vir die TKK nie 'n vreemde 
gedagte nie, aangesien dit in die verlede telkens as 'n behoefte 
aangedui is.  Die Deputate is van oordeel dat die jarelange 
tussenkerklike gesprek juis die klimaat vir sodanige samekoms 
geskep het.  Die Deputate het die daarstelling van 'n konvent tydens 
bilaterale gesprekke gemotiveer en 'n gesamentlike Kommissie van 
die drie Kerkgemeenskappe het 'n werksdokument vir die TKK 
voorberei (vgl. 3.2). 
2.5  Bilaterale gesprekke met die NG Kerk: 
2.5.1  Twee bilaterale gesprekke kon in 1995 gehou word en 'n derde 
gesprek word DV in die tweede helfte van 1996 gehou. 
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2.5.2  Die gesprek oor Christus in die Ou Testament na aanleiding 
van Lukas 24:27 is voortgesit.  Die Deputate het kritiek gelewer op 'n 
stuk wat deur 'n teologiese professor van die NGK opgestel is, maar 
met 'n volgende vergadering het die NGK dit gestel dat die standpunt 
in die betrokke stuk nie die amptelike standpunt van die NGK is nie.  
Die Deputate is ingelig oor die besluit van die Algemene Sinode van 
1986 oor Skrifgesag en Skrifgebruik.  Die Algemene Sinode van 
1994 het ook 'n studie oor Christus in die Ou Testament onderneem 
en daar is besluit dat die neerslag van die studie weer later bespreek 
sal word. 
2.5.3  'n Omvangryke en deeglike kritiese analise van die praktiese 
funksionering van die NGK en die GKSA is tydens die bilaterale 
gesprekke bespreek.  In die analise word die ooreenkomste en 
verskille in die funksionering van die twee Kerke naas mekaar 
geplaas en gepoog om verkennend aan te dui hoe verder in die 
gesprek tot eenheid beweeg moet word.  Alhoewel die gesprek op 
hierdie punt steeds voortgaan, is die volgende besluit geneem:  
"Hierdie verslag bevestig die bevindinge wat vroeër gemaak is met 
die studie oor die teoretiese verskilpunte rakende kerkregtelike sake.  
Die vergadering aanvaar dat hierdie verslag 'n getroue weergawe van 
kerkregtelike verskille is en konstateer dat juis hierdie verskille 
strukturele eenwording nie moontlik maak nie.  Daarom moet saam 
besin word oor 'n ander vorm van eenheidsbelewing.  Hierdie verslag 
moet na die Sinodes verwys word vir kommentaar of advies".  Die 
Deputate het dit duidelik gestel dat die gesprek tussen die Kerke 
steeds moet voortgaan met die ideaal dat die kerke met dieselfde 
Belydenis tot eenheid moet kom, maar dat ander vorme van 
eenheidsbelewing ook ondersoek moet word. 
2.5.4  Die gesamentlike getuienistaak van die Kerke in 'n veranderde 
staatkundige bedeling is bespreek.  Die Kerke het saamgestem dat 
die gesamentlike getuienistaak 'n staande agendapunt moet wees.  In 
die geval van ad hoc-sake van spoedeisende aard moet enige van die 
gespreksgenote 'n vergadering kan oproep en die Interimkomitee van 
die TKK moet oordeel of dit 'n buitengewone vergadering van die 
TKK noodsaak. 
2.5.5  Tydens die bilaterale gesprekke is daar ook gefokus op die 
persepsies wat die GKSA en die NGK van mekaar het, asook op 
bepaalde historiese faktore wat vandag nog 'n rol in die onderlinge 
verhoudinge speel. 
 
2.6  Bilaterale gesprekke met die NH Kerk van Afrika (NHKA): 
2.6.1  In 1994 is een bilaterale gesprek gehou en in 1995 twee.  'n 
Vierde bilaterale gesprek word DV in die tweede helfte van 1996 
gehou. 
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2.6.2  Die gesprek oor die sogenaamde "Capita Doctrinae" is 
voortgesit.  Die standpunt van die Deputate is dat die uitdrukking 
"Capita Doctrinae" nie mag sien op die reduksie van die Belydenis 
nie en dat daar ten opsigte van die Gereformeerde Belydenisskrifte 
nie onderskei word tussen hoofsake en middelmatige sake nie.  Vir 
die doeleindes van die gesprek oor kerkeenheid tussen 
kerkgemeenskappe van Gereformeerde Belydenis is wedersydse 
instemming met die volle leer noodsaaklik.  Vanuit hierdie 
onderwerp het die fokus verskuif na die belangrikheid, funksionering 
en hermeneutiek van die Belydenisskrifte veral met betrekking tot 
die beweegruimte van die teologiese vakwetenskaplike beoefening.  
Beide kerke het hieroor stellings geformuleer.  In die lig daarvan dat 
die TKK tans aan die gesag en funksionering van die 
Belydenisskrifte aandag gee, is besluit dat die onderwerp voorlopig 
op bilaterale gesprek afgesluit word.  'n Kommissie werk egter aan 'n 
samevatting en riglyne vir 'n voortgaande gesprek. 
2.6.3  'n Indringende gesprek aan die hand van Memoranda en 
Kernstellings is oor die kerklike etos gevoer.  Uit die stukke en die 
besprekings het dit geblyk dat die GKSA en NHKA met kerklike etos 
nie dieselfde bedoel nie.  Die Deputate het geoordeel dat kerklike 
etos in hoofsaak handel oor middelmatige sake ten opsigte van 
kerklike gedragspatrone en kultuur.  Die Kommissie van die NHK 
het kerklike etos meer in die konteks gesien van die ruimte wat vir 
wetenskaplike arbeid gegee moet word sodat bepaalde teologiese 
beskouings getoets en bespreek mag word, aangesien die kerklike 
etos ten nouste saamhang met die teologiese oortuigings wat binne 'n 
bepaalde kerk leef.  Die gesprek het later in sy fokus verskuif na hoe 
beide Kerke 'n spektrum van teologiese beskouings huisves en watter 
vryheid daar vir die beoefening van die teologiese vakwetenskap 
bestaan.  Tans werk 'n Subkommissie aan 'n stuk oor hoe die 
verskeidenheid in kerklike etos die eenheid van die kerk raak. 
2.6.4  Ander sake wat aandag geniet het, was die rol van historiese 
faktore, die gesamentlike getuienistaak en die werkswyse van die 
TKK. 
2.7  Besluite deur die Algemene Sinode van die NGK en die 
Algemene Kerkvergadering van die NHKA: 
Hieroor sal in die Aanvullende Rapport gerapporteer word. 
 Besluit:  Met dank kennis geneem van punte 2.1 tot 2.7. 
 
 
2.8  Gesprekke met die Afrikaanse Protestantse Kerk: 
2.8.1  'n Versoek van die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) om 'n 
gesprek te voer oor die onderlinge verhoudinge tussen die APK en 
die GKSA het voor die Nasionale Sinode van 1994 gedien.  Die 
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Sinode 1994 het dit aan hierdie Deputate opgedra om met die APK 
gesprek te voer (vgl. Acta 1994:166). 
2.8.2  In 1994 het die Deputate die Sentrale Kerkekommissie van die 
APK twee maal en in 1995 twee maal ontmoet.  'n Vyfde gesprek sal 
DV in die tweede helfte van 1996 plaasvind. 
 Besluit:  Met dank kennis geneem van punte 2.8.1 en 2.8.2. 
2.8.3  Tydens die eerste gesprek is besluit om 'n duidelike doel vir 
die gesprek en met die oog op voortgesette skakeling in die toekoms 
te formuleer.  Daar is op die volgende riglyne ooreengekom: 
2.8.3.1  Die vertrekpunt in die gesprek moet die eenheid in Christus 
wees, waarmee nie gesê word dat die aanvaarding van 'n doelwit van 
uiteindelike strukturele eenheid 'n voorvereiste vir die 
gesprekvoering is nie. 
2.8.3.2  'n Kerklike gesprek moet op 'n teologiese wyse gevoer word. 
2.8.3.3  Die gedagtewisseling moet die waarheid, soos dit in Gods 
Woord gevind word, en soos belig deur die Gereformeerde 
Belydenisskrifte, dien.  Die volgende onderwerpe behoort in 
voortgesette gesprekke aandag te kry:  kerkbegrip, vertolking van die 
Skrif, kerkregeringstelsel. 
2.8.3.4  Naas die gesprek op teologiese vlak, moet die onderlinge 
verhoudinge tussen plaaslike kerke ook aandag kry. 
2.8.3.5  Die gespreksgenote moet soos broers van mekaar oor 
essensiële sake verskil, indien nodig.  Deurentyd moet aan die 
eenheid in Christus gebou word. 
 Besluit:  Punte 2.8.3.1 tot 2.8.3.5 word goedgekeur. 
2.8.4  Verskeie publikasies van beide kerke is uitgeruil en daar is ook 
besluit dat die gespreksgenote die kerklike tydskrifte van beide kerke 
sal ontvang. 
2.8.5  Daar is ooreengekom dat kommentaar oor die publikasies 
gelewer sal word.  Die Deputate het met hulle kommentaar gefokus 
op die Kerkorde van die AP-Kerk en op die publikasies "Ontmoet die 
APK" en "Skriflig op Kerk en Volk". 
 Besluit:  Kennis geneem van punte 2.8.4 tot 2.8.5. 
2.8.6  Die gesprekke het in 'n broederlike gees plaasgevind en die 
wedersydse standpuntstelling was indringend en openhartig.  Tot 
dusver is hoofsaaklik gekonsentreer op KO, art.3 van die APK wat 
die lidmaatskap van die Kerk reël.  Artikel van die KO van die AP-
Kerk lui soos volg: 
“Artikel 3 : Kerk en Lidmaatskap 
3.1  Kerk van Christus is die vrug van die werk van die Drie-enige 
God onder die Koningskap van Christus. 
3.2  Net blanke Afrikaners, asook ander blankes wat hulle met blanke 
Afrikaners vereenselwig, wat die saligmakende geloof in Christus het 
(Rom 10:9-10), wat die belydenis, leer en hierdie Artikel in die 
Kerkorde van die Afrikaanse Protestantse kerke in kerkverband 
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onderskryf, kan saam met hulle kinders lidmaatskap van ‘n plaaslike 
kerk (gemeente) verkry. 
3.3  Die Here leer ons in Gen 11, Deut 32:8, Hand 2:8, Hand 17:26, 
OP 7:9, Op 21:24 en 26, Op 22:2 dat die inheemse kerk sy wil is.  
Die AP-Kerk(e) wil elk ‘n openbaring van die liggaam van Christus 
wees en ook die verinheemsing van die kerk van Christus onder die 
Afrikaner Boerevolk naas andere volkere, van watter kultuur hulle 
ook mag wees.” 
 Besluit:  Die Sinode neem met dank kennis dat die gesprek 

tussen die Deputate (GKSA) en die Sentrale Kerkekommissie 
van die AP-Kerk in ‘n broederlike gees plaasgevind het en dat 
dit indringend en openhartig was. 

 
3.  Sake waaroor die Sinode moet oordeel 
3.1  Die noodsaak en werkswyse van die TKK: 
3.1.1  Die Sinode herbevestig die roeping om die eenheid en kerklike 
gemeenskap in Jesus Christus beter te beleef en te vergestalt, 
aangesien die drie Kerkgemeenskappe die Drie Formuliere van 
Eenheid onderskryf. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.2  Naas die roeping tot kerklike eenheid beklemtoon die Sinode 
die noodsaak om dit wat die drie Kerkgemeenskappe in gemeen het 
asook terreine van konkrete samewerking, beter te benut, sodat die 
gesamentlike kerklike getuienistaak meer tot sy reg kan kom. 
3.1.3  Die Deputate het die afgelope termyn iets van 'n frustasie 
beleef in dié sin dat sekere onafgehandelde sake steeds nie tot 'n 
sinvolle afronding kon kom nie (vgl. 2.4.3 hierbo). 
Dit wil voorkom dat aspekte van praktiese samewerking beklemtoon 
word ten koste van die roeping om met wesenlike verskille erns te 
maak. 
3.1.4  Die Deputate is van oordeel dat beide die gesprek tot kerklike 
eenheid en die gesamentlike getuienistaak en samewerking in 
toekomstige skakeling steeds tot sy volle reg moet kom.  Die 
werkswyse van die TKK moet daarvoor voorsiening maak.  Die 
Deputate is tans besig om die verloop van die gesprek sedert 1958 
indringend te analiseer om 'n lys van sake te identifiseer waaraan die 
TKK met toekomstige gesprekke aandag behoort te gee.  In die 
Aanvullende Rapport sal hieroor gerapporteer word. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.1.2 tot 3.1.4. 
3.1.5  (Punt 3.1.5 is tydens die Sinode ingevoeg - Deputate 
Handelinge) 
3.1.5.1  Die Sinode neem met waardering kennis van die toegewyde 
werk wat deur die Deputate verrig is.  Die Sinode spreek die bede uit 
dat verdere vordering op die pad na geloofseenheid wat ook in een 
kerkverband tot uitdrukking behoort te kom, op grond van die Bybel 
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as die onfeilbare Woord van God en die Belydenisskrifte, gemaak sal 
word. 
3.1.5.2  Die Sinode is dankbaar dat gesprekke met die genoemde 
twee kerkgemeenskappe in ‘n broederlike gees plaasgevind het.  Die 
Sinode beskou die beoogde Konvent van Reformatoriese Kerke as ‘n 
deurbraak.  Mag hierdie Konvent die geloofsgemeenskap tussen die 
genoemde kerkgemeenskappe dien. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2  Die Konvent van Reformatoriese Kerke: 
In 2.4.8 is die aanloop tot die daarstelling van 'n Konvent van 
Reformatoriese Kerke gemotiveer.  'n Gesamentlike werksdokument 
van die drie Kerkgemeenskappe oor die Konvent word onder hierdie 
punt vir die oordeel van die Sinode voorgehou.  Aangesien daar by 
die TKK steeds besinning oor die saak is, word die Sinode versoek 
om hom slegs met die strekking van die werksdokument te 
vereenselwig. 
3.2.1  Voorstel:  Die voorstel is tweeledig van aard: 
3.2.1.1  Dat die drie Afrikaanse Kerkgemeenskappe (wat in die TKK 
saamkom) die inisiatief neem om Reformatoriese 
Kerkgemeenskappe volgens 'n ge-ordende wyse gereeld in 'n 
vergadering te laat saamkom waar gesamentlike en gemeenskaplike 
belange ten opsigte van kerkwees in Suid-Afrika asook die 
gesamentlike profetiese roeping ten opsigte van die owerheid en die 
samelewing hanteer kan word. 
3.2.1.2  Dat die kerklike gesprek in die TKK nie hiermee vervang 
word nie, maar dat die gesprek in die TKK voortduur volgens die 
aard en doel van die TKK. 
Die verdere fokus van hierdie werksdokument val op die eerste deel 
van die voorstel wat tegelyk beskou moet word as 'n vrug van die 
Tussenkerklike Gesprek oor jare. 
3.2.2  Motivering: 
*  Die wesensaard en eienskappe van die kerk van Jesus Christus stel 
ons as Kerke met dieselfde belydenis voor die roeping om ons geloof 
en ons belydenis in harmonie met mekaar in die wêreld te betuig. 
*  Die resultaat van die jarelange kerklike gesprek tussen ons laat 
blyk dat sigbare, strukturele eenheid klaarblyklik nie binne die 
afsienbare toekoms haalbaar is nie.  Hierdie konklusie word gegrond 
op die verskille wat reeds geïdentifiseer is, en wat insgelyks 
saamhang met die eie kerklike tradisievorming en etos. 
*  'n Gereelde samekoms van afgevaardigdes van Reformatoriese 
Kerkgemeenskappe kan samesprekinge en samewerking tussen 
Kerke met dieselfde Reformatoriese Belydenis in dieselfde 
samelewing kerkregtelik anker en gestalte gee. 
3.2.3  Kerkregtelike konkretisering - ter oorweging: 
3.2.3.1  Die naam 
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'n Suid-Afrikaanse Forum/Konvent van Reformatoriese Kerke. 
3.2.3.2  Die doel 
Om in harmonie met mekaar uitvoering en gestalte te gee aan ons 
gemeenskaplike geloof en Reformatoriese Belydenis: 
*  ten opsigte van gesamentlike belange, raakpunte en 
samewerkingsvlakke in die samelewing; 
*  ten opsigte van onderlinge ondersteuning en bystand waar dit 
nodig is; 
*  ten opsigte van gesamentlike getuienis as 'n profetiese roeping 
teenoor die owerheid en samelewing. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.2 tot 3.2.3.2. 
3.2.3.3  Deelnemende kerke 
Deelname aan die Konvent geskied op uitnodiging aan alle kerke in 
Suid-Afrika met ‘n Reformatoriese belydenisgrondslag, wat een of 
meer van die volgende Belydenisskrifte onderskryf en handhaaf:  
Galliese Konfessie, Belgiese Konfessie, Heidelbergse Kategismus, 
Dordtse Leerreëls, Westminster Konfessie, Eerste Skotse Konfessie, 
Tweede Skotse Konfessie, Tweede Helvetiese Konfessie, Nege en 
dertig artikels. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring - 

Deputate Handelinge). 
3.2.3.4  Samestelling, administrasie en werkswyse 
*  Elke Kerkgemeenskap bepaal sy wyse van afvaardiging, en die 
aantal afgevaardigdes word op 'n maksimumtal van 15 vasgestel; 
*  Die vergadering vind minstens jaarliks plaas; 
*  Die vergadering stel van jaar tot jaar 'n Interimkomitee saam wat 
die noodsaaklike administrasie en koördinering behartig.  Die 
Interimkomitee bestaan uit een lid van elke deelnemende 
Kerkgemeenskap. 
*  Die TKK benoem 'n Kommissie om - indien die voorstel in 
beginsel aanvaar word - die fynere besonderhede met betrekking tot 
die werkwyse en finansiële implikasies te bepaal en om voorstelle 
met die oog op die eerste Forum/Konvent uit te werk. 
3.2.3.5  Aard en bevoegdheid 
*  Die Forum/Konvent verskil van 'n gewone kerklike meerdere 
vergadering.  Dit het hoofsaaklik 'n getuiende karakter, en is 'n 
eiesoortige vergadering van kerke wat tog wesenlike sake en belange 
met mekaar in gemeen het. 
*  Die besluit van die Forum/Konvent dra die karakter van 'n 
Reformatoriese getuienis in die naam van die vergadering self, en is 
nie bindend ten opsigte van die deelnemende Kerke wat afvaardig 
nie. 
*  Die besluite met betrekking tot die doel van die vergadering moet 
met konsensus geneem word, en die getuieniskrag daarvan is 
afhanklik van die begronding in die Skrif en Konfessie. 
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*  Die vergadering skep nie sy eie agenda nie, maar is daarvoor van 
die voorstelle, beskrywingspunte en versoeke van die deelnemende 
kerke afhanklik. 
 Besluit:  Van pte.3.2.3.4 en 3.2.3.5 word kennis geneem. 
3.3  Skakeling met Klassisse en plaaslike samewerking: 
3.3.1  Die Sinode beklemtoon die roeping van plaaslike kerke om die 
gemeenskap van die gelowiges in breër verband daadwerklik uit te 
leef, asook die noodsaak dat Klassisse en Kerkrade ingelig moet 
wees oor die verloop van die gesprek tussen die drie 
Kerkgemeenskappe. 
3.3.2  Alhoewel die benoeming van Skakelpersone deur die Klassisse 
nog nie ten volle gerealiseer het nie, moet die skakeling tussen die 
Deputate en die Klassisse, asook die skakeling met die Kerkrade, 
voortgesit word. 
3.3.3  Daadwerklike samewerking van plaaslike kerke op plaaslike en 
streeksvlak op terreine waar gemeenskaplike sake hulle aandien moet 
aangemoedig word met dien verstande dat dit nie 'n TKK-gesprek 
oor kerklike eenheid sal wees nie.  So 'n gesprek behoort tuis by die 
Deputate van die Nasionale Sinode, aangesien dit 'n saak is wat alle 
kerke gemeenskaplik raak.  Die Deputate is by plaaslike 
samewerking alleen betrokke in soverre dit hulle opdrag raak. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.3.1 tot 3.3.3. 
3.4  Verslag oor praktiese funksionering: 
In 2.5.3 is verslag gelewer oor die verslag rakende die praktiese 
funksionering van die NGK en die GKSA.  Die dokument word as 
ongepubliseerde Bylae vir die oordeel van die Sinode voorgehou, 
asook die besluit waarna in 2.5.3 verwys word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.5  Hantering van gesamentlike getuienis op ad hoc-basis: 
Die Nasionale Sinode van 1994 het dit aan die Deputate opgedra om 
saam met die ander twee Kerkgemeenskappe die lig van die 
Gereformeerde getuienis te laat skyn oor bepaalde ad hoc-sake (vgl. 
1.3 hierbo).  Om hieraan uitvoering te gee het die Deputate die 
reëling getref dat die drie Kerkgemeenskappe mekaar kan skakel met 
die oog op so 'n gesamentlike getuienis en dat die Interimkomitee 
van die TKK kan oordeel of dit 'n spesiale vergadering van die TKK 
regverdig. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
4.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.1  Die Sinode benoem weer eens Deputate met die volgende 
opdragte: 
4.1.1  Sit die gesprek oor kerklike eenheid in lyn met die opdragte en 
besluite sedert Sinode 1958 voort.  Vergelyk ongepubliseerde Bylae 
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1:  ‘n Kritiese analise van die praktiese funksionering van die NGK 
en GKSA.  Vergelyk punte 2.5.3 en 3.4 van hierdie Rapport.  
Ongepubliseerde Bylae 2:  Gespreksdokument Deputate GKSA, 
November 1996:  Die TKK op pad na 2000. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.1.2  Benut op gepaste werkswyse dit wat die drie 
Kerkgemeenskappe in gemeen het en identifiseer terreine van 
konkrete samewerking. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring - 

Deputate Handelinge). 
4.1.3  Laat skyn die lig van die Gereformeerde getuienis saam met 
die ander twee Kerkgemeenskappe. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring - 

Deputate Handelinge). 
4.1.4  Gaan binne die besluite van die TKK hierby voort met die 
totstandkoming van 'n Konvent van Reformatoriese Kerke in die 
RSA, aangesien die Sinode hom met die daarstelling van sodanige 
Konvent in beginsel vereenselwig 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.1.5   
4.1.5.1  Gee inligting oor die verloop van die gesprek op die TKK en 
oor plaaslike samewerking so gereeld moontlik aan die 
skakeldeputate of deputate Korrespondensie van die Klassisse en aan 
die kerkrade deur. 
4.1.5.2  Beklemtoon die dringende noodsaak van gesprek, 
meelewing, samewerking met en voorbidding vir mekaar. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.1.6  Naam deputate:  Dat die naam van die Deputate word verander 
na Deputate vir Gesprek met Binnelandse Kerke (NG, NH en AP-
Kerke). 
 Besluit:    Goedgekeur. 
4.2  Die begroting vir die volgende drie jaar: 
Ontvangs van die NGK te Potchefstroom - R1 200.00  
Ontvangs van die NHKA te Potchefstroom - R1 200.00  
Ontvangs van die APK te Potchefstroom - R1 200.00  
Intekening op Die Kerkblad vir 24 persone-  R4 200.00  
Drukwerk en duplisering - R  600.00  
   R8 400.00 
 
 
 
 Besluit:  Verwys na Finansiële Kommissie.  (Die finale besluit 

oor die begroting is geïnkorporeer in die begroting wat deur die 
Finansiële Kommissie voorgelê en deur die Sinode aanvaar is 
vir Januarie tot Junie 1997, 18.1, F 1.1 - Deputate Handelinge.) 
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G.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE VIR GESPREK 
MET NG EN NH KERKE 
 
1.  Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
1.1  Werksaamhede van die Tussenkerklike Kommissie (TKK) 
Die TKK het in November 1996 nie vergader nie, maar 'n belangrike 
vergadering van die Interimkomitee (dagbestuur) van die TKK het 
wel in November plaasgevind.  Tydens hierdie vergadering is weer 
eens indringend aan die effektiewe funksionering van die TKK 
aandag gegee.  'n Gevoel bestaan dat die gereelde vergaderings van 
die TKK deur die program van bilaterale gesprekke benadeel word 
en dat die ritme van bilaterale gesprekke afgeskaal moet word ten 
gunste van meer gereelde en langer TKK vergaderings.  Tydens 
hierdie vergadering het die Deputate van die GKSA 'n 
gespreksdokument (Die TKK op pad na 2000) ingedien waarin die 
werksaamhede en besluite van die TKK sedert 1958 saamgevat is.  
Vir 1997 word 'n verlengde vergadering van die TKK op 18 en 19 
Maart in die vorm van 'n werkswinkel beplan.  Tydens hierdie 
vergadering sal indringend na die pad van die TKK op pad na 2000 
gekyk word. 
1.2  Bilaterale gesprek met NH Kerk 
'n Bilaterale gesprek met die NH Kerk het op 23 Oktober 1996 
plaasgevind.  Tydens hierdie vergadering is gepoog om 'n 
samevattende verslag op te stel oor die ooreenkomste en verskille 
tussen die GKSA en die NH Kerk oor die gesag van die 
Belydenisskrifte en die Kerklike etos. 
1.3  Gesprek met die Afrikaanse Protestantse Kerk 
Die vyfde gesprek met die APK het op 23 Oktober 1996 plaasgevind.  
Daar is besluit om die punt oor KO, art.3 van die APK voorlopig 
eenkant te laat staan en as 'n verskil aan te teken.  Die gesprek is toe 
voortgesit met die kommentaar van die GKSA op die ander artikels 
van die Kerkorde van die APK.  Naas kleinere verskille het die 
Deputate die duidelike indruk dat die APK daarna streef om hulle 
Kerkorde op gereformeerde beginsels te bou. 
1.4  Besluite van die Algemene Kerkvergadering van die NHKA, 
Junie 1995 
In die Agenda van die Algemene Kerkvergadering word slegs 
melding gemaak van die bilaterale gesprekke wat tussen die NHKA 
en die GKSA plaasgevind het en watter sake bespreek is.  Verder 
word die verskeidenheid terreine van samewerking aan die 
vergadering voorgehou.  In die besluitebundel word slegs besluite 
oor die terreine van samewerking genoem. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1.1 tot 1.4. 
 
2.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.1  Voortgesette gesprek met die APK 
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Die Deputate beveel aan dat die gesprek met die APK voortgesit 
word volgens die riglyne wat weergegee is in die Agenda:23, 2.8.3.1 
- 2.8.3.5. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
15.5  BESKRYWINGSPUNT VAN DIE PARTIKULIERE SINODE 
NOORD-TRANSVAAL - OPDRAG DEPUTATE IN GESPREK 
MET ANDER AFRIKAANSE KERKE EN DEPUTATE 
EKUMENIESE SAKE  (Artt.42, 162) 
 
A.  Dr. N.P. Heystek lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Ekumenisiteit II. 
C.  Ds. G.J. van Wyk rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
Die Nasionale Sinode Potchefstroom 1997 besluit om die 
gesprekvoering met ander Afrikaanse Kerkgemeenskappe sodanig te 
verander dat dit rekening hou met die verskuiwings in kerklike 
verhoudings die afgelope dekades. 
 
Motivering 
1.  By die GKSA: 
Sedert die aanvang van amptelike gesprekvoering met ander 
Kerkgemeenskappe oor kerklike eenheid het die verhoudinge binne 
die Gereformeerde kerkverband dramaties verander (bv. die ontstaan 
van die Algemene Sinode).  Dit is kerkregtelik besien 'n probleem 
indien die GKSA tot eenheid byvoorbeeld met die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk besluit buite die Algemene Sinode van die 
GKSA om.  Dit is 'n ewe groot probleem indien byvoorbeeld Sinodes 
Soutpansberg en Middellande sou besluit om een te word met die 
Verenigende Gereformeerde Kerke. 
2.  By die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsche 
Hervormde Kerk van Afrika:  Interne kerklike verhoudings by hulle 
het ook reeds dramaties verander of verhoudingsveranderinge word 
oorweeg. 
3.  Ook in ander Kerkgemeenskappe wat hierby ter sake is, is die 
aspek van interne kerklike verhoudinge op die oomblik aan die orde. 
 Besluit:  Daar word  soos volg aan die Beskrywingspunt 

gevolg gegee:  Dit word aan die te benoeme Deputate vir 
Gesprek met Binnelandse Kerke (NG, NH en AP-Kerke) 
opgedra om in die gesprekvoering met ander Afrikaanse 
kerkgemeenskappe rekening te hou met verskuiwings in 
kerklike verhoudings die afgelope dekades en die volgende 
Sinode hieroor te adviseer. 
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15.6  RAPPORT VAN DEPUTATE VIR KORRESPONDENSIE 
MET BUITELANDSE KERKE  (Artt.74, 206, 242) 
 
A.  Ds. S.D. Snyman stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit 
I. 
C.  Ds. C.S. Grobler rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Tree in gesprek met Kerke wat in korrespondensie staan met die 
GKSA en dra namens die GKSA groete oor aan voorgenoemde 
Kerke wat uitnodigings rig vir afvaardiging. 
1.2  Stuur die Handelinge van die Sinode van die GKSA aan hierdie 
Kerke en vra die Handelinge van die onderskeie Sinodes aan. 
1.3  Bestudeer die Handelinge en rapporteer aan die volgende Sinode 
oor sake wat vir die GKSA van belang is. 
1.4  Gaan voort om uitnodigings aan Kerke waarmee die GKSA in 
korrespondensie staan, te rig, om die Sinodes by te woon, tot tyd en 
wyl besluite van die Sinode in die verband uitgevoer kan word (Acta 
1991:511, 4). 
1.5  Gee inligting aan die Gereformeerde Kerke in Japan deur oor die 
stand van die GKSA se verbintenis met die CRC en dat daar tans 
onderhandel word met die GKN(V) en die OPC. 
1.6  Die Deputate moet, n.a.v. die besluit van die RCNZ wat a.g.v. 
dwaalleer en Skrifbeskouing hulle bande met die CRC opgeskort het, 
en n.a.v. die verwarring wat bestaan oor die CRC se bande met die 
GKSA dringend duidelikheid hieroor kry, met spesifieke opdrag: 
1.6.1  om tog te probeer om die betrokke Acta van die CRC, te 
verkry; 
1.6.2  om uitklaring te verkry oor die saak van vermeende dwaalleer 
en Skrifbeskouing; 
1.6.3  om opheldering te kry oor en van gemeentes wat reeds van die 
CRC afgeskei het en die redes waarom hulle afgeskei het; 
1.6.4  om op die volgende Sinode die GKSA te adviseer oor die 
voortsetting van bande met die CRC. 
1.7  Om die besluit oor tug van dooplidmate (Acta 1961:120, 
37(114)), asook die "Formulier om 'n afgesnyde lidmaat weer in die 
gemeente van Christus op te neem", in Engels te vertaal en so 
spoedig moontlik aan die Gereformeerde Kerke in Nieu-Seeland te 
stuur. 
1.8  Om die skrywes van die CGKN gedateer 13 Julie 1993 en 17 
Desember 1990 te beantwoord, in die lig van die besluite van die 
Nasionale Sinode 1994, en vorige Sinodes, en dank uit te spreek vir 
die bemoedigende, broederlike en welmenende wyse waarop die 
CGKN sy besorgdheid aan die GKSA bekend gemaak het. 
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1.9 die Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke op om 
die saak op te neem met die Sinode beklemtoon opnuut die ideaal 
van 'n volwaardige Ekumeniese Sinode en dra dit aan kerke met wie 
die GKSA in korrespondensie staan, met die oog op die realisering 
van hierdie ideaal (Acta 1994:207, 5.2.2). 
 Besluit:  Van pte.1.1 tot 1.9 kennis geneem. 
 
2.  Verklaring van afkortings wat hierna volg 
CGK = Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland  
CRC = Christian Reformed Church in North America  
CUCRC = Covenant Union of Christian Reformed Churches  
DKBK = Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke 
FCS = Free Church of Scotland  
GKN = Gereformeerde Kerken in Nederland  
GKN(V) = Die Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) 
GKSA = Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika  
IRC = Interchurch Relations Committee (van die CRC)  
NGK(N) = Nederlands Gereformeerde Kerken  
OPC = Orthodox Presbyterian Church (VSA)  
PCK = The Presbyterian Church in Korea  
RCA = Reformed Churches of Australia  
RCJ = The Reformed Church in Japan  
RCNZ = Reformed Churches of New Zealand  
TSP = Teologiese Skool Potchefstroom  
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
3.1  Algemeen: 
3.1.1  'n Kopie van die Acta van die Nasionale Sinode te 
Potchefstroom van 1994 is deur die Administratiewe Buro aan alle 
Kerke met wie ons in korrespondensie staan, gestuur.  Al hierdie 
kerke is ook per brief deur die DKBK ingelig oor bepaalde besluite 
wat die Sinode geneem het. 
3.1.2  Die buitelandse Kerke is weer versoek om die Acta's van hulle 
Sinodes aan ons te stuur.  Ons ontvang dit egter nie gereeld van al 
die kerke nie.  Sake uit ontvange Acta's wat vir ons kerke van belang 
kan wees, is in die dele van die Rapport wat oor die betrokke kerke 
gaan, verreken. 
3.1.3  Buitelandse Kerke is op versoek van die Studiedeputate oor 
Nagmaalviering gevra om beskikbare relevante Studiestukke en 
Sinodebesluite aan ons deur te gee.  Van enkele kerke is stukke 
ontvang, wat aan die Studiedeputate deurgegee is. 
3.1.4  Uitnodigings na verskeie Sinodes van buitelandse Kerke is 
ontvang, (bv. CGK-1995;  RCA-1994;  RCJ-1994;  RCJ-1995;  RCJ-
1996;  RCNZ-1995).  Omdat daar nie afgevaardigdes gestuur kon 
word nie, is daar elke keer seënwense en groete per brief gestuur. 
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3.2  Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland: 
3.2.1  Prof. J.C. Coetzee, wat Nederland in 1994 besoek het, het op 
versoek van ons Sinode ook gesprek gevoer met die CGK se 
Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke (Acta 
1994:182, 2.2.4.7;  vgl. ook Bylae 7). 
3.2.2  Die CGK het ons op versoek op hoogte gehou met die verloop 
van hulle worstelinge met die CRC.  Die Rapport van hulle 
afgevaardigde na die CRC wat voor hulle Sinode 1995 gedien het, is 
bv. aan ons gestuur.  Relevante inligting is verreken in die deel van 
hierdie Rapport wat oor die CRC handel. 
3.2.3  Daar is in Februarie 1995 meelewing met die CGK betuig na 
die oorstromings wat dele van Nederland getref het.  Hulle is egter 
deur Gods genade groot skade en ellende gespaar. 
3.3  Christian Reformed Church in North America: 
3.3.1  Kyk 4.6 van hierdie Rapport. 
3.4  Free Church of Scotland: 
3.4.1  Geen besondere sake het in die korrespondensie met die FCS 
na vore gekom nie. 
3.5  Nederlands Gereformeerde Kerken: 
3.5.1  Prof. J.C. Coetzee het as afgevaardigde die sitting van die 
Landelijke Vergadering van die NGK(N) op 12 Maart 1994 
bygewoon en namens ons kerke groete oorgedra (Acta 1994:182, 
2.2.4.7;  vgl. ook Bylae 7). 
3.5.2  'n Enkele sin uit sy groeteboodskap wat moontlik misverstand 
kon wek, is per brief deur die Deputate reggestel (Bylae 25). 
3.5.3  Daar is in Februarie 1995 meelewing met die NGK(N) betuig 
na die vloed wat dele van Nederland getref het.  Ook hulle kerke en 
lidmate is groot skade gespaar. 
3.5.4  Die NGK(N) het aan die einde van Mei 1996 verskeie stukke 
gestuur as antwoord op ons versoek om 'n nadere verklaring van 
artikels 17 en 30 van hulle Akkoord van Kerkelijk Samenleven.  Die 
DKBK het nog nie die geleentheid gehad om die stukke te oorweeg 
nie en sal aanvullend daaroor rapporteer. 
 
3.6  The Presbyterian Church in Korea: 
3.6.1  'n Laat antwoord op die uitnodiging na die Nasionale Sinode 
van 1994 is ontvang, asook seënwense vir daardie vergadering. 
3.6.2  Na bogenoemde brief is geen verdere korrespondensie vanaf 
die kant van die PCK ontvang nie.  Die DKBK probeer tans uitvind 
of die posadres wat ons gebruik, nog korrek is. 
3.7  Reformed Churches of Australia: 
3.7.1  Kyk 4.4 van hierdie Rapport. 
3.8  The Reformed Church in Japan: 
3.8.1  Uit die uitgebreide korrespondensie wat van die RCJ ontvang 
is, blyk die volgende: 
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a)  Dat hulle in korrespondensie ("sister Church Relationship") met 
die OPC getree het (Bylae 6). 
b)  Dat hulle in onderhandeling met die NG Kerk in Suid-Afrika 
getree het met die oog op "mission cooperation" (Bylae 6). 
c)  Dat hulle nog nie duidelik standpunt ingeneem het oor die 
kwessie van vroue in die amp van ouderling of predikant nie (Bylae 
6). 
d)  Dat hulle sedert 1994 by wyse van proefneming 'n Psalmbundel 
van 36 Geneefse Psalms, wat in Japanees vertaal is, gebruik (Bylae 
48). 
e)  Dat daar beplan is om by hulle 1996-Sinode, wanneer hulle die 
50-jarige bestaan van hulle kerke vier, twee nuwe "deklarasies" te 
aanvaar, nl. oor die leer van predestinasie en oor die kerk se sending-
/evangeliseringstaak.  Die DKBK poog om kopieë van die 
verklarings te bekom (Bylae 73A). 
3.8.2  Die RCJ is ingelig dat ons Sinode van 1994 kennis daarvan 
geneem het dat hulle ons nie elke keer in die saak gaan ken wanneer 
hulle veranderinge aan hulle Kerkorde aanbring nie, en dat ons 
Sinode dit dus nie as 'n verhindering vir die voortsetting van 
korrespondensie beskou het nie. 
3.8.3  Na die aardbewings wat Kobe, waar hulle Teologiese 
Seminarie gevestig is, in Januarie 1995 getref is, is daar telefonies en 
skriftelik meegeleef en navraag gedoen oor die omvang van die 
skade.  Uit volledige gegewens wat ontvang is, blyk dit dat daar 
omvangryke skade ook aan die Seminarie en aan kerkgeboue en 
huise van gelowiges was.  Die inligting is deurgegee aan die 
Deputate vir Noodtoestande. 
3.8.4  Die RCJ is ingelig oor die stand van ons bande met die CRC 
en oor die gesprekke wat die GKSA met die GNK(V) en die OPC 
voer. 
3.9  Reformed Churches of New Zealand: 
3.9.1  'n Vertaalde weergawe van die 1961-Sinodebesluit oor die tug 
oor dooplidmate asook van die "Formulier om 'n afgesnyde lidmaat 
weer in die gemeente van Christus op te neem" is aan die RCNZ 
gestuur. 
3.9.2  Die RCNZ het by hulle 1995-Sinode die wens uitgespreek dat 
kontak tussen ons kerke mag intensiveer.  Daar is ook kennis geneem 
van talle Suid-Afrikaanse immigrante wat Nieu-Seeland binnekom.  
Die RCNZ is gewys op die moontlike oor-en-weer beroeping van 
predikante as 'n manier van intensiewer kontak, asook op die feit dat 
die TSP nou ook predikante in Engels oplei.  Inligting oor die RCNZ 
wat besoekers of immigrante kan help om by die RCNZ in te skakel, 
is aan Die Kerkblad vir publikasie gestuur. 
3.9.3  Uit Rapporte en Beskrywingspunte wat voor die 1995-Sinode 
van die RCNZ gedien het, blyk dit dat daar by baie in die RCNZ 
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ernstige kommer is oor skynbare Neo-Pentekostalistiese tipe 
invloede in die RCA en by hulle Teologiese Skool.  Dit handel oor 
standpunte binne die RCA oor die vrou in die amp, sekere besluite 
van die RCA oor Woord en Gees, en afwykings van die 
Gereformeerde liturgie en aanbiddingspraktyk.  Alhoewel die 
Deputate van die RCA by hierdie Sinode gemeld het dat die betrokke 
sake na hulle oordeel in die RCNZ oorspeel word, het die RCNZ tog 
besluit om met groot hartseer en kommer te verklaar dat die bande 
tussen hulle en die RCA a.g.v. hierdie sake onder druk gekom het 
(vgl. RCNZ Acta 1995). 
3.10  Insake moontlike Ekumeniese Sinodes: 
3.10.1  Alle kerke met wie ons in korrespondensie staan, is per brief 
ingelig oor ons oortuiging en voorneme om te probeer om 
volwaardige internasionale Sinodes tot stand te bring.  Hulle is 
versoek om ons daaroor te adviseer en te laat weet of hulle 
belangstel. 
3.10.2  Van die volgende kerke is reaksie ontvang:  CGK, CRC, FCS 
en RCJ.  Enkele kerke (NGK(N) en RCNZ) het egter nie die 
betrokke brief ontvang nie en kopieë is eers in 1996 aan hulle 
gestuur.  Van die PCK en die RCA is nog geen reaksie ontvang nie. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.1 tot 3.10. 
 
4.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.1  Die Sinode spreek hom daaroor uit in watter mate en op watter 
manier daar met buitelandse Kerke rugspraak gehou behoort te word 
voordat veranderinge aan ons liturgie en/of Kerkorde aangebring sal 
word, aangesien dit sake is wat by die aangaan van korrespondensie 
tussen kerke in berekening gebring word. 
Aanbeveling:  Die Agenda van die Sinode word by verskyning aan 
Kerke met wie ons in Korrespondensie staan betyds gestuur sodat 
hulle daarop kan reageer indien nodig.  Die taalprobleem in hierdie 
verband word na die te benoeme Deputate verwys. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring - 

Deputate Handelinge.) 
4.2  Die Sinode verbind ons kerke opnuut daartoe om eers kerke met 
wie ons in korrespondensie staan, in die saak te ken voordat bande 
met ander kerke aangeknoop word, aangesien dit deel van ons 
verbintenis is wanneer ons met kerke in korrespondensie tree. 
Aanbeveling:  Kerke met wie ons in korrespondensie staan, moet die 
Agenda van die Sinode betyds ontvang, sodat hulle insette kan lewer 
wanneer die Sinode korrespondensie met ander kerke oorweeg.  
Kerke met wie ons in korrespondensie staan moet spoedig en deeglik 
ingelig word wanneer die GKSA wel met ‘n ander kerk in 
korrespondensie getree het. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring - 

Deputate Handelinge.) 
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4.3  Die skrywes van die CGK van 17 Desember 1990 en 13 Julie 
1993 oor die wyse waarop ons kerke die eenheid en verskeidenheid 
hanteer, is aan die Deputate vir Korrespondensie met ander 
Nasionale Sinodes deurgestuur met die versoek dat hulle die 
eksegetiese en ander insette in die briewe in hulle oorwegings en 
gesprekke sal verreken.  Die CGK is daaroor ingelig, asook oor die 
besluite wat die Nasionale Sinode van 1994 in hierdie verband 
geneem het - met besondere waardering vir die gees waarin hulle oor 
hierdie sake met ons korrespondeer. 
Aanbeveling:  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.4  Na aanleiding van die probleme wat die RCNZ met tendense in 
die RCA ondervind (vgl. 3.9.3 van hierdie Rapport), het die DKBK 
besluit om aan die RCA te skryf om broederlik navraag te doen oor 
die sake wat die RCNZ kwel.  Een rede waarom ons nie self daarvan 
kennis geneem het nie, is omdat daar nie 'n Acta van die RCA-
Sinode ontvang is nie. 
Aanbeveling:  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur.  ‘n Skrywe is van die RCA ontvang 

waarin hulle verduidelik dat die kwellinge van RCNZ 
ongegrond is. 

4.5  Nadat verneem is dat prof. C.J.H. Venter Japan en Korea DV in 
Oktober 1996 besoek, is hy versoek om kontak met die Kerke met 
wie ons daar in korrespondensie staan, te maak, en relevante inligting 
te probeer bekom, bv. die huidige korrespondensie-adres van die 
PCK en die "Deklarasies" wat die RCJ by hulle afgelope Sinode 
aanvaar het. 
Aanbeveling:  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.6  Oor Christian Reformed Church: 
4.6.1  Na aanleiding van die opdragte oor die CRC (vgl. 1.6 van 
hierdie Rapport) is uitgebreide korrespondensie hieroor gevoer.  
Inligting is vanaf verskeie oorde ingesamel, nl. vanaf die CRC self, 
vanaf die sg. Interclassical Conference naby Chicago van November 
1995, asook vanaf die CGK en uit die Acta van die RCNZ. 
Aanbeveling: 
4.6.1.1  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.6.2  Prof. A. le R. du Plooy het gedurende Mei-Junie 1996 besoek 
gebring aan Akademiese Inrigtings wat aan die CRC verwant is.  
Omdat korrespondensie 'n moeisame metode van inligting inwin is, 
het die DKBK hom versoek om soveel as moontlik inligting oor die 
sake waaroor ons met die CRC korrespondensie voer, van alle 
betrokkenes te probeer verkry.  Die CRC sowel as medewerkers aan 
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die te stigte CUCRC is versoek om onderhoude met hom te voer, en 
hy is ook van die nodige kredensiebriewe voorsien. 
Aanbeveling: 
4.6.2.1  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.6.3  Die CRC het moeite gedoen om in te gaan op sekere van die 
probleme wat ons kerke met hulle optrede het.  Uit die briewe wat 
van hulle ontvang is, blyk die volgende: 
a)  Hulle wil dit so gesien hê dat die bande tussen die CRC en die 
GKSA nie finaal verbreek is nie (Bylae 18:2-6).  Hulle optrede teen 
ons Kerke word deur hulle gesien as 'n analogie van die skorsing van 
ampsdraers in die Kerkorde (Bylae 55:14-15, 18-22).  Hulle erken 
egter 'n mate van dubbelsinnigheid in hulle kommunikasie hieroor en 
dat hulle die saak in sekere opsigte anders kon benader het (Bylae 
55:21, 22, 23). 
b)  Hulle verklaar dat hulle die bande graag herstel wil sien (Bylae 
18:1, 10;  Bylae 55:3).  Op 'n stadium is selfs navraag gedoen oor die 
moontlikheid van 'n ontmoeting met 'n afvaardiging van die CRC in 
Suid-Afrika. 
c)  Ons standpunte of gebrek aan bepaalde standpunte oor apartheid 
is vir hulle die rede waarom hulle die bande met ons opgeskort het 
(Bylae 18:2).  In hierdie verband verklaar hulle:  "There is a 
significant and fundamental difference between us on this crucial 
point" (Bylae 55:8). 
d)  Hulle van ons verwag het om uit te brei op ons besluit van 1991 
oor die ideologie van apartheid (Bylae 55:7-8).  Hulle verwag nog 
steeds van ons "to demonstrate from your race relations resolutions 
that the RCSA has repudiated its earlier unmistakable endorsement 
of apartheid" (Bylae 55:9).  Daar word selfs gesinspeel op 'n vorm 
van skuldbelydenis (Bylae 55:15-16). 
e)  Daar ook kleiner sake is wat na hulle oordeel bygedra het tot "the 
breakdown of our dialogue" (Bylae 18:8-9), en dat hulle van die 
probleme beleef het as 'n bewys dat ons nie genoeg erns maak met 
die saak waaroor hulle met ons in dispuut was nie (Bylae 55:4-6). 
f)  Die 1992-Sinode van die RCNZ nie die bande met die CRC 
verbreek het nie (Bylae 18:9-10). 
g)  Daar kom wel op 'n beperkte skaal onrus en afskeiding en 
skeurings in die CRC voor, veral oor die kwessie van vrou in die 
ampte van ouderling en diaken (Bylae 18:10).  Hulle is egter nie 
geneë om nou in diskussie daaroor te tree of inligting oor 
afgeskeidenes aan ons deur te gee nie (Bylae 55:25). 
h)  Hulle Sinodes ry al verskeie jare wipplank oor die kwessie van 
vroue in die ampte van ouderling en diaken (Bylae 18:10). 
Aanbevelings: 
4.6.3.1  Kennis geneem. 



 204

 Besluit:  Kennis geneem. 
4.6.3.2  Die Sinode betuig waardering vir die CRC se moeite met die 
korrespondensie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.6.4  In die briewe wat ons aan hulle geskryf het, is o.a. die 
volgende sake gestel: 
a)  Ons het deur hulle dubbelsinnige optrede rakende die opskorting 
van bande nie duidelikheid oor waar ons met hulle staan nie (Bylae 
10:1). 
b)  Ons wil graag van hulle inligting hê oor die onrus in hulle kerke 
(Bylae 10:1-2;  Bylae 26:2;  Bylae 69:2-3), en dat ons ook inligting 
by die RCNZ en die CGK vra oor hulle evaluering van die probleme 
in die CRC (Bylae 26:2).  Pertinente vrae oor spesifieke standpunte 
van die CRC is uiteindelik gestel (Bylae 69:3). 
c)  Ons maak verskoning vir moontlike aandadigheid aan 
misverstande wat tot die spanning tussen ons kerke meegehelp het 
(Bylae 26:1). 
d)  Ons kan as Deputate nie uitbrei op of verander aan besluite van 
Sinodes nie, maar dit slegs deurgee en moontlike misverstaan 
daarvan kan help opklaar (Bylae 26:1). 
e)  Rakende die kwessie van apartheid is gestel: 
-  Die hele saak nie van ons kant af dieselfde belemmerde rol in die 
verhouding speel nie (Bylae 26:2);  wat wel pla, is hulle hantering 
van die saak (Bylae 26:2);   
-  Ons is van oordeel dat die Sinodebesluit van 1991 oor die 
ideologie van apartheid in wese in lyn is met besluite van vorige 
Sinodes (Bylae 26:1); 
-  Hulle veroordeel ons o.a. op grond van herroepte of veranderde 
besluite (Bylae 69:2-3); 
-  'n Grondliggende verskil kan hier die interpretasie en 
implementering van KO, art.28 wees (Bylae 69:1); 
-  Ons vind dit jammer dat hulle ons goeie trou in hierdie verband 
betwyfel (Bylae 69:2). 
f)  Ons dring aan op 'n volledige antwoord op die sake wat in vorige 
korrespondensie duidelik as kwellinge vanaf ons kant aangedui is 
(Bylae 26:2), en dat 'n ontmoeting met 'n afvaardiging van hulle 
kerke nie oorweeg kan word voordat hierdie antwoord ontvang en 
bestudeer is nie (Bylae 39:1). 
g)  Die verskil tussen die GKSA en die CRC in die praktiese 
funksionering van KO, art.49 is 'n belangrike verskilpunt en het 
waarskynlik tot verkeerde persepsies by hulle aanleiding gegee 
(Bylae 69:1). 
Aanbeveling: 
4.6.4.1  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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4.6.5  Uit die stukke wat van die Interclassical Conference ontvang 
is, blyk die volgende: 
a)  Die Konferensie het bestaan uit afgevaardigde ampsdraers uit 110 
kerke (Bylae 77). 
b)  Die Konferensie is gereël na aanleiding van die besluite van die 
1995-Sinode van die CRC oor vroue in die amp en oor die 
handhawing van bande met die GKN ondanks hulle onbybelse 
standpunt oor homoseksualisme (Bylae 77). 
c)  Daar is gehoop om met die Konferensie die volgende te bereik:  
"First that it could help individuals and councils address those 
decisions of Synod 1995 in a proper church orderly way.  And 
second, should synod not respond to these overtures, we hoped to 
discuss ways that would allow conservatives to remain together - 
hopefully within the CRC in such a way that our consciences would 
not be violated and in such a way that we might preserve for our 
children the CRC heritage that we so much love" (Bylae 77). 
Daar is uiteindelik besluit om die Sinode van 1996 tot berou op te 
roep oor die gewraakte besluite, en kerkrade en klassisse is 
aangespoor om self ook beskrywingspunte hieroor te formuleer.  
Daar is ook besluit om 'n "Covenant Union of Christian Reformed 
Churches" te vorm, met die doel "to return the Christian Reformed 
denomination to its historical biblical positions regarding important 
denominational issues".  Die volgende is aanvaar as 'n "provisional 
doctrinal statement" vir die CUCRC: 
"It is the conviction of the CUCRC that: 
1.  the character of our Triune God - for example, sovereign, 
immutable, holy, just, jet merciful and loving - must shape the faith 
and life of the church; 
2.  the Scriptures are the infallible, inerrant, authoritative, 
perspicuous Word of God; 
3.  the Ecumenical Creeds and the Reformed confessions are a 
faithful and accurate statement of the Bible's teaching; 
4.  Reformed churches must preach and teach the whole counsil of 
God as taught in both the Old and New Testaments, seeking to make 
and nurture disciples for Jesus Christ; 
5.  we are dedicated to living out the three marks of the true church:  
maintaining the centrality of the preaching of the Word as the 
primary means of grace, administering the sacraments faithful, and 
using discipline to uphold the purity of the church and restore 
sinners; 
6.  we must maintain the use of our historic Form of Subscription for 
officebearers; 
7.  Reformed churches are called to be connected to and accountable 
to one another according to the biblical principles of our Church 
Order; 
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8.  Reformed churches must not have ecclesiastical fellowship with 
denominations that deviate seriously from Scripture either in 
doctrine or in life; 
9.  women are prohibited by the Scripture from being ordained to the 
ecclesiastical offices with spiritual authority; 
10.  that sexual behaviour outside of marriage - and marriage is 
defined as a faithful, covenantal relationship between a man and a 
woman - is not in accord with God's will for our lives; 
11.  we must preserve the biblical practice of using masculine titles 
and pronouns in references to the persons of the Trinity; 
12.  we must live out our covenant and Kingdom responsibilities by 
preserving for and passing to the coming generations our historic 
Reformed commitments in doctrine, life, worship, and missions 
(such as maintaining two services on the Lord's Day, catechism 
preaching, and requiring a credible profession of faith before coming 
to the Lord's table)" (Bylae 77). 
e)  Daar is ook besluit dat indien die CRC-Sinode van 1996 nie ag 
gee op die oproep tot bekering nie, die Konferensie weer 
byeengeroep sal word om die vorming van 'n nuwe kerkverband te 
oorweeg. 
f)  Daar is ook 'n "Alliance of Reformed Churches".  Dit is 'n ander 
groep van oud-CRC-lidmate wat werk in die rigting van 'n nuwe 
kerkverband.  'n Kontakadres is deurgegee, en die DKBK het aan 
hulle ook geskryf om inligting.  Na beraming het die CRC die 
afgelope vier jaar ongeveer 24 600 lidmate verloor.  Ongeveer 12 
000 is by bg. "Alliance", 4 000 is in die "Christian Presbyterian 
Church" en 1 100 in die "Orthodox CRC". 
Aanbevelings: 
4.6.5.1  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem.. 
4.6.5.2  Die DKBK moet poog om kontak met die CUCRC en die 
"Alliance of Reformed Churches" te behou. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.6.6  In die Deputaterapport wat vanaf die CGK ontvang is, word 
die volgende gestel: 
a)  Daar het in die CRC 'n moderne, ongereformeerde gees, wat na 
vore kom in 'n nuwe hermeneutiek en benadering van die Skrif, die 
oorhand gekry (Bylae 54). 
b)  Die CRC neem 'n matiger houding as vroeër teenoor die GKN in 
(Bylae 54:2). 
c)  Die Deputate van die CGK voel aan dat die CRC met dubbele 
maatstawwe meet deur bande met die GKN te onderhou ten spyte 
van sekere probleme, maar bande met die GKSA opgeskort hou 
(Bylae 54:2). 
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d)  Die CRC het in effek besluit dat dit Skriftuurlik verantwoord kan 
word dat vroue in die ampte van ouderling en predikant dien.  Ook 
oor kinders aan die Nagmaal en die tweede erediens is kontroversiële 
besluite geneem (Bylae 54:6-8). 
Aanbevelings: 
4.6.6.1  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
4.6.6.2  Die Sinode betuig waardering vir die inligting wat die CGK 
verskaf het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.6.7  Uit die Acta van die RCNZ se Sinode van 1995 blyk die 
volgende: 
a)  Die Interchurch Relations Committee van die RCNZ neem waar 
dat die CRC voortgaan op 'n pad van "accommodation of Scripture 
to modern science, teaching of evolution, anti-confessional views 
held and taught by some ministers (e.g. Rev. H. Boer's denial of 
election and reprobation, Howard van Til's defective views of 
Scripture as evidenced in 'The Fourth Day') and full ecclesiastical 
relations with seriously defective churches (GKN) and ecumenical 
bodies (WCC)".  Daar word ook verwys na die redakteur van "The 
Banner" se verwerping van "inerrancy" in een van sy redaksionele 
artikels (Acta 1995:4-59, e.v.). 
b)  Die RCNZ het besluit om formele bande met die CRC op te skort 
("suspend") (RCNZ Acta 1995:1-19, 96.4).  Dit kom egter voor asof 
daar nog 'n vorm van gesprekvoering met die CRC voortgaan (RCNZ 
Acta 1995:1-19, 100). 
Aanbeveling: 
4.6.7.1  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
4.6.8  Uit die Rapport van prof. A. le R. du Plooy oor sy gesprekke 
met lede van die CRC, met lede van die IRC en met van verontrustes 
gehou het, blyk die volgende: 
a)  Daar bestaan buitengewone en ernstige spanninge in die geledere 
van die CRC;  dit handel oor kwessies soos bv. die Skrifbeskouing 
van sommige soos dit veral na vore kom in die kwessie oor vroue in 
besondere ampte, die voortsetting van bande met die GKN, die 
verbreking van bande met die CRC deur die CGK, die invloed van 
die GKN op die CRC veral t.o.v. die GKN se teologiese aanvaarding 
van homoseksualisme, die opskorting van bande met die GKSA 
terwyl bande met die GKN onderhou word, die toelating van 
dooplidmate (kinders) aan die Nagmaal nadat enkele vrae aan hulle 
gestel is, opsionaliteit van die tweede erediens op Sondae, 
aanvaarding van uiteenlopende aksente in die verskillende 
gemeentes, en die onordelike hantering en/of ignorering van 
kerkordelike bepalings en staande besluite van sinodes. 
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b)  Die CUCRC-groep het alreeds 'n eie blad "The Outlook" en het 'n 
"ultimatum" aan die 1996-Sinode van die CRC gerig, o.a. oor die 
besluit rakende vroue in die besondere ampte. 
c)  Die meerderheid kerke - hoewel bewus van die erns van die 
interne spanninge - meen dat die minderheid ontevredenes onnodige 
oorreaksie toon, terwyl die ontevredenes ook onder mekaar bepaalde 
verskille het. 
d)  Die IRC is van voorneme om by die 1996-Sinode van die CRC 
aan te beveel dat die bande met die GKSA herstel word, en dat hulle 
van mening is dat die CRC steeds getrou die Drie Formuliere van 
Eenheid handhaaf en wil handhaaf. 
e)  Dit het blykbaar aanvaarde praktyk geword dat elke gemeente sy 
eie aksente mag lê, bv. oor die inrigting van die erediens, die liturgie, 
prediking, meer of minder tradisioneel of modern wees, ens. 
f)  Daar in die CRC self redelike wye ontevredenheid is oor die 
voortsetting van die bande met die GKN - 'n besluit wat waarskynlik 
grotendeels om historiese en emosionele redes geneem is. 
Aanbevelings: 
4.6.8.1  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
4.6.8.2  Dat die Sinode prof. A. le R. du Plooy bedank vir die talle 
gesprekke wat hy gevoer het en vir die Rapport wat hy daaroor 
opgestel het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.6.9  Die CRC het al die Agendas en Acta's van hulle Sinodes sedert 
1989 aan ons gestuur.  Die stukke lewer egter nie baie relevante 
materiaal oor die woelinge in hulle kerke nie, aangesien 'n groot deel 
van die worstelinge oor standpunte en optredes gaan wat nie in die 
sakelyste van Sinodes gereflekteer word nie. 
Aanbeveling: 
4.6.9.1  Kennis geneem. 
 Besluit:   Kennis geneem. 
4.6.10  Die DKBK het geoordeel dat ons kerke "tegnies" nog met 
alle kerke van die CRC - die wat "binne verband" leef en die wat 
reeds afgeskei is - korrespondensie onderhou.  Totdat 'n oordeel oor 
die sake in geding uitgespreek is, verval ons bande met kerke wat 
hulle van die CRC afskei, dus nie outomaties nie. 
Aanbeveling: 
4.6.10.1  Goedgekeur. 
 Besluit:  Nie aanvaar nie. 
4.6.11  Dit is duidelik dat die worstelinge in die Gereformeerde 
Kerke wêreldwyd al hoe meer op die terrein van die Skrifgesag en 
Skrifgebruik beweeg.  Om die ontwikkelinge en probleme wat hierby 
opduik, te kan evalueer, het ons kerke duidelike hermeneutiese 
uitgangspunte nodig. 
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Aanbeveling: 
4.6.11.1  Die Sinode stel hermeneutiese riglyne vas waarvolgens 
standpunte van buitelandse Kerke oor Skrifgesag en Skrifgebruik 
geëvalueer kan word. 
 Besluit:  Nie aanvaar nie. 
Motivering:  Standpunte van kerke oor Skrifgesag en Skrifgebruik 
moet geëvalueer word aan die hand van die akkoord van kerklike 
gemeenskap nl. die Belydenis. 
4.7  Ons kerke moet ons deeglik vergewis van liturgiese gebruike van 
buitelandse Kerke voordat ons met hulle in korrespondensie tree.  
Die liturgie is immers onlosmaaklik verbonde aan die Belydenis van 
'n kerk. 
Aanbeveling: 
Dat die Deputate vir Ekumeniese Sake opdrag kry om die liturgiese 
beginsels van die betrokke kerke deeglik te oorweeg voordat die 
aangaan van korrespondensie met buitelandse Kerke aanbeveel 
word. 
 Besluit:  Goedgekeur nadat “liturgie” vervang is met 

“liturgiese beginsels”.  Motivering:  Die akkoord van kerklike 
gemeenskap is die Belydenis en die Belydenis handel nie oor 
liturgiese gebruike nie maar oor liturgiese beginsels. 

4.8  Omdat skriftelike kontak alleen soms langsaam verloop, behoort 
predikante of ander broeders wat oorsee gaan, versoek te word om 
kontak te maak met kerke met wie ons korrespondensie onderhou - 
en nie net wanneer hulle Sinodes hou nie. 
Aanbeveling: 
Die DKBK kry opdrag om - waar moontlik - predikante of ander 
broeders wat oorsee gaan, te vra om kontak te maak met kerke met 
wie ons in korrespondensie staan. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
 
5.  Aanwysing van Deputate 
5.1  Aanbevelings: 
5.1.1  Die Sinode benoem weer Deputate vir korrespondensie met 
buitelandse Kerke. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
5.1.2  Hierdie Deputate kry opdrag om: 
a)  Te korrespondeer met Kerke met wie die GKSA in 
korrespondensie staan 
b)  Namens die GKSA groete oor te dra aan sulke Kerke wat 
uitnodigings rig vir afvaardiging 
c)  Die Handelinge van hierdie Sinode en inligting oor besluite wat 
vir hulle relevant is, aan hierdie kerke te stuur 
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d)  Die Handelinge van hulle Sinodes aan te vra en te bestudeer met 
die oog op sake wat vir die GKSA van belang is 
e)  Voort te gaan om hierdie kerke na hierdie Sinodes uit te nooi, tot 
tyd en wyl die besluite van die Sinode van 1991 in hierdie verband 
uitgevoer kan word (vgl. Acta 1991:511, 4). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
5.1.3  Die volgende opdrag word gekontinueer: 
die Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke op om die 
saak op te neem met die Sinode beklemtoon opnuut die ideaal van 'n 
volwaardige Ekumeniese Sinode en dra dit aan kerke met wie die 
GKSA in korrespondensie staan, met die oog op die realisering van 
hierdie ideaal (Acta 1994:207, 5.2.2). 
5.1.4  Vergelyk verder die opdragte aan die te benoeme Deputate in 
verband met die CRC hieronder (2.1.6). 
5.1.5  Die Sinode wys alle Deputategroepe daarop dat alle 
korrespondensie met buitelandse kerke deur die DKBK moet gaan. 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE 
KORRESPONDENSIE MET BUITELANDSE KERKE 
 
1.  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
1.1  Alle buitelandse Kerke met wie ons Kerke onbelemmerde 
korrespondensie het, is na die Nasionale Sinode (Potchefstroom) van 
Januarie 1997 uitgenooi.  Tot op datum het die CGK en die NGK(N) 
laat blyk dat hulle beplan om afgevaardigdes te stuur. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbeveling: 
1.1.1  Die afgevaardigdes van buitelandse Kerke, wat die Sinode 
bywoon, kry die geleentheid om hulle groete mondelings oor te dra. 
Motivering:  Die moeite en koste wat hierdie Kerke aangaan vir die 
verstewiging van bande, regverdig so 'n reëling. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.2  Nog geen verdere reaksie op die skrywes oor moontlike 
Ekumeniese Sinodes is ontvang nie (vgl. 3.10 van die eerste 
Rapport).  Al die kerke wat geantwoord het, het in wisselende grade 
negatief op die gedagte gereageer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.1  Die CRC 
2.1.1  Die CRC is nie saam met die ander kerke na die Sinode van 
1997 genooi nie, aanvanklik omdat hulle self destyds aangedui het 
dat die opskorting van bande beteken dat daar nie afgevaardigdes na 
mekaar se Sinodes toe gestuur kan word nie. 
2.1.2  Die CRC het egter tydens hulle 1996-Sinode die opskorting 
van bande met ons herroep.  Daarmee herstel hulle - van hulle kant 
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gesien - volle kerklike gemeenskap met ons.  Uit die rapport van die 
IRC (Acta 1996:385-6) blyk onder andere die volgende as hulle 
oordeel: 
a.  Die apartheidskwessie is opgelos deur die politieke veranderinge 
in Suid-Afrika. 
b.  'n Versoeningsproses binne die familie van kerke wat die GKSA 
saamstel, is voldoende op dreef (bv. samesmelting van Teologiese 
Skole, opname van kerke van Sinode Suidland in die kringe van 
Sinode Potchefstroom, en die gesprekke oor kerklike bande met 
Sinodes Middellande en Soutpansberg). 
c.  Die voorwaardes wat hulle Sinode van 1989 gestel het vir die 
opheffing van die opskorting van bande, is of nie meer van genoeg 
belang om bande opgeskort te hou nie, of - waar nog van toepassing - 
voldoen die GKSA daaraan. 
Die besluit van die CRC - met motivering - lui soos volg: 
"1.  That the suspension of CRCNA ecclesiastical fellowship with 
the RCSA be lifted and all provisions of such fellowship be 
reinstated. 
Grounds: 
a.  The issue of apartheid, which led to the CRC suspension of 
ecclesiastical fellowship with the RCSA, is not because of political 
changes in South Africa and is therefore no longer a valid basis to 
continue the suspension. 
b.  The RCSA in their position, attitude, and practice are pursuing 
racial reconciliation within the family of churches (IRC Supplement, 
p.386, V, b, 1-7). 
c.  Lifting the suspension will demonstrate CRCNA commitment to 
its ecumenical responsibility and its strong desire to maintain 
ecclesiastical fellowship with the RCSA. 
d.  By lifting the suspension, the CRCNA creates a more positive 
climate in which to grow in our ecumenical relationships. 
2.  That synod express its joy and thanksgiving that God in his 
providence has created the conditions in which ecclesiastical 
fellowship between the CRCNA and the RCSA can be restored". 
2.1.3  In 'n opvolgbrief het die CRC laat blyk dat hulle 'n "fraternal 
delegate" na ons Sinode van 1997 wil stuur. 
2.1.4  Die DKBK was in die lig van die onverwagse ontwikkeling nie 
seker hoe ons kerke teenoor hulle staan nie.  Die volgende het 
bygedra tot die onsekerheid: 
a.  Die skielike ommeswaai van hulle kant nadat ons nog in 1995 
ontvang het 'n 26-bladsye brief van hulle vol regverdiging vir hulle 
opskorting van bande. 
b.  Daar is van ons kerke se kant vrae oor kommerwekkende 
ontwikkelinge in die CRC gestel wat nog glad nie deur hulle 
beantwoord is nie (vgl. ons brief gedateer 20 Januarie 1996:3). 
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c.  Die onduidelikheid by Sinode 1994 of ons nog van ons kant af 
met hulle in korrespondensie staan (vgl. Acta 1994:187, 3.4 wat die 
CRC uitsluit en Acta 1994:188, 4.6.3.4). 
2.1.5  Die DKBK het in die lig van bogenoemde geoordeel dat ons - 
voordat 'n Sinode hom uitgespreek het oor die status van die bande 
van ons kerke se kant af gesien - nie die reg het om lede van die CRC 
as "fraternal delegates" na 'n Sinode te nooi nie. 
2.1.6  Die DKBK kan nie 'n aanbeveling maak oor die voortsetting 
van bande van ons kant af met die CRC nie.  Daarvoor is daar te veel 
ongeëvalueerde inligting (vgl. 4.6.11 van Eerste Rapport 
(Agenda:33), die talle stukke oor en van afgeskeie en ontevrede 
groepe wat eers onlangs ontvang is;  die Acta van die CRC se 1996-
Sinode wat eers 28 Oktober 1996 ontvang is), en is ons kennis van 
die situasie in die CRC nog nie volledig genoeg nie. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1.1 tot 2.1.6. 
 (Uit die Kommissierapport is die volgende opmerkings en 

opdragte deur die Sinode goedgekeur - soos gewysig - 
Deputate Handelinge): 

Opmerkings:   
i.  Die Sinode neem met dank kennis dat die CRC die suspendering 
opgehef het, en dat daarmee korrespondensie formeel herstel is en 
sien daarna uit dat die korrespondensie in sy volheid beleef sal word. 
ii.  Die Sinode neem met dank kennis dat die CRC ‘n “fraternal 
delegate” wou stuur. 
iii.  Die Sinode het begrip dat daar by die deputate twyfel was oor 
wat hulle met die aanbod moes doen maar vind dit jammer dat die 
omstandighede so was dat die broeders nie amptelik as deputate 
uitgenooi kon word nie. 
Opdragte:   
a.  Die te benoeme deputate kry opdrag -  
i.  om in ooreenstemming met onlangse korrespondensie tussen die 
deputate en die CRC die korrespondensie voort te sit. 
ii.  om al die onopgeloste vrae en aanverwante sake met die CRC te 
bespreek, by die volgende Sinode volledig daaroor te rapporteer en 
die volgende Sinode te adviseer, om op hierdie manier die hele 
aangeleentheid van kerklike korrespondensie tussen CRC en die 
GKSA grondig te ondersoek en die volgende Sinode van advies te 
bedien. 
b.  die Sinode besluit om die eersvolgende Sinode van die CRC uit te 
nooi om deputate/afgevaardigdes na Suid-Afrika te stuur om met die 
DKBK van die GKSA gesprek te voer. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge.)  Die hele besluit rakende 
die CRC moet deur die te benoeme DKBK aan dié kerke 
deurgegee word. 
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2.1.7  Aanbevelings: 
2.1.7.1  Die Sinode neem kennis van 2.1.1 - 2.1.4 en 2.1.6. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.1.7.2  Die Sinode keur die optrede van die DKBK (in 2.1.5 
genoem) goed. 
 Besluit:  Nie aanvaar nie.  Vergelyk besluit hierbo geneem ten 

opsigte van CRC. 
2.1.7.3  Die Sinode spreek hom duidelik uit oor die vraag of die 
opheffing van ons "skorsing" deur die CRC beteken dat ons tans in 
onbelemmerde korrespondensie met hulle staan. 
 Besluit:  Die Sinode besluit soos volg:  Die opheffing van 

suspendering beteken dat die korrespondensie formeel herstel 
is. 

2.1.8  Uit die korrespondensie met die groep in die CRC wat die 
stigting van 'n "Covenant Union" oorweeg, is daar kennis geneem 
van die bestaan van die "Alliance of Reformed Churches" en van die 
"Christian Presbyterian Church" en die "Orthodox CRC" in Amerika 
(vgl. Agenda:30, 4.6.5.f).  Daar is - na aanleiding van 'n skrywe aan 
hulle - inligting ontvang vanaf die "Alliance of Reformed Churches", 
kerke wat van die CRC afgeskei het veral as gevolg van die 
Skrifbeskouing wat hulle in die CRC waarneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbevelings: 
2.1.8.1  Die Sinode onderhou kontak met hierdie kerke ten minste 
totdat 'n oordeel oor die sake in geding in die CRC gevel is. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.8.1.2  Die Sinode gee Deputate vir Ekumeniese Sake opdrag om 
kontak met hierdie kerke op te neem met die oog op moontlike nouer 
bande. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.2  Die NGK(N) 
2.2.1  Van die NGK(N) is 'n omvattende antwoord op ons kommer 
oor sekere artikels van hulle Akkoord van Kerkelijk Samenleven 
(AKS) ontvang. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbevelings: 
2.2.1.1  Die Sinode neem met waardering kennis van die ernstige 
aandag wat die NGK(N) aan ons vrae en kommer gegee het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.1.2  Die Sinode oordeel of hierdie antwoord voldoende is. 
 Besluit:  Die Sinode oordeel dat die wysigings en aanvullings 

wat die Landelijke Vergadering aangebring het in artikel 17 
van hulle KO en hulle Bevestigingsformulier van predikante, 
die vrae die kant van die GKSA voldoende beantwoord. 
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2.2.2  Die NGK(N) het ook kennis gegee van 'n besluit wat hulle 
geneem het oor die toelating van vroue tot die diakenamp. 
Aanbeveling: 
2.2.2.1  Die Sinode gee aandag aan hierdie besluit in die lig van ons 
kerke se besluite oor hierdie saak. 
 Besluit:  Hierdie punt word verwys na die Studiedeputate oor 

die Vrou in die amp. 
2.3  Die Rapporte van Studiedeputate oor Hersiening van die 
Liturgie en van Nagmaalsviering moes - volgens ooreenkoms - aan 
alle kerke met wie ons in korrespondensie staan, gestuur word.  As 
gevolg van 'n gebrek aan vertalingsfasiliteite of fondse vir vertaling 
vir 'n werk van hierdie omvang, is die Rapporte slegs aan die CGK 
en die NGK(N) gestuur. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbevelings: 
2.3.1  Die Sinode keur bogenoemde optrede van die DKBK goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.3.2  Die Sinode oordeel of en hoe die ander buitelandse kerke met 
wie ons in korrespondensie staan, in hierdie sake geken moet word. 
 Besluit:  Dit word gedoen deur die Acta van die Sinode te 

stuur. 
2.4  Die DKBK sal korrespondensie wat na afhandeling van hierdie 
Rapport ontvang is, aan die Sinode deurgee. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbeveling: 
2.4.1  Die Sinode gee aandag aan dringende korrespondensie - indien 
enige. 
 Besluit:  Korrespondensie is deur die Kommissie afgehandel. 
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16.  Emeritaatsversorging 
 
16.1  RAPPORT DEPUTATE VIR EMERITAATS-VERSORGING  
(Artt.27, 105, 106, 131, 185, 210, 224) 
 
A.  D C. Aucamp stel Afdeling A van die Rapport. 
B.  Dr. D.J.S. Steyn stel Afdeling C van die Rapport. 
C.  Br. B.G. Kukkuk stel Afdeling D van die Rapport. 
D.   Besluit:  Bogenoemde Afdelings van die Rapport word verwys 
na die Kommissie Emeritaatsversorging. 
E.  Prof. G.J. Pienaar word in die vergadering verwelkom. 
F.  Ds. C.J.H. Breed rapporteer namens die Kommissie.  
G.  RAPPORT: 
 
AFDELING A: 
OORKOEPELENDE RAPPORT VIR BEHANDELING DEUR 
DIE SINODE 
 
1.  Opdrag 
1.1  Die opdrag word gevind in Acta 1994, onder die volgende 
punte: 
1.1.1  :230, 4.1 tot 4.9;  4.11 tot 4.19 
1.1.2  :256, 12.1 tot 12.5 (uit Studiedeputate se Rapport, reeds vervat 
in 1.1.1) 
1.1.3  :244, 8 se besluit behels ‘n opdrag wat nie in bogenoemde 
vervat is nie 
1.1.4  :245, 9.2.1.7 bevat ook ‘n opdrag wat nie in bogenoemde 
vervat is nie 
1.1.5  :233, 3.3.3 is ‘n opdrag aan die Trustees, maar word 
logieserwys in die Mediese Skema-deel van hierdie Rapport 
behandel (subsidiëring van Mediese Skemabydraes deur meganisme 
uit Pensioenfonds). 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 1. 
 
2.  Orde van rapportering 
2.1  Die opdragte aan die Deputate kan onderverdeel word tussen 
Emeritaatsfonds-, Pensioenfonds- en Mediese Skema-
aangeleenthede;  daarom word dit na gelang van die inhoud soos 
volg behandel: 
2.1.1  Opdragte wat die geheel van die Emeritaatsversorging raak in 
hierdie Oorkoepelende Rapport, AFDELING A 
2.1.2  Opdragte rakende die versorging deur die Emeritaatsfonds in 
AFDELING B 
2.1.3  Opdragte insake die Mediese Skema in AFDELING C 
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2.1.4  Opdragte insake die GKSA Predikante Pensioenfonds 
(hierna GKSAPPF of “Pensioenfonds”), in die Rapport van die 
Trustees, AFDELING D. 
2.2  Die opdrag in 9.2.1.7 (p.245) lui soos volg:  “Aan die te 
benoeme Deputate Emeritaatsversorging word opgedra om te besin 
oor ‘n geskikte vorm van ‘n ledevergadering vir die toekoms en om 
aanbevelings daaroor aan die volgende Sinode te maak”. 
U Deputate is van oordeel dat hierdie opdrag eerste op die tafel van 
die Sinode geneem word en dat die samestelling van die 
Ledevergadering deur die Sinode goedgekeur word.  Dan kan die 
Ledevergadering tydens die Sinode vergader om die sake wat die 
versorging met behulp van die Emeritaatsfonds raak, te kan 
behandel. 
Motivering:  Die besluite van Sinode 1994 lui: 
dat “alle kerke wat volgens die bestaande Ordereëlings saamgewerk 
het ...” in die toekoms saamwerk (9.2.1.1 op p.244); 
dat “alle kerke wat kragtens die Ordereëlings van die 
Emeritaatsfonds verplig was om ramings te betaal voor 01-07-1994, 
asook kerke wat uit hulle afgestig of saamgevoeg word” verplig bly 
om ramings te betaal (9.2.1.2 op p.244); 
dat “wysigings aan hierdie Ordereëlings slegs aangebring kan word 
deur ‘n vergadering van afgevaardigdes uit kerke in 9.2.1.2 genoem.  
Afgevaardigdes uit genoemde kerke wat tydens ‘n Nasionale Sinode 
teenwoordig is, word beskou as ‘n kworum vir die 
ledevergadering”(9.2.1.7 op p.245). 
Dit impliseer dat sake wat die Emeritaatsversorging met behulp van 
die Emeritaatsfonds raak, deur die Ledevergadering en nie die 
Sinode nie, behandel moet word.  Dit geld besluitneming oor 
toekomstige sake en die hantering van fondse, sowel as rapportering 
oor Deputatewerk die afgelope drie jaar, waar die werk van die 
Deputate in hierdie opsig kerke in Ledevergadering raak. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbeveling:  Met bogenoemde as motivering beveel u Deputate 
aan: 
2.2.1  AFDELING A van hierdie Rapport word eers deur die 
Sinode behandel. 
2.2.2  AFDELING B word daarna deur die Ledevergadering 
behandel. 
2.2.3  AFDELING C en D word dan deur die Sinode behandel. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.3  Verdere ordening van opdragte binne elke Rapport sal nie 
noodwendig volgens numeriese orde van opdragte geskied nie, maar 
opdragte word saaklik gegroepeer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
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3.1  By die Ordereëling by art.7, kan die Sinode kennis neem dat 
sedert die Sinode van 1994 
16 predikante geëmeriteer het wat met steun uit die Emeritaatsfonds 
versorg word; 
2 predikante geëmeriteer het wat uit die ongeskiktheidsvoordele van 
die Pensioenfonds versorg word; 
geen predikante oorlede is van wie se afhanklikes uit die 
Pensioenfonds versorg moet word nie.  Die Sinode kan met 
leedwese kennis neem dat ds. H.W. van der Walt van Hendrina op 
jeugdige leeftyd in ‘n motorongeluk oorlede is. 
3.2  By die Ordereëling by art.8, kan die Vergadering met leedwese 
kennis neem dat sedert die Sinode van 1994 is 4 emeriti, 2 eggenotes 
van emeriti en 3 predikantsweduwees oorlede en dat 8 predikante uit 
die bediening getree het. 
3.3  U Deputate het talle navrae van kerke sowel as individue deur 
mondelinge gesprek of deur skriftelike korrespondensie beantwoord. 
3.4  U Deputate rapporteer dat die situasie van professore wat vanaf 
Hammanskraal na Potchefstroom verskuif het, in ooreenstemming 
met die Ordereëlings en tot bevrediging van alle partye hanteer en 
afgehandel is, hoofsaaklik by wyse van die reëling van 
termyndekking vir die tydperk 01-07-1994 (toe sterftevoordele uit 
die Emeritaatsfonds verval het), tot 01-01-1995, op welke datum 
hulle by die Pensioenfonds van die PU vir CHO kon inskakel en 
daar sterftedekking kon geniet. 
3.5  Daar was die opdrag tot uitvoering van 4.15 (“Om alle sake, 
waaraan die Sinode nie eksplisiet aandag gegee het nie maar wat 
mag voortvloei uit die besluit van hierdie Sinode insake die nuwe 
versorgingskema, af te handel in ooreenstemming met die 
Ordereëling en met die besluite van hierdie Sinode, en om daaroor 
terug te rapporteer by die eersvolgende Sinode”.  Dit het gebeur 
deurdat u Deputate aan verskeie sake aandag gegee het.  Hierdie 
sake kom in die onderskeie afdelings van die Rapport aan die orde. 
3.6  Opdrag 4.16 het gelui:  “Om die situasie van predikante van die 
GKSA in die buiteland (bv. Namibië) in oorleg met die predikante 
ten opsigte van die Pensioenfonds (bv. wyse van uitkering, ens.) te 
ondersoek, bevredigende reëlings te tref in ooreenstemming met die 
Reglement sowel as die Ordereëlings, en indien nodig aanbevelings 
aan die volgende Sinode te maak”. 
Die Deputate het met die betrokke predikante geskakel en ons kan 
rapporteer dat tans geen probleme met betrekking tot die 
Emeritaatsfonds en die Pensioenfonds ondervind word nie.  Oor 
hulle lidmaatskap van die Mediese Skema sal in die Aanvullende 
Rapport verder gerapporteer word. 
3.7  Opdrag 4.17 was:  “Om vas te stel of die doods- en 
ongeskiktheidsvoordele wat professore en predikante onder ander 
pensioenskemas waartoe hulle kragtens hul diens as predikante 
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behoort, geniet, sodanig is dat hulle nie benadeel sal word indien 
punt (v) onder 9.2.1.5 op hulle van toepassing gemaak word nie.  
Die Deputate moet die volgende Sinode hieromtrent adviseer, maar 
in die tussentyd enige voorkomende gevalle so hanteer dat geen 
benadeling plaasvind nie”. 
Die Deputate het die situasie van elke betrokkene ondersoek en tot 
die gevolgtrekking gekom dat daar slegs in die geval van twee 
predikante met minder as tien jaar diens as kapelane, tydelike 
benadeling met dood- en ongeskiktheidsdekking kan bestaan. 
Die situasie is aan die betrokke Kerkrade uiteengesit met ‘n versoek 
dat waar nodig aanvullend voorsiening gemaak word. 
 Besluit:  Kennis geneem van hele punt 3. 
 
4.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.1  Wyse van versorging: 
Aanbeveling:  Die Sinode keur die volgende beskrywing van die 
“wyse van versorging” goed as synde die logiese implikasie van die 
besluit van die 1994-Sinode tot ‘n nuwe wyse van versorging 
(Opdrag 4.15): 
4.1.1  Die onderhoud van ‘n emerituspredikant en sy afhanklikes 
asook van die predikantsweduwee en -wese (afk. EPPWenW), 
geskied volgens KO, artt.13 en 20 deur die kerk wat hy laaste gedien 
het, en in die geval van professore deur die kerke gesamentlik, soos 
verteenwoordig deur die Kuratorium.  Die kerke handhaaf ‘n 
ooreenkoms om mekaar in hierdie versorging tot hulp te wees, en 
wel volgens die aanvaarde Ordereëlings vir Emeritaatsversorging. 
4.1.2  Hierdie versorging deur die Kerkraad/Kuratorium geskied op 
drieërlei wyse vir die volgende kategorieë predikante/professore.  
(Vir die doeleindes van hierdie Rapport sluit “predikante” ook 
professore in, behalwe waar anders aangedui.) 
4.1.2.1  Predikante wat voor 01-07-1994 geëmeriteer het, by wyse 
van medewerking soos in die Ordereëling ooreengekom. 
4.1.2.2  Predikante wat na 01-07-1994 tot die bediening toegetree 
het, deur die GKSA Predikante Pensioenfonds en professore en 
predikante in spesiale diens ook deur die betrokke Pensioenfondse 
waaraan hulle kragtens hul diens moet behoort. 
4.1.2.3  Predikante wat soos op 30-06-1994 op die “Versorgingslys” 
(sien 4.4) was:  By wyse van medewerking soos in die Ordereëling 
ooreengekom, sowel as deur die GKSAPPF volgens Reglement. 
4.1.3  Alle beroepe tot die diens van die Woord, geskied wat die 
emeritaatsonderhoud betref, volgens die Ordereëlings en/of die 
Reglement van die GKSAPPF. 
 Besluit:  Die hele punt 4.1 word goedgekeur. 
 
4.2  Ledevergadering: 
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Daar was die opdrag (Acta 1994:245, 9.2.1.7) “om te besin oor ‘n 
geskikte vorm van ‘n ledevergadering vir die toekoms en om 
aanbevelings daaroor aan die volgende Sinode te maak” Hieroor 
beveel u Deputate soos volg aan: 
Aanbeveling: 
4.2.1  Kragtens die besluit van die Sinode 1994 word alle sake 
rakende Emeritusversorging met behulp van die Emeritusfonds, 
oorgedra aan ‘n Ledevergadering saamgestel uit die meewerkende 
kerke soos gelys onder pt.4.3 van hierdie Rapport:  Die 
ledevergadering moet selfstandig konstitueer.  Die eerste 
ledevergadering sal saamgestel word uit die Deputate van 
meewerkende kerke wat tydens hierdie Sinodesitting teenwoordig is, 
en die Moderamen as Bestuur. 
Die besluit lui soos volg:  
dat “alle kerke wat volgens die bestaande Ordereëlings saamgewerk 
het ...” in die toekoms saamwerk (9.2.1.1 op p.244); 
dat “alle kerke wat kragtens die Ordereëlings van die 
Emeritaatsfonds verplig was om ramings te betaal voor 01-07-1994, 
asook kerke wat uit hulle afgestig of saamgevoeg word” verplig bly 
om ramings te betaal (9.2.1.2 op p.244); 
dat “wysigings aan hierdie Ordereëlings slegs aangebring kan word 
deur ‘n vergadering van afgevaardigdes uit kerke in 9.2.1.2 genoem.  
Afgevaardigdes uit genoemde kerke wat tydens ‘n Nasionale Sinode 
teenwoordig is, word beskou as ‘n kworum vir die 
ledevergadering”(9.2.1.7 op p.245). 
4.2.2  Hierdie ledevergadering sal in sy besluitneming funksioneer 
kragtens die Ordereëling en Sinodebesluite soos van tyd tot tyd deur 
die kerke ooreengekom tot en met Sinode 1994, welke Sinode sy 
besluitnemingsverantwoordelikheid ten opsigte van die 
samewerking tot versorging met behulp van die Emeritaatsfonds, 
aan die Ledevergadering oorgedra het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
4.3  Lys van Meewerkende Kerke, hierna die “Ledelys” genoem: 
Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis van die volgende “Lys van 
Meewerkende Kerke” as synde die register van kerke wat deel in die 
samewerking tot versorging en wat verteenwoordiging op die 
Vergadering mag hê: 
 
 

  
Meewerkende Kerke soos op 
30/6/1994 
 
Akasia 
Alberton 

 
 
 
Bultfontein 
Burgersdorp 
Cachet 



 

 220 
 

Alberton-Wes 
Aliwal-Noord 
Amanzimtoti 
Andeon 
Aranos 
Barberton 
Barkly-Oos 
Beestekraal 
Belfast 
Bellville 
Bellville-Oos 
Benoni 
Benoni-Noord 
Bergsig 
Bethal 
Bethlehem 
Bethulie 
Biermanskool 
Birchleigh 
Bloemfontein 
Bloemfontein-Noord 
Bloemfontein-Oos 
Bloemfontein-Suid 
Bloemfontein-Suidheuwels 
Bloemfontein-Wes 
Bloemhof 
Bloempark 
Boksburg 
Boksburg-Suid 
Boshof 
Bothaville 
Brackenhurst 
Brakpan 
Brakpan-Suid 
Brandfort 
Brits 
Brits-Wes 
Bronkhorstspruit 
Bronville 
Buffeldoorns 
Florida 
Frankfort 
George 
Germiston 
Glencoe 
Gobabis 
Goeie Hoop 

Cachet 
Carletonville 
Carolina 
Chinhoyi 
Christiana 
Clanwilliam 
Colesberg 
Cradock/Somerset-Oos 
Cullinan 
Daniëlskuil 
D’Kar 
Daspoort 
De Aar 
Delarey 
Delareyville 
Delmas 
Delportshoop 
Dendron 
Derdepoort 
Die Kandelaar 
Die Moot 
Dordrecht 
Drieviersboom 
Duineveld 
Durban 
Durban-Noord 
Edenvale 
Eendracht 
Eikenhof 
Elandskraal 
Elandspoort 
Eldorado Park 
Eloffsdal 
Elsiesrivier 
Empangeni 
Ermelo 
Estcourt 
Evander 
Fauresmith 
Ficksburg 
Koster 
Kriel 
Krokodilrivier 
Kroonstad 
Krugersdorp 
Krugersdorp-Oos 
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Goeie Hoop 
Good News Community 
Graskop/Sabie 
Grassy Park 
Groblersdal 
Grootfontein 
Gweru 
Harrismith 
Heidedal 
Heidelberg 
Heilbron 
Hendrina 
Hennenman 
Hoedspruit 
Hofmeyr 
Innesdal 
Jacobsdal 
Jamestown 
Jeffreysbaai 
Johannesburg 
Johannesburg-Noord 
Johannesburg-Suid 
Johannesburg-Wes 
Kaapstad 
Kameeldrift 
Karasburg 
Karoi 
Kathu 
Keetmanshoop 
Kemptonpark 
Kemptonpark-Mooifontein 
Kemptonpark-Noord 
Kimberley 
Klerksdorp 
Klerksdorp Noord 
Klerksdorp-Wes 
Klipriviersberg 
Koedoesrand 
Koffiefontein  
Komatipoort 
Ontdekkers 
Oos-Londen 
Oos-Moot 
Orkney 
Otjiwarongo 
Oudtshoorn 

Krugersdorp-Wes 
Kuruman 
Ladybrand 
Ladysmith 
Laeveld 
Lichtenburg 
Linden 
Lindley 
Louis Trichardt 
Lyciumville 
Lydenburg 
Lyttelton 
Maclear-Elliot 
Mafikeng 
Magalakwin 
Magaliesburg 
Magol 
Marble Hall 
Mariental 
Matlabas 
Messina 
Meyerspark 
Meyerton 
Middelburg, Kaap 
Middelburg, Transvaal 
Middelburg-Noord 
Molteno 
Mosselbaai  
Naboomspruit 
Nelspruit 
Newcastle 
Newclare 
Nigel 
Noordbrug 
Noord-Oosrand 
Noordrand 
Noupoort 
Odendaalsrus 
Okahandja 
Olifantshoek 
Randburg-Oos 
Randfontein 
Randfontein-Noord 
Reddersburg 
Reigerpark 
Reitz 
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Outjo 
Paarl 
Parys 
Petrusburg 
Phalaborwa 
Philippolis 
Philipstown 
Philipvale 
Pietermaritzburg 
Pietersburg 
Pietersburg-Noord 
Pietersburg-Suid 
Piet Retief 
Pinetown 
Pongola 
Port Elizabeth 
Postmasburg 
Potchefstroom 
Potchefstroom-Mooirivier 
Potchefstroom-Noord 
Potchefstroom-Oos 
Potchefstroom-Suid 
Potgietersrus 
Potgietersrus-Wes 
Pretoria 
Pretoria-Alkantrant 
Pretoria-Annlin 
Pretoria-Brooklyn 
Pretoria-Magalieskruin 
Pretoria-Meintjeskop 
Pretoria-Noord 
Pretoria-Oos 
Pretoria-Rooiwal 
Pretoria-Sunnyside 
Pretoria-Wes 
Pretoria-Wonderboom-Suid 
Primrose 
Promosa 
Queenstown 
Randburg 
Vanderbijlpark 
Vanderbijlpark-Noord 
Vanderbijlpark-Oos 
Vanderbijlpark-Suid 
Ventersburg 
Ventersdorp 
Venterstad 

Rietvallei 
Riverlea-Noordgesig 
Roodepoort 
Rooihuiskraal 
Rustenburg 
Rustenburg-Noordoos 
Rustenburg-Wes 
Sannieshof 
Sasolburg 
Sasolburg-Grootfontein 
Schweizer Reneke 
Secunda 
Secunda-Oos 
Senekal 
Silverton 
Springs 
Springs-Oos 
Standerton 
Stellenbosch 
Sterkstroom 
Steynsburg 
Steynsrus 
Stilfontein 
Stoffberg 
Strand 
Strydenburg 
Suidkus 
Swartruggens 
Thabazimbi 
Theunissen 
Toekomsrus 
Totiusdal 
Tsumeb 
Tweespruit 
Uitenhage 
Uitschot 
Upington 
Vaalharts 
Vaalpark 
Vaalwater 
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Venterstad 
Vereeniging 
Vereeniging-Noord 
Vereeniging-Oos 
Verwoerdburg-Noord 
Viljoenskroon 
Virginia 
Volksrust 
Voortrekkerhoogte 
Vrede 
Vredenburg/Saldanha 
Vryburg 
Vryheid 
Walvisbaai 
Wapadrant 
Warmbad 
Waterberg 
Waterkloofrand 
Waterval-Boven 
Welkom 
Welkom-Noord 
Westonaria 
Wierdapark 
Wilropark 
Windhoek 
Windhoek-Suid 
Witbank 
Witbank-Suidoos 
Witpoortjie 
Witrivier 
Wolmaransstad 
Wonderboompoort 
Worcester 
Zastron 
Zeerust 
 

 Besluit:  Goedgekeur.  Wanneer ‘n meewerkende kerk uit die 
kerkverband tree word sy lidmaatskap as meewerkende kerk 
onmiddellik beëindig. 

4.4  Lys van predikante/professore vir wie se versorging Kerke 
kwalifiseer, hierna die “Versorgingslys” genoem: 
4.4.1  Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis van die volgende 
“Versorgingslys” as synde die register van predikante/professore vir 
wie se Emeritaatsversorging kragtens die samewerking hulp verleen 
sal word: 
 



 

 224 
 

Versorgingslys soos op 30 Junie 1994: 
 
                                          Geboortedatum   Emeritaats 
 DG MD JR as % van BA 
Aucamp C 10 12 50 43.42 
Aucamp JC 27   1 54 35.31 
Aucamp JL 27   6 59 21.05 
Aucamp LD 30   9 40 70.39 
Aucamp RG   8   6 46 57.89 
Badenhort LJ   2   6 52 39.47 
Bakker DJ 21   4 54 34.65 
Bekker IL 23   5 46 55.48 
Berg AF 14   8 64   7.46 
Bingle JP 13   1 51 43.20 
Bingle PW   4   6 39 73.68 
Bogaards AH 27   6 54 34.21 
Botha GNV   8   8 39 73.25 
Botha J 23   2 49 50.88 
Botha WJ   1 11 65   4.17 
Boy N   5   5 64   8.33 
Breed CJH 12   2 53 37.72 
Breed DG 23   8 52 39.04 
Breed G 29 12 55 30.26 
Breedt JJ   9   8 43 62.72 
Briel HJ 28   7 62 12.94 
Buys ALA 25   8 67   2.19 
Buys JC 30   4 39 74.12 
Buys PJ 16   3 47 55.92 
Buys SPB 13 10 33 88.60 
Cilliers JH   5   6 51 42.11 
Cilliers SA 20   4 51 42.54 
Cloete JJ 25   9 50 44.08 
Coetsee DC   8   8 35 83.77 
Coetsee HB   1 10 65   4.39 
Coetzee CFC 11   6 45 57.89 
Coetzee DF 14   1 51 43.20 
Coetzee HS 13 10 60 17.54 
Coetzee JP 27   6 31              100.00 
Coetzee LJJ 16   1 38 77.41 
Coetzee PA 20   5 53 37.06 
Coetzer AL 21   4 40 71.49 
Combrink V 10   3 49 48.03 
De Beer DL 11   7 36 81.36 
De Beer EJ   3   7 63 10.31 
De Beer HJP 17   5 59 21.27 
De Beer PGW 25   3 46 55.92 
De Bruyn FRP 29   5 38 96.93 
De Jager JJ 11   6 39 73.68 
De Klerk BJ   1   6 45 57.89 
De Klerk JJ 25   1 32 93.20 
De Klerk PB 29   1 33 90.57 
De Klerk TC 15 10 51 41.23 
De Kock DJ   9   6 54 34.21 
De Kock JJ 24   2 55 32.46 
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De Kock SD   4   7 52 39.25 
De Villiers HT 16   6 47 52.63 
De Wet FW 25   3 64   8.55 
Denkema H 26   3 35 84.87 
Dijkstra H   3   5 37 79.17 
Dreyer FM 17   9 58 23.03 
Droomer N   8   7 35 83.99 
Du Plessis AJ 12   8 32 91.67 
Du Plessis G   8   6 32 92.11 
Du Plessis HJM 22   3 61 16.45 
Du Plessis JB 27   9 50 17.76 
Du Plessis JvV 22   1 34 90.57 
Du Plessis LSD 27   2 58 24.56 
Du Plessis MJ 11   8 46 54.82 
Du Plessis P 14 12 32 90.79 
Du Plessis PJL   8   4 41 71.49 
Du Plessis RJP   3   7 42 68.20 
Du Plessis WP 11   8 56 52.65 
Du Plooy JL   6   1 57 27.41 
Du Preez JA 14   6 49 47.37 
Duvenage APC 21   5 34 87.06 
Dyers S 17   4 67   0.44 
Enslin GB 28 10 59 20.18 
Enslin PJJS 12   2 37 79.82 
Erasmus DPJ 13 11 57 25.22 
Erasmus JC 30 12 46 53.95 
Erasmus JJJ 20   4 58 24.12 
Fanoy P   8   4 59 21.49 
Ferreira IW 10   4 61 16.23 
Fick PH   6   1 55 32.68 
Fleischmann JP   4 10 63   9.65 
Fouché DR 16   8 40 70.61 
Fourie BCG   2    5 61 16.01 
Fourie MP 25 11 51 41.01 
Fourie WJ   9   6 57 26.32 
Franck JE 23   2 57 27.19 
Grobler CS 28   2 50 45.61 
Grobler HM 31   3 34 87.50 
Grobler JH 16 12 65   3.95 
Grové AH   2  10 45 57.02 
Harris MP   6   1 44 61.62 
Hattingh C 22   4 52 39.91 
Hattingh HB 21   9 59 20.39 
Helberg AN 14 12 35 78.95 
Hendricks MP 28   7 51 41.89 
Heystek AS 19   4 44 66.23 
Heystek NP   7   3 40 71.71 
Heystek PH   6 12 55 30.26 
Hibbert S 14   7 55 31.36 
Hope JJL 30 12 43 61.84 
Howell JH   8   7 62 12.94 
Jaftha CD 31   5 49 47.59 
Jansen A   5   4 64   8.33 
Jansen CA   5   8 63 10.09 
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Jansen van Nieuwenhuizen PJ 16   6 60 18.42 
Kingma BR 17 12 58 22.37 
Kirsten J 16   6 59 21.05 
Kits J   1   8 35 83.77 
Klopper AH 10 12 42 64.47 
Kotze WGM   9   1 59 22.15 
Krüger AJ   7   8 58 23.25 
Kruger AP 24   8 57 25.88 
Kruger C   6   6 53 36.84 
Kruger FP 11   1 65   6.36 
Kruger GS   1   4 58 24.12 
Kruger HJJ 25 10 59 20.18 
Kruger IJV 14   3 47 53.29 
Kruger JJ de W 14   5 38 81.80 
Kruger LM   1   7 52 39.25 
Kruger MAF 11   1 60 19.52 
Kruger MP 10   3 36 82.24 
Kruger P   6    6 36 81.58 
Kruger PP 14   6 51 70.83 
Kruger PP 17   7 40 42.11 
Kruger SF 18 11 50 43.64 
Kruger T 17 12 48 48.68 
Kuperus WL 10 10 32 91.23 
Labuscagne GCP 21   4 50 45.18 
Lartz D 15 11 59 19.96 
Laubscher NG 13   5 41 68.64 
Laufs D 12   2 47 53.51 
Le Roux J 21   5 52 39.69 
Lessing FJ du T 21   2 36 82.46 
Liebenberg TA   7   7 32 91.89 
Ligthelm GJ 27   1 40 72.15 
Ligthelm NW 13 11 49 46.27 
Linde PJW   3   5 35 84.43 
Lion-Cachet J 26   3 61 16.45 
Lourens PK 18   6 58 23.68 
Lubbinge P   4   4 64   8.33 
Malan CJ 11   5 48 55.48 
Malan DJ 12   4 58 24.12 
Malan J 24 11 54 33.11 
Marais J 18   2 45 58.77 
Meijer GJ 13   1 62 14.25 
Momberg HLJ   1   7 61 15.57 
Mulder AH 28 10 41 67.54 
Mulder AH   6 01 43 62.28 
Mulder PWA   9  5 43 63.38 
Myburg A 19  1 36 87.94 
Myburg JL 17   7 57 26.10 
Myburgh AJ   2 12 61 14.47 
Nagel CJ   9   8 50 44.30 
Nel EP   2   1 65   6.36 
Nel PJ 17   4 57 26.75 
Odendaal PA 13 12 54 32.89 
Olivier HW   8   2 56 29.82 
Oostenbrink JW 26   9 62 12.50 
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Opperman WC 10 10 52 38.60 
Pansegrouw D 13   6 55 31.58 
Pelser AL   5   3  63 11.18 
Pelser AZ 14   3 34 87.50 
Postma D 13 10 34 85.96 
Postma F 19   2 46 56.14 
Potgieter TJ 24   4 56 29.39 
Prinsloo HJ 19 11 62 12.06 
Prinsloo HP   4   4 35 84.65 
Putter CJJ   6   9 63   9.87 
Ras JL 21   5 37 79.17 
Reinecke H 10   9 60 17.76 
Rheeder AL   7   7 64   7.68 
Roets CJC 22   3 60 19.08 
Saayman WJK 18 10 43 62.28 
Schalekamp ME   3 11 47 51.54 
Scheepers LC   4   4 57 26.75 
Schutte JA 10   1 48 48.90 
Smidt MJ 25   2 52 40.35 
Smit BC 11 11 57 25.22 
Smit CJ 30   5 46 55.48 
Smit EJ   1 11 43 62.06 
Smit PA 11   5 33 94.96 
Snyman SD   9   7 54 33.99 
Snyman WM 25   1 64   8.99 
Stavast AH   2   8 56 28.51 
Stavast HL 31   8 64   7.46 
Steyn AH 21   5 61 16.01 
Steyn DJS   9   7 45 57.68 
Steyn PJ 29   9 32 91.45 
Stoker HG 29   1 60 19.52 
Swanepoel CB 17 10 59 20.18 
Tiemensma EJ 17 12 52 38.16 
Van Bemmel H 30   7 49 47.15 
Van Blerk JAT 12   1 63 11.62 
Van Blerk PJ 24   9 63   9.87 
Van Dalsen HA   4 10 32 91.23 
Van den Berg Peet J 14   6 57 26.32 
Van der Bijl H 20   4 32 92.54 
Van der Bijl SJ 17   1 35 85.31 
Van der Linde JL 22   8 55 31.14 
Van der Merwe CG 29   5 44 60.75 
Van der Merwe CN   4   5 42 66.01 
Van der Merwe RM 23 10 58 22.81 
Van der Merwe SJ   1 11 48 48.90 
Van der Merwe WP 13   6 54 34.21 
Van der Schyff JL 21   5 59 21.27 
Van der Schyff SP 14   6 63 10.53 
Van der Vyver LduP   5   5 61 16.01 
Van der Walt A   5 11 33 88.38 
Van der Walt AB 17   7 61 15.57 
Van der Walt B 22   4 35 84.65 
Van der Walt F   4   5 42 66.01 
Van der Walt HB 22 12 36 80.26 
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Van der Walt HW   9 12 65   3.95 
Van der Walt JC   3   8 37 78.51 
Van der Walt JHS   8   2 36 82.46 
Van der Walt JP 11 12 58 22.37 
Van der Walt JPB 14   9 45 57.24 
Van der Walt JPL 10   1 45 58.99 
Van der Walt LJ 17   3 42 66.45 
Van der Walt MJ 23 12 54 32.89 
Van der Walt NJ   6   3 53 37.50 
Van der Walt PC   7   1 61 16.89 
Van der Walt PJ 23   5 43 54.61 
Van der Walt PJ 18   9 46 63.38 
Van der Walt PJ   2   3 52 40.13 
Van der Walt PJJ 16   1 35 90.57 
Van der Walt SFF 16 10 61 14.91 
Van der Walt SJ 24   7 48 49.78 
Van der Westhuizen PJWS 31   7 39 73.46 
Van Deventer FJ 27 12 40 69.74 
Van Dyk PD 23   4 60 18.86 
Van Helden M 25 10 57 25.44 
Van Niekerk K   3   4 38 76.75 
Van Niekerk RL 20   4 63 10.96 
Van Rhyn HPM 25   5 61 16.01 
Van Rooy HC 13 10 61 14.91 
Van Schaik J 26   2 65   6.14 
Van Schaik LH   3   3 49 48.03 
Van Tonder JM 11   3 45 58.55 
Van Vuuren CJ   7   7 35 83.99 
Van Vuuren CJ   9   2 60 19.30 
Van Wyk GJ   1   5 56 29.17 
Van Wyk HF 10 12 55 30.26 
Van Wyk P 19   3 62 13.82 
Van Wyk RP   3 12 58 22.37 
Van’t Zand D 25   1 56 30.04 
Van’t Zand JD 21   3 66   3.29 
Venter A 17   9 63   9.87 
Venter AGS 20   1 46 56.36 
Venter HJ   4   9 52 38.82 
Venter J 18   2 36 82.46 
Venter JD 11 11 46 59.43 
Venter JH 21 10 52 38.60 
Venter JH 31   7 57 26.10 
Venter JJ 13   6 54 34.21 
Venter JL 29   9 46 54.61 
Venter P 15   1 61 16.89 
Venter PA 28   2 39 74.56 
Venter PJ 26   3 67   0.66 
Venter SP   4   2 61 16.67 
Venter W 11   4 44 60.96 
Vergeer WC 23   9 59 20.39 
Verhoef GC 25 11 56 27.85 
Vermaak SPJ   4   7 57 26.10 
Vermeulen HJ 27   5 58 23.90 
Vermeulen PJ 27   7 59 20.83 
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Viljoen FP   8 12 60 17.11 
Viljoen JH   2   8 34 86.40 
Viljoen JJ 29 11 66   1.50 
Visser J 23   6 31              100.00 
Vogel GM 14   6 62 13.20 
Vogel Lvd M   5   3 52 39.47 
Vogel W   7   7 56 31.36 
Vorster N 14 11 39 72.60 
Vorster RL 24   9 39 73.05 
Wijnbeek DHP 20   9 46 54.65 
 
Dienende Kapelane Gebore  Bevestig    % 
     BASIS 
                                                                             BEDRAG 
 
Vorster SC 25   10 61 90   5.26 
Van den Berg PJ   2 8 54 90 23.68 
Pretorius E 22 9 44 80 23.68 
Janse van Rensburg KA 10 3 44 81 26.32 
 
Bybelgenootskap 
 
Hattingh GA 19   12 35 86 63.16 
 
Professore                                             Toegetree as 
                                                              professor 
 
Coetzee JC   2 5 36  71 21.06 
De Bruyn PJ 29   12 33  89 76.32 
Denkema F 12 8 37  87 60.53 
Du Plooy A le R 22   10 44  86 39.47 
Jordaan GJC 23 2 51  89 28.95 
Lion-Cachet FN 23 5 31  70 31.58 
Van Rensburg JJJ 12 9 51  83 13.16 
Van Rooy HF   7 8 49  83 18.42 
Van Rooy JA 25 7 32  75 42.11 
Van Wyk JH   1 4 37  81 44.74 
Venter CJH 26 2 40  85 47.37 
Vorster JM 12   12 46  90 44.74 
 
Emeriti 
 
Mev. Aucamp MPE 16 11 30 
Ds. Bester GBC 14   7 32 
Mev. Biewenga SMH 20   1 09 
Ds. Booyens MJ   2   2 20 
Mev. Booysen SWM   3   4 12 
Dr. Boshoff JMS 15 11 27 
Prof. Botha LJ 14 10 19 
Ds. Buys GH 29   1 31 
Ds. Buys LJ 16   9 22 
Ds. Buys PC 16   9 31 
Prof. Buys PW 15 10 23 
Dr. Buytendach FW 17 10 21 
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Ds. Coetsee AJ 21   4 29 
Ds. Coetzee JH 11   7 26 
Ds. Coetzee JH 18   5 19 
Mev. Coetzee M 11   2 49 
Prof. Coetzee PJ   8   8 15 
Mev. De Bruin CF 19   1 29 
Ds. De Bruyn FRP 27   8 30 
Mev. De Klerk M 18   2 18 
Ds. De Klerk PJS 16   7 34 
Ds. De Villiers IJJ 15   2 56 
Ds. De Vos W 13   9 34 
Mev. Du Plessis B   9   2 28 
Ds. Du Plessis HLM 26   5 26 
Mev. Du Plessis MC   2   6 04 
Mev. Du Plessis MJM 13 12 27 
Ds. Du Plessis PGW 18   1 28 
Mev. Du Plooy JM 21   6 10 
Ds. Du Plooy JS 20   7 30 
Mev. Du Plooy ML   4   4 41 
Dr. Duvenage B   2 10 24 
Dr. Duvenage SCW 30   7 17 
Mev. Erasmus JM   5   6 48 
Prof. Floor L 29   8 23 
Ds. Grobler ZC 31   3 21 
Ds. Hattingh C 25   9 21 
Prof. Helberg JL   4 12 28 
Mev. Jooste H   8   2 06 
Ds. Jooste JA 24   9 29 
Dr. Kempff D 15   7 22 
Ds. Kruger GHJ 17   6 23 
Ds. Kruger HG 26   7 25 
Ds. Kruger HJ   6 12 24 
Ds. Kruger LS 28   4 22 
Prof. Kruger MA   9   6 30 
Ds. Kruger PC   8 11 29 
Ds. Kruger TJJ 26   7 33 
Mev. Labuschagne GC   3 12 29 
Mev. Lessing MM 14   3 07 
Ds. Ligthelm J 20 10 28 
Dr. Lindhout A 28 11 29 
Ds. Lombard BJ 14   1 21 
Ds. Louw HA 11 12 23 
Ds. Louw PJW   3 11 28 
Dr. Malan CJ   3   7 29 
Mev. Malan HJO   2   8 38 
Ds. Malan NJ   7   2 21 
Mev. Maritz I 24   9 46 
Ds. Meyer EW   4   9 20 
Ds. Minnaar ASL 15   4 30 
Ds. Minaar ICJ 14   5 31 
Mev. Norval AJ   8   9 30 
Ds. Opperman PJ 24   3 24 
Mev. Pasch MZE 21   5 23 
Mev. Pelser MM   7   7 35 
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Mev. Pelser SS   7 12 25 
Mev. Postma EWJ   2   5 10 
Dr. Postma J 22   5 15 
Ds. Prinsloo BDC   9   9 33 
Ds. Roos GJ van S   2   8 37 
Ds. Rule PC 31   5 22 
Ds. Scheepers GP 25   6 17 
Prof. Schulze LF 11   2 29 
Dr. Schutte JA 28   8 03 
Ds. Schutte JH 15   1 31 
Ds. Smit AS 28   1 29 
Ds. Smit CH 27   3 25 
Ds. Smit DWJ 29   9 45 
Mev. Snyman EA 22   1 05 
Ds. Snyman EFJ 19 12 45 
Mev. Snyman HF 11 11 29 
Ds. Snyman P   7   3 24 
Prof. Spoelstra B   2   1 27 
Ds. Stavast LH 11   1 26 
Ds. Steenkamp WF 21   3 33 
Mev. Steyn BS   7   2 21 
Ds. Stoltz DCP 12   4 31 
Ds. Ten Haaf W   4   1 44 
Mev. Van Rooy SE   5   1 19 
Mev. Van Ryssen FWJ 23   9 14 
Ds. Van Tonder JM   8   7 55 
Ds. Van Vuuren CMJ   1   2 26 
Mev. Van Wyk de Vries CC 23   9 26 
Ds. Van Wyk LAS 15 12 34 
Prof. Van der Linde GPL 20 10 20 
Prof. Van der Merwe DCS 18   7 12 
Ds. Van der Merwe LJ   6   8 28 
Dr. Van der Merwe WJ 19   5 07 
Mev. Van der Vyver L   6 10 20 
Mev. Van der Vyver R 14   1 36 
Ds. Van der Walt DJ 30   1 14 
Mev. Van der Walt E 12   9 09 
Mev. Van der Walt EM 12 10 06 
Mev. Van der Walt HF   7   8 28 
Ds. Van der Walt HJ 20   8 31 
Prof. Van der Walt IJ 27   5 26 
Prof. Van der Walt JJ 23 10 23 
Mev. Van der Walt LJ 17   7 26 
Mev. Van der Walt MMS   5 12 10 
Ds. Van der Walt MW 20   5 23 
Ds. Van der Walt PGL 25   5 29 
Mev. Venter H   4   3 15 
Mev. Venter HJ   2   2 14 
Dr. Venter M   5   6 27 
Mev. Venter M 12   5 23 
Mev. Venter MC   5 10 13 
Mev. Venter MM   3 11 06 
Ds. Venter RV 12   5 34 
Ds. Venter W 28   7 24 
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Ds. Vermeulen AJR   6 12 30 
Mev. Vorster AD 11   6 12 
 
 Besluit:  Goedgekeur na die volgende wysigings en 

byvoegings. 
1.  Aan die benoemde Deputate vir Emeritaatsversorging word 
opgedra om  
die geboortedatums van al die predikante en professore in die 
versorgingslys na te gaan en te korrigeer. 
die eerste bevestigingsdatum van predikante en professore by die lys 
te voeg. 
die persentasie van die basisbedrag waarvoor predikante en 
professore kwalifiseer met die betrokke kerkrade uit te klaar en 
indien nodig te korrigeer. 
2.  Die name van die afhanklikes van afgestorwe predikante/emeriti 
word in die lig van pt.1.3 in die Aanvullende Rapport Deputate vir 
Emeritaatsversorging onder die volgende omskrywing gelys:  
“Afhanklikes van die volgende afgestorwe predikante/emeriti wat 
kragtens die Ordereëlings vir versorging kwalifiseer”. 
4.4.2  Ter kennisname: 
U Deputate het ‘n brief van ‘n Kerkraad ontvang oor hul predikant 
wie se naam nie op die Versorgingslys is nie.  Hulle versoek is dat 
sy naam wel op die Versorgingslys geplaas sal word.  U Deputate 
het die Sinodebesluit van 1994 oor die Versorgingslys aan die 
Kerkraad deurgegee, nadat die advies van die Regsdeputate ontvang 
is, wat ook aan die Kerkraad deurgegee is.  Die briewe word as 
ongepubliseerde bylae aangeheg. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
4.5  Persentasie van Basisbedrag vir elke versorgde: 
Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis van die persentasie teenoor 
elke predikant se naam as synde die persentasie van die Basisbedrag 
waarvoor die betrokke predikant kwalifiseer kragtens die formule 
wat aan die Ledevergadering vir goedkeuring voorgehou word 
(persentasie soos vir ‘n egpaar word aangedui). 
 Besluit:  Word verwys na die Ledevergadering.  Motivering:  

die formule waarvolgens die persentasie van die basisbedrag 
bereken word, moet deur die Ledevergadering goedgekeur 
word. 

 
4.6  Beroepsbriewe: 
Die besluite van die Sinode 1994 het meegebring dat die 
bewoording van predikante se beroepsbriewe gewysig moes word 
om ooreen te stem met die nuwe wyse van versorging. 
Aanbeveling:  Die Sinode keur die volgende bewoording goed as 
byvoegsel tot die beroepsbriewe van predikante: 
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4.6.1  Alle toekomstige proponente asook predikante wat na 30 
Junie 1994 vir die eerste keer as predikant bevestig is en gevolglik 
nie op die Versorgingslys is nie en net aan die Pensioenfonds 
behoort, word met die volgende byvoegsel tot hul beroepsbrief 
beroep: 
“Vir die versorging van ‘n Emerituspredikant, predikantsweduwee 
en -wese skakel hierdie Kerkraad in by die “GKSA Predikante 
Pensioenfonds” en gepaardgaande versekeringskemas, soos deur 
die Sinode van 1994 gereël en deur daaropvolgende Sinodes 
gewysig.  Hierdie versorging geskied volgens die Reglement van 
genoemde Pensioenfonds en gepaardgaande versekeringskemas”. 
4.6.2  Alle predikante wie se name op 30 Junie 1994 op die 
Versorgingslys verskyn het, word met die volgende byvoegsel tot 
hul beroepsbrief beroep: 
“Vir die versorging van ‘n Emeritaatspredikant, predikantsweduwee 
en -wese word aan u ‘n toesegging gedoen uit die 
Emeritaatsversorgingstrust volgens die Reglement van die 
Emeritaatsversorgingskombinasie, sowel as inskakeling by die 
GKSA Predikante Pensioenfonds en gepaardgaande 
versekeringskemas, volgens die Reglement van genoemde 
Pensioenfonds.  Genoemde toesegging uit die 
Emeritaatsversorgingstrust is onderworpe aan die voorwaarde dat u 
nog aan hierdie Kerk verbonde sal wees as u emeritus verklaar 
word”. 
4.6.3  Om duidelikheid hieroor te verkry is dit nodig dat Kerkrade 
hulle in die toekoms vergewis of ‘n predikant se naam op die 
Versorgingslys is al dan nie. 
 Besluit:  Punt 4.6 word in sy geheel goedgekeur. 
4.7  Deputate: 
Aanbeveling:  Die Sinode benoem weer Deputate vir 
Emeritaatsversorging KO, artt.13 en 20 met die volgende opdrag: 
4.7.1  Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van Kerke 
in terme van KO, artt.13 en 20 te hanteer. 
4.7.2  Om alle opdragte wat mag voortspruit uit die vergaderings 
wat die Emeritaatsfonds, Pensioenfonds en die Mediese Skema 
hanteer, uit te voer. 
Motivering: 
(i)  Soos blyk uit die beskrywing van die “Wyse van versorging” 
onder 4.1 van hierdie Rapport, is versorging en voorsiening met 
behulp van sowel die Emeritaatsfonds, Pensioenfonds en Mediese 
Skema (vir emeriti) alles die medewerking van kerke om mekaar in 
die uitvoering van KO, artt.13 en 20 by te staan.  Dat die kerke 
“sedert 1873 ‘n ooreenkoms handhaaf om mekaar met die 
emeritaatsversorging ter syde te staan” (aanhaling uit Ordereëling, 
Handelinge van Sinode 1991:284, 1.2), is nie deur die instelling van 
die Pensioenfonds opgehef nie.  Daar bly dus steeds die noodsaak 
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vir Deputate vir Emeritaatsversorging wat oorkoepelend opdragte in 
hierdie verband moet uitvoer. 
(ii)  Hoewel deur verskillende Vergaderings behandel en deur 
verskillende Ordereëlings/Reglemente gereël, is die onderskeie 
fasette van die Emeritaatsversorging so nou met mekaar verweef dat 
dit vir die ordelike hantering daarvan deur dieselfde persone 
behartig moet word. 
 Besluit:  Punt 4.7 word in sy geheel goedgekeur. 
 
5.  Skematiese voorstelling van die totale versorgingsopset in 
terme van KO, artt.13 en 20 
Nota:  Aangesien hierdie skematiese voorstelling die geheel van die 
versorgingsopset raak, word dit in hierdie Oorkoepelende Rapport 
ingesluit.  Van die sake in die voorstelling moet nog deur die Sinode 
of die Ledevergadering behandel word. Gevolglik kan die 
skematiese voorstelling eers beoordeel word nadat die ander dele 
van die Rapport behandel is. 
 
Die voorstelling bevat die geheel van Emeritaatsversorging 
(oorkoepelende hofie) sowel as die onderskeie onderafdelings 
daarvan (drie sub-hoofde). 
 

EMERITAATSVERSORGING I.T.V. ARTT.13 EN 20 
 

   VERGADERING:    SINODE                 
 

   OPDRAGTE:       DEPUTATE ARTT.13 EN 20     
 

   BEGUNSTIGDES:   ALLE KERKE IN SINODE       
 
Pensioenfonds Emeritaatstrust Mediese skema 
 
Vergadering: Vergadering: Vergadering: 
Sinode Gereformeerde Kerke Sinode 
 Emeritaatsversorgings- 
 kombinasie 
 
Opdragte: Opdragte: Opdragte: 
Trustees Bestuur/Trustees van Deputate 
 die Emeritaatstrust artt.13 en 20 
  Trustees 
  Pensioenfonds 
Begunstigdes: Begunstigdes: Begunstigdes: 
Predikante op 1/7/94 Kerke soos op Ledelys Kerke van 
in diens en die wat  vir huidige Emeriti 
daarna toegetree het (i)   Predikante op  en van 
tot die bediening       Versorgingslys en Predikante op  
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 (ii)  Emeriti en afhank- Versorgingslys 
       likes soos op 30/6/94 
       reeds versorg 
Ook Pensioen/Voorsorg 
fondse van Professore en 
Predikante in “Spesiale diens” 
 LEDE: 
 Predikante lede 
 van Bestmed 
 Emeriti lede 
 van Bestmed 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
H.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE VIR 
EMERITAATSVERSORGING 
 
AFDELING A: 
OORKOEPELENDE RAPPORT VIR BEHANDELING DEUR 
SINODE 
 
1.  Vir kennisname 
Onder 4.4.2 van die Rapport aan die Sinode is melding gemaak van 
die versoek wat u Deputate van ‘n Kerkraad ontvang het dat hulle 
predikant se naam wel op die Versorgingslys geplaas moet word, en 
dat u Deputate, na die inwin van advies deur die Regsdeputate, die 
besluit van Sinode 1994 in verband met die Versorgingslys aan die 
betrokke Kerkraad deurgegee het. 
Twee van die Deputate, ds. C. Aucamp en br. J.R. Boot, het egter 
aan u Deputate kennis gegee dat hulle in dié verband ‘n 
Minderheidsrapport by die Sinode gaan indien. 
2.  Verder hoort al die sake wat in hierdie Aanvullende Rapport 
behandel word op die tafel van die Ledevergadering, en word dit 
gevolglik in Afdeling B van hierdie Aanvullende Rapport behandel. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
 
 
 
 
 
AFDELING B: 
RAPPORT OOR VERSORGING MET BEHULP VAN DIE 
EMERITAATSFONDS VIR BEHANDELING DEUR DIE 
LEDEVERGADERING 
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Die Sinode konstitueer as vereniging met regspersoonlikheid.  
Die vereniging (Ledevergadering) besluit soos volg: 
 
Samestelling: 
1.  Die vergadering van die Geref. Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie word soos volg saamgestel: 
die gedeputeerdes van die lede wat in die Nasionale Sinode 
waartydens die vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie plaasvind, sitting het. 
2.  Voorsitter: 
Die Voorsitter van die Moderamen van ‘n Nasionale Sinode tree as 
Voorsitter van die vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie op, mits hy ‘n gedeputeerde van 
een van die Meewerkende Kerke is.  Indien nie, asook vir 
vergaderings tussen Nasionale Sinodes, word ‘n voorsitter uit die 
gedeputeerdes van Lede aangewys. 
3.  Vergaderingsprosedure: 
Die vergaderingsprosedures en besluitnemingsprosedures vir die 
vergaderings is dieselfde as wat vir ‘n Nasionale Sinode geld. 
4.  Kworum:  Die kworum vir ‘n vergadering van die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is die aanwesige lede. 
5.  Vergadertye:  Die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie sal minstens tydens die duur of 
direk na afloop van elke Nasionale Sinode vergader. 
 Besluit:  Die res van die Rapport word verwys na Kommissie 

Emeritaatsversorging.  Finansiële aspekte word verwys na die 
Finansiële Kommissie behalwe pt.2.3 van die Aanvullende 
Rapport. 

 
Die vergadering ontbind as vergadering van die Geref. Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie. 
 
I.  Ds. C.J.H. Breed rapporteer oor die res van die Rapport. 
 
Die Sinode konstitueer as ledevergadering van die Administratiewe 
Buro. 
 
1.  Konstituering 
Aangesien die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika gehou te Potchefstroom 1997 op grond van die besluit 
van die Sinode van 1994 sy besluitnemingsverantwoordelikheid tot 
versorging met behulp van die Emeritaatsfonds aan hierdie 
Ledevergadering oorgedra het (kyk aanbeveling 4.2 van Afdeling A 
van hierdie Rapport), nou derhalwe besluit hierdie Ledevergadering 
soos volg: 
1.1  Hierdie Ledevergadering konstitueer as ‘n Vereniging met 
regspersoonlikheid, genaamd die “Gereformeerde Kerke 
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Emeritaatsversorgingskombinasie” wat vir die hantering van al 
die Emeritaatsversorgingsaangeleenthede, by wyse van 
samewerking van kerke met behulp van die Emeritaatsfonds, 
verantwoordelik sal wees. 
1.2  Daar word van ‘n geregistreerde Trust gebruik gemaak vir die 
ordelike aanwending van alle bates van die Emeritaatsfonds en die 
Emeritaatsfonds sowel as alle toekomstige bydraes daartoe word aan 
genoemde Trust oorgedra vir hantering en uitvoering in 
ooreenstemming met die Reglement en Ordereëlings van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie. 
 Besluit:  Punte 1.1 en 1.2 goedgekeur. 
1.3  Die volgende Reglement van die Gereformeerde 
Emeritaatsversorgingskombinasie sal geld: 
 
 
REGLEMENT VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE 
EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE BESTAANDE 
UIT DIE MEEWERKENDE GEREFORMEERDE KERKE IN 
SUID-AFRIKA  
 

1.  WOORDBEPALING 
 
1.1  Die Administratiewe Buro: 
Die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika. 
 
1.2  Meewerkende Kerke: 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat sedert die ontstaan van 
die Emeritaatsfonds saamgewerk het in die versorging van hulle 
emeriti, soos vasgestel in ‘n “Lys van Meewerkende Kerke” soos op 
30/6/1994, waarop die Sinode van 1994 besluit het en soos dit deur 
die Sinode van 1997 gepubliseer is (hierby aangeheg en gemerk 
BYLAE A). 
 
1.3  Ledelys: 
Die “Lys van Meewerkende Kerke” soos in 1.2 hierbo beskryf. 
 
1.4  Begunstigdes: 
Kerke (verteenwoordigers deur Kerkrade) van predikante wat tot 
30/6/1994 kragtens beroepsbrief geregtig was op 
Emeritaatsversorging uit die Emeritaatsfonds en kragtens besluit van 
die Nasionale Sinode van 1994 ook na 1/7/1994 geregtig is op 
versorging daaruit vir die diensjare voor 1/7/1994, soos vasgestel in 
die “Versorgingslys” waarop die Sinode van 1994 besluit het en soos 
dit deur die Sinode van 1997 gepubliseer is (hierby aangeheg en 
gemerk BYLAE B). 
 
1.5  Versorgingslys: 
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Die lys van predikante vir wie se versorging Kerke kwalifiseer, soos 
in 1.4 hierbo beskryf. 
 
1.6  Nasionale Sinode: 
‘n Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, 
Potchefstroom. 
 
1.7  Emeritaatstrust: 
‘n Trust, opgerig vir die ordelike aanwending van die bates van die 
Emeritaatsfonds, welke bates aangewend word vir die oogmerke in 4 
hieronder uiteengesit in belang van die begunstigdes. 
 

2.  OPRIGTING 
 
Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is ‘n 
regspersoon met samestelling, regte, hoeveelhede, verpligtinge en 
funksies hieronder uiteengesit. 
 

3.  REGSPERSOONLIKHEID 
 
3.1  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie het 
die bevoegdheid om regte en verpligtinge te hê, te verwerf, te 
vervreem of oor te dra afsonderlik van die regte en verpligtinge van 
die lede daarvan en is as sodanig bevoeg (sonder om die omvang 
daarvan te beperk) om: 
 
3.1.1  eiendom, roerend of onroerend, te verwerf, te besit en te 
vervreem; 
 
3.1.2  enige en alle ooreenkomste te sluit en regshandelinge aan te 
gaan wat nie met die doelstellings en funksies daarvan teenstrydig is 
nie; 
 
3.1.3  fondse te genereer en aan te wend ter bevordering van die 
doelstellings daarvan; 
 
3.1.4  as party in regsgedinge op te tree en 
 
3.1.5  sodanig in die regsverkeer op te tree as wat nodig mag wees 
om die doelstellings en funksies daarvan te vervul. 
 
3.2  Bates van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie mag alleen vir die bevordering 
van die doelstellings en die uitvoering van die funksies daarvan 
aangewend word. 
 
3.3  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
bly voortbestaan ongeag die wisseling van die lede daarvan. 
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3.4  Die domicilium citandi et executandi van die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is: 
Administratiewe Buro Kantoor, h/v Meyer en Molenstraat, 
Potchefstroom. 
 

4.  DOELSTELLINGS 
 
Die doelstellings van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie is: 
 
4.1  Om die kerke soos per Ledelys tot hulp te wees om hulle emeriti 
eervol te versorg. 
 
4.2  Om sake rakende die emeritaatsversorging van predikante deur 
middel van die Emeritaatstrust ordelik te reël en te hanteer, en kerke 
te ondersteun in die nakoming van KO, artt.13 en 20. 
 
4.3  Om versorgingsmiddele vir die Emeritaatstrust te bekom by 
wyse van verpligte ramings, verpligte kollektes en vrywillige 
bydraes deur kerke en individue. 
 
4.4  Om alle voorkomende sake rakende emeritaatsversorging deur 
middel van die Emeritaatstrust te hanteer. 
 
4.5  Om die voortgaande werking van die Emeritaatstrust onder die 
aandag van lidmate te bring, ‘n positiewe gesindheid ten opsigte van 
die Emeritaatstrust by kerke en lidmate te skep en te vra vir 
vrywillige bydraes. 
 

5.  LEDE 
 
Alle Meewerkende Kerke soos in die Ledelys (Bylae A). 
 

6.  BESTUUR 
 
As Bestuur van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie sal optree:  die Trustees van die 
Emeritaatstrust. 
 
 
 

7.  VERGADERINGS 
 
7.1  Die Vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie word soos volg saamgestel: 
 
7.1.1  Die gedeputeerdes van die lede wat in die Nasionale Sinode 
waartydens die vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie plaasvind, sitting het. 
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7.1.2  Vir elke ledekerk wat nie ‘n afgevaardigde onder 7.1.1 het nie, 
mag een afgevaardigde op eie koste sitting neem, per kredensiebrief 
van sy Kerkraad. 
 
7.1.3  ‘n Buitengewone vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie kan opgeroep word om te 
vergader in die tyd tussen Nasionale Sinodes, en sal gekonstitueer 
word deur een afgevaardigde per Meewerkende Kerk. 
 
7.2  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorg-
ingskombinasie is bevoeg en verplig om: 
 
7.2.1  Die Trustees van die Emeritaatstrust aan te wys ingevolge die 
voorskrifte van klousule 8 hieronder. 
 
7.2.2  Die Trustees van die Emeritaatstrust tot verantwoording te 
roep ten aansien van die uitvoering van hulle pligte en 
verantwoordelikhede. 
 
7.2.3  Die werksaamhede en uitvoering van die doelstellings van die 
Emeritaatstrust te beplan. 
 
7.2.4  Die Rapport van die Trustees van die Emeritaatstrust aan te 
hoor en te beoordeel. 
 
7.2.5  Sodanige sake af te handel as wat deur die Trustees van die 
Emeritaatstrust na die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie verwys word. 
 
7.2.6  Sodanige opdragte aan die Trustees van die Emeritaatstrust te 
gee as wat in die lig van die doelstellings van die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie nodig mag wees. 
 
7.2.7  Oor die algemeen enige besluit te neem wat vir die behoorlike 
uitvoering van die doelstellings van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie nodig mag wees. 
 
7.2.8  ‘n Begroting vir uitvoering deur die Trustees van die 
Emeritaatstrust vir die volgende termyn goed te keur. 
7.2.9  Hierdie Reglement te wysig of uit te brei indien nodig, op 
voorwaarde dat die finansiële belang van die lede soos op die 
Ledelys nie deur sodanige wysigings of uitbreiding benadeel word 
nie. 
 
7.2.10  Die bogenoemde bevoegdhede en verpligtinge uit te oefen in 
ooreenstemming met die doelstellings en bevoegdhede soos vervat 
in die Oprigtingsakte van die Emeritaatstrust. 
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7.3  Voorsitter: 
Die Voorsitter van die Moderamen van ‘n Nasionale Sinode tree as 
voorsitter van die vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie op, mits hy ‘n gedeputeerde van 
een van die Meewerkende Kerke is.  Indien nie, asook vir 
vergaderings tussen Nasionale Sinodes, word ‘n voorsitter uit die 
gedeputeerdes van Lede aangewys. 
 
7.4  Vergaderingsprosedure: 
Die vergaderingsprosedure, en besluitnemingsprosedures vir die 
vergadering is dieselfde as wat vir ‘n Nasionale Sinode geld. 
 
7.5  Kworum: 
Die kworum vir ‘n vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie is die aanwesige lede. 
 
7.6  Vergadertye: 
Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie sal 
minstens tydens die duur of direk na die afloop van elke Nasionale 
Sinode vergader. 
 

8.  TRUSTEES 
 
8.1  Samestelling: 
Die Trustees van die Emeritaatstrust bestaan uit sewe lede en word 
soos volg saamgestel: 
 
8.1.1  Drie kundige persone en drie predikante van Meewerkende 
Kerke wat deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie aangewys word, met sekundi vir 
sowel die kundige persone as die predikante.  Hierdie Trustees 
behoort dieselfde persone te wees as die Deputate vir 
Emeritaatsversorging KO, artt.13 en 20 van die Nasionale Sinode 
en die Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 
 
8.1.2  Die Direkteur van die Administratiewe Buro. 
 
8.1.3  Secundi vir sowel die “kundige persone” as die predikante 
moet aangewys word. 
8.2  Voorsitter: 
Die Voorsitter van die Trustees word deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie aangewys. 
 
8.3  Kontinuïteit: 
Ter wille van kontinuïteit behoort ten minste drie van die Trustees 
soos in 8.1.1 uit die vorige termyn heraangewys te word. 
 
8.4  Verantwoording: 
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Die Trustees behartig die sake van die Emeritaatstrust en is aan die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
verantwoording verskuldig vir die uitvoering van hulle pligte, 
opdragte en verantwoordelikhede. 
 
8.5  Vergaderings: 
 
8.5.1  Die Trustees vergader so dikwels as wat nodig mag wees om 
die sake van die Emeritaatstrust behoorlik te behartig. 
 
8.5.2  Die Kworum van die Trustees is vier lede. 
 
8.5.3  Besluite word by gewone meerderheid van stemme geneem op 
die wyse en volgens die prosedure deur die voorsitter bepaal. 
 
8.5.4  By staking van stemme het die voorsitter nie ‘n beslissende 
stem nie. 
 
8.6  Bevoegdhede en pligte: 
Die bevoegdhede en pligte van die Trustees is: 
 
8.6.1  Om alle opdragte en besluite van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie uit te voer. 
 
8.6.2  Om die doelstellings van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie in die tydperk tussen die 
vergaderings daarvan te verwesenlik. 
 
8.6.3  Om die “Ordereëling vir Emeritaatsversorging met behulp van 
die Emeritaatstrust” na te kom. 
 

EINDE VAN REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEREëLING VIR EMERITAATSVERSORGING MET 
BEHULP VAN DIE EMERITAATSVERSORGINGSTRUST 
 
Nota:  Ter wille van die geheel word die hersiene aanbevole 
Ordereëlings hier opgeneem. 
Van die aspekte waar wysigings aanbeveel word, word egter eers 
later in die Rapport behandel, beredeneer en gemotiveer onder 
“Sake vir Goedkeuring”, punt 3 van hierdie Rapport.  Hierdie 
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Ordereëling kan dus eers na die behandeling van punt 3 gefinaliseer 
word. 
 
1.  WYSE VAN VERSORGING: 
 
Die onderhoud van ‘n emerituspredikant en sy afhanklikes asook 
van die predikantsweduwee en -wese (afk. EPPWenW), geskied 
volgens KO, artt.13 en 20 deur die kerk wat hy laaste gedien het, 
en in die geval van professore deur die kerke gesamentlik, soos 
verteenwoordig deur die betrokke Kuratorium.  Die kerke handhaaf 
‘n ooreenkoms om mekaar in hierdie versorging tot hulp te wees.  
Een van die metodes waarop die Kerke (soos op die Ledelys) aan 
hierdie ooreenkoms voldoen, is met behulp van die Emeritaatstrust, 
en wel by wyse van hulp aan sodanige Kerke vir die versorging van: 
(i)  Predikante wat voor 1/7/1994 geëmeriteer het en hulle 
afhanklikes 
(ii)  Predikante wat soos op 30/6/1994 op die Versorgingslys was en 
hulle afhanklikes. 
 
2.  VERSORGINGSMIDDELE: 
 
2.1  Die middele vir die onderhoud van die EPPWenW word 
voorsien langs die weg van: 
 
2.1.1  Verpligte ramings en kollektes soos deur die “Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie” bepaal (kyk in dié verband 
ook punt 11) 
 
2.1.2  Vrywillige bydraes deur kerke en individue. 
 
2.1.3  Die beleggingsopbrengs en indien nodig, die kapitaal van die 
Emeritaatstrust. 
 
2.2  Die Emeritaatstrust is nie ‘n pensioenfonds vir predikante nie 
maar wel ‘n Reserwefonds wat aan die meewerkende kerke behoort 
en wat opgebou is/word om die ramings vir emeritaatsversorging 
haalbaar vir dié kerke te hou. 
 
2.3  Die grootte van die ramings, die aantal verpligte kollektes en die 
insameling van vrywillige bydraes word deur die vergadering van 
die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie bepaal, 
op aanbeveling van die Trustees van die Emeritaatstrust aan die 
hand van die bevindings en advies van die Aktuaris. 
 
3.  TRUSTEES VAN DIE EMERITAATSTRUST: 
 
3.1  Elke vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie benoem Trustees vir die 
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Emeritaatstrust, soos deur die Reglement van die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie bepaal. 
 
3.2  Die mandaat van hierdie Trustees is soos deur die Reglement 
van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
bepaal. 
 
4.  AKTUARIS: 
 
Elke vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie magtig die Trustees om ‘n 
Aktuaris te benoem, wat aan die Trustees, soos deur hulle versoek, 
deskundige hulp en advies moet bied wat drie-jaarliks ‘n aktuariële 
evaluering moet maak van die Emeritaatstrust met ‘n rapport aan die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, wat vooraf 
aan die Trustees voorgelê moet word. 
 
5.  DIE ADMINISTRATIEWE BURO: 
 
5.1  Die Administratiewe Buro is verantwoordelik vir die 
invordering van die ramings en kollektes, die administrasie van die 
gelde en die uitkeer van die emeritaatsonderhoud namens die 
Kerkraad/Kuratorium.  Hieroor word volledige rapport aan die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie gedoen 
terwyl die Trustees van die Emeritaatstrust ten minste jaarliks op 
hoogte gebring word met die stand van sake.  Die Admin. Buro dien 
as adres vir die Trustees. 
 
5.2  Die Emeritaatsonderhoud word as traktement maandeliks 
vooruit deur die Buro uitgekeer.  Hoewel hierdie onderhoud om 
praktiese redes namens die Kerkraad/Kuratorium direk aan die 
versorgde uitbetaal word, kan die Trustees op gemotiveerde versoek 
van die betrokke Kerkraad/Kuratorium reël dat dit oorbetaal word 
aan die versorgde se Kerkraad/Kuratorium, of aan ‘n instansie wat 
die betrokkene se versorging behartig. 
 
 
 
6.  VLAK VAN VERSORGING: 
 
6.1  Aan die hand van die bevindings van die Aktuaris en die 
aanbevelings van die Trustees, en in die lig van heersende 
lewenskoste, stel elke vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie ‘n Basisbedrag vas wat in die 
reël as eervolle versorging beskou word.  Hierdie Basisbedrag word 
jaarliks deur die Trustees aangepas in ooreenstemming met die 
besluite van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie, tot met die volgende vergadering 
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van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, aan 
wie die Trustees aanbevelings moet maak oor die toekomstige 
versorgingsvlak. 
 
6.2  Om Kerke/Kuratorium in staat te stel om hul EPPWenW te 
versorg, word die volgende formule gebruik: 
 
6.2.1  Versorging vir ‘n egpaar: 
 
 Ouderdom op 1/7/1994 min 27* x Basisbedrag 
  38 
 
Vir predikante wat voor ouderdom 27 bevestig is, word ouderdom 
tydens bevestiging hier gebruik, met die voorbehoud dat 100% van 
die Basisbedrag steeds die maksimum sal wees. 
 
6.2.2  Enkelpersoon:  70% van 6.2.1. 
 
6.2.3  Afhanklike kind waarvan een of albei ouers nog leef:  10% 
van 6.2.1. 
 
6.2.4  Afhanklike kind waarvan albei ouers oorlede is:  20% van 
6.2.1. 
 
6.3  Vir predikante/professore wat vanweë hul diens as 
predikant/professor tot ander Pensioenfondse bygedra het, bv. 
Staats- of Universiteitspensioen, word die aantal diensjare 
waartydens tot sodanige Pensioenfonds bygedra is, afgetrek van die 
boonste faktor in die breuk by 6.2.1. 
 
6.4  Waar ‘n predikant uit sy diens getree het, voor 1/7/1994 na die 
bediening teruggekeer het en dan emeriteer, word die aantal 
diensjare waartydens hy voor 1/7/1994 buite die bediening gestaan 
het afgetrek van die boonste faktor in die breuk by 6.2.1. 
 
6.5  Hierdie Emeritaatsonderhoud is nie aan ‘n bepaalde salaris 
gekoppel nie, maar dien daartoe om die kerke in staat te stel om 
volgens hierdie Ordereëlings Emeritaatsversorging te bied soos die 
Kerkorde dit vereis. 
 
6.6  In gevalle waar emeriti jonger as 65 wat nie ingevolge art.6.8 
van hierdie Ordereëling op ‘n aangepaste vlak versorging ontvang 
nie, ‘n kerklike diens verrig of ‘n pos beklee of ‘n bedryf beoefen 
waarmee substansiële inkomste verkry word, rus die onus op die 
emeritus en sy Kerkraad en/of Kuratorium waaronder hy ressorteer 
om die Trustees daarvan in kennis te stel.  Die Trustees ontvang die 
bevoegdheid om navraag hieroor te doen en om na onderlinge 
oorlegpleging met die emeritus en sy Kuratorium en/of Kerkraad oor 
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sy versorging uit die Emeritaatstrust te besluit om te verseker dat die 
emeritus nie oorversorg is nie en dat die beginsel van gelyke 
versorging sover moontlik plaasvind.  Indien so ‘n emeritus se 
emeritusversorging verminder sou word, moet dit jaarliks deur die 
Trustees of op versoek van die Kuratorium of die Kerkraad in 
heroorweging geneem word. 
 
6.7  In die geval van besondere behoeftes by ‘n emeritus-predikant, 
predikants-weduwee of wese rig die betrokke Kerkraad/Kuratorium 
‘n behoorlik-gemotiveerde versoek tot die Trustees vir groter 
uitkerings.  Hierdie verhoogde uitkerings geld die volgende: 
 
6.7.1  Alle EPPWenW wat net deur middel van meewerking tot die 
Emeritaatstrust versorg word en reeds op 30/6/1994 verhoogde 
versorging kragtens hierdie reëling ontvang het. 
 
6.7.2  Addisionele versorging onder hierdie reëlings sal, wat nuwe 
aansoeke na 1/7/1994 betref, slegs tot en met 30 Junie 2004 
toegestaan word, en wel in hoogs verdienstelike gevalle van 
besondere omstandighede, wat jaarliks deur die Trustees geëvalueer 
moet word. 
 
6.8  Indien ‘n predikant/professor om nie-mediese redes voor 
ouderdom 65 emeriteer, sal die versorgingsbedrag in 6.2.1 sowel as 
die subsidiëring van die Mediese Skema bydraes soos volg aangepas 
word: 
 
Ouderdom emeritering % van Basisbedrag 
 Na 64 maar voor 65 92% 
 na 63 maar voor 64 84% 
 na 62 maar voor 63 76% 
 na 61 maar voor 62 68% 
 na 60 maar voor 61 60% 
 na 59 maar voor 60 56% 
 na 58 maar voor 59 52% 
 na 57 maar voor 58 48% 
 na 56 maar voor 57 44% 
 na 55 maar voor 56 40% 
 
(By emeritering om mediese redes word die versorging deur die 
versekering in die Pensioenfonds behartig en nie deur die 
Emeritaatstrust nie.) 
 
7.  AANVANG VAN VERSORGING: 
 
7.1  Die emeritaatsonderhoud van ‘n predikant/professor neem ‘n 
aanvang op die eerste dag van die maand wat volg op die maand 
waartydens hy geëmeriteer het, en nadat die Kerkraad/Kuratorium 
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behoorlik kennis gegee het aan die Trustees met voorlegging van die 
nodige stukke. 
 
7.2  Ondanks die feit dat predikante (wat in diens te sterwe kom) se 
afhanklikes deur middel van die GKSAPPF versorg word, sal die 
predikantsweduwee en -wese die volle reg hê op die gebruik van die 
pastorie en/of toelaes soos wat van toepassing was vir huisvesting 
van die predikant, vir ‘n tydperk van hoogstens ses maande. 
 
8  BEëINDIGING VAN VERSORGING: 
 
8.1  Dit is die verantwoordelikheid van die Kerkraad/Kuratorium 
waaraan ‘n EPPWenW volgens KO, artt.13 en 20 verbonde is, om 
dadelik die Trustees in kennis te stel van ‘n versorgde se afsterwe, 
sodat die onderhoud vir die oorledene gestaak en, indien toepaslik, 
versorgingsaanpassings vir die gesin gedoen word. 
 
8.2  Indien ‘n predikant/professor ingevolge KO, artt.79 en 80 uit sy 
amp afgesit word of volgens art.12 oorgaan tot ‘n ander staat van 
lewe, het hy en sy gesin geen aanspraak op uitkerings of onderhoud 
kragtens artt.13 en 20 nie.  As daar ‘n bestaansnood by die gesin van 
die gewese predikant/professor is, word bystand volgens art.25 aan 
hulle verleen deur die kerk waarvan hulle lidmate is, indien nodig 
met die medewerking van ander kerke.  Hierdie medewerking 
geskied met die hulp van ‘n Ondersteuningsfonds, waarvan die 
Ordereëlings vervat is in die Acta van die Nasionale Sinode van 
1994:238-241. 
 
8.3  As ‘n predikantsweduwee hertrou of haar lidmaatskap van die 
kerk beëindig (word), staak die onderhoud volgens KO, art.20 en die 
betrokke Kerkraad/Kuratorium moet die Trustees onverwyld van die 
hertroue of beëindiging van lidmaatskap in kennis stel.  Indien die 
Kerkraad/Kuratorium van oordeel is dat vanweë besondere 
omstandighede ‘n uitsondering op die reël gemaak moet word, word 
‘n volledig gemotiveerde versoek aan die Trustees voorgelê, wat dan 
aan die hand van die toeligting besluit of met die onderhoud 
voortgegaan moet word, en indien wel, op watter basis. 
 
8.4  Emeriti wat terugkeer tot die aktiewe bediening:  (jonger as 65 
en voor 1/7/1994 geëmeriteer): 
 
8.4.1  Sodra ‘n emerituspredikant weer aktief tot die bediening 
toetree, hetsy by die gemeente waar hy geëmeriteer het, hetsy as 
gevolg van beroep en bevestiging in ‘n ander gemeente, staak die 
onderhoud wat hy en sy afhanklikes uit die Emeritaatstrust gekry het 
en tree hy toe tot die GKSA Predikante Pensioenfonds.  By latere 
emeritering word hy dan soos volg uit die Emeritaatstrust versorg:  
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“Ouderdom op 1/7/1994” in die formule onder pt.6.2.1 word 
vervang met “ouderdom tydens toetrede tot die GKSA Predikante 
Pensioenfonds.” 
 
Dit is die verantwoordelikheid van die betrokke Kerkraad om die 
Trustees daarvan in kennis te stel. 
 
8.4.2  Indien so ‘n predikant binne een jaar na hertoetrede tot die 
aktiewe bediening en inskakeling by die Pensioenfonds weer as 
gevolg van dieselfde siektetoestand moet emeriteer en gevolglik op 
grond van die “een-jaar-uitsluitingsklousule” nie kwalifiseer vir 
ongeskiktheidsvoordele onder die Pensioenfondsportefeulje nie, 
word hy en sy afhanklikes weer, op versoek van sy Kerkraad, 
kragtens KO, art.13 uit die Emeritaatstrust verder versorg. 
 
8.4.3  ‘n Predikant wie se emeritaat opgehef is, nie deur die 
Kerkraad (waar hy aanvanklik geëmeriteer het) in diens geneem en 
versorg kan word nie en gevolglik kragtens KO, art.11 aan die 
kerkverband vir beroeping bekend gestel word en op ‘n beroep wag, 
word, op versoek van die betrokke Kerkraad, uit die Emeritaatstrust 
kragtens KO, art.13 versorg vir hoogstens die tydperk wat in terme 
van KO, art.11 deur die Kerkraad met goedkeuring van die Klassis 
en advies van die Deputate van die Part. Sinode bepaal is. 
 
9.  ONDERHOUD VAN PREDIKANTSWESE: 
 
9.1  Die eie of wettig-aangenome kinders van ‘n emerituspredikant 
word ooreenkomstig art.6.1 van hierdie Ordereëlings onderhou tot 
op die 18e verjaarsdag. 
 
 
9.2  Die kerklike versorging staak wanneer die predikantskind 18 
jaar oud word of voor die ouderdom in die huwelik tree of 
selfversorgend word of die lidmaatskap van die kerk beëindig 
(word).  Die betrokke ouer/voog en Kerkraad/Kuratorium moet die 
Trustees betyds/spoedig hiervan in kennis stel. 
 
9.3  Indien voortsetting van die onderhoud van ‘n predikantskind 
nodig geag word na die 18e verjaarsdag (bv. vir voltydse studie wat 
nie volledig deur die ouer bekostig kan word nie), moet die betrokke 
Kerkraad/Kuratore jaarliks ‘n behoorlik gemotiveerde versoek rig 
aan die Trustees, wat by die lig hiervan oordeel of onderhoud 
voortgesit moet word, en indien wel, tot watter mate. 
 
9.4  As ‘n predikantsweduwee hertrou of haar lidmaatskap van die 
kerk beëindig (word) terwyl die predikantskinders jonger as 18 jaar 
en steeds lidmate van die kerk is, kwalifiseer die kinders steeds vir 
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versorging volgens KO, art.20 tensy dat hulle wettiglik deur die 
stiefvader aangeneem word. 
 
10.  MEEWERKENDE KERKE : PREDIKANTE/PROFES-
SORE VIR WIE SAMEWERKING GESKIED: 
 
10.1  Alle Kerke wat volgens die Ordereëlings op 30/6/1994 
saamgewerk het in die versorging van hul emeriti, soos vervat in die 
Ledelys wat deur die Sinode van 1997 gepubliseer is in terme van 
die besluit van die Sinode van 1994, asook Kerke wat uit hulle 
afgestig of saamgevoeg word, werk in terme van hierdie 
Ordereëlings saam in die versorging van EPPWenW. 
 
10.2  Alle Kerke in 10.1 genoem, bly verplig om ramings te betaal 
tot die Emeritaatstrust kragtens hierdie Ordereëlings. 
 
10.3  Slegs vir predikante/professore wat per Versorgingslys soos in 
10.1 kragtens beroepsbrief geregtig was op emeritaatsversorging op 
30/6/1994, sal Kerke toekennings ontvang kragtens hierdie 
Ordereëlings. 
 
 
11.  RAMINGSVERSPREIDING: 
 
11.1  Ten einde kleiner Kerke wat per lidmaat meer as groter kerke 
tot die GKSAPPF moet bydra tegemoet te kom, word die 
gemiddelde ramings per belydende lidmaat soos vasgestel, op ‘n 
geweegde basis toegepas, in ooreenstemming met die tabel wat vir 
1994 vasgestel is, soos opgeneem in die Acta van Sinode 1994:256, 
welke tabel jaarliks deur die Trustees getoets moet word aan die 
hand van die totale begroting. 
 
11.2  Kerke wat vakant raak en nie binne drie maande tot beroeping 
oorgaan nie, sal vanaf datum van vakantskap die ramings betaal soos 
in kolom 3 van die tabel, met as minimum die gemiddelde raming 
per lidmaat wat oor die hele kerkverband vereis word.  Dit geld ook 
vakante Kerke wat van die dienste van ‘n emerituspredikant gebruik 
maak. 
 
11.3  Vir die kriterium “lidmate per predikant” word slegs 
predikante vir wie die Kerkraad tot die GKSAPPF bydra, in 
berekening gebring.  Predikante wat kragtens hul diens as 
predikant/professor aan ander Pensioen/Voorsorgfondse behoort, 
asook predikante wat nie tot die GKSAPPF toegetree het nie, word 
nie by hierdie kriterium in aanmerking geneem nie. 
 
11.4  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
stel die vereiste raming per belydende lidmaat vas, waarna die 
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Trustees dit van jaar tot jaar aanpas tot en met die volgende 
vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie. 
 
12.  GEREFORMEERDE KERKE EMERITAATSVERSORG-
INGSKOMBINASIE: 
 
Die pligte, verantwoordelikheid en werkswyse van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie sal wees 
soos in die Reglement van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie vasgestel. 
 
13.  WYSIGING VAN VORIGE ORDEREëLINGS: 
 
Die Ordereëlings soos goedgekeur deur die Sinode van 1991 word 
herroep en deur hierdie Ordereëlings vervang.  Vir motivering en 
historiese aanloop tot die Ordereëlings word hiermee na die 
Ordereëlings van 1991 verwys (Acta 1991:284-295), asook die 
besluite van die Sinode van 1994 in hierdie verband. 
 
 

EINDE VAN ORDEREëLING 
 
 
2.  Sake waarvan die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie moet kennis neem 
2.1  Die volgende opdragte is by wyse van skrywes aan Kerkrade, 
Klassis of individue afgehandel: 
2.2.1  Opdrag 4.2:  “Om die voortgaande werking van die 
Emeritaatsfonds onder die aandag van lidmate te bring, ‘n positiewe 
gesindheid ten opsigte van die Fonds by lidmate te skep en te vra vir 
vrywillige bydraes”. 
U Deputate het verskeie skrywes aan Kerke gerig waardeur aan 
hierdie opdrag uitvoering gegee is. 
2.1.2  Opdrag 4.3:  “Om opnuut onder die aandag van die kerke te 
bring dat ‘n emerituspredikant en sy afhanklikes lewenslank 
verbonde bly aan die kerk wat hy laaste gedien het”. 
Hierdie opdrag is by wyse van ‘n skrywe aan alle Kerke uitgevoer. 
2.1.3  Opdrag 4.14 asook Opdrag 12.3:  “Om die ... voortgaande 
werking van die Emeritaatsfonds (in besonder punt 9 van die 
Studiedeputate se Rapport) so spoedig moontlik, maar nie later as 
01/03/1994 aan alle Kerkrade en Klassisse te verduidelik en die 
tersaaklike besluite deur te gee”. 
Die opdrag is uitgevoer by wyse van briewe aan Kerke en ‘n brief 
aan alle Klassisse gedurende 1994. 
2.1.4  Opdrag 4.19:  “Om, nadat die reëlings vir die Pensioenfonds 
gefinaliseer is, ‘n stuk op te stel waarin die voordele en verpligtinge 
vir Kerkrade en predikante duidelik uiteengesit word, en met 
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voorbeelde geïllustreer word, en dit aan alle Kerkrade en predikante 
beskikbaar te stel”. 
Hierdie opdrag is deur die Trustees van die Pensioenfonds uitgevoer 
(kyk AFDELING D van Rapport). 
2.1.5  Opdrag 4.11 se eerste deel:  “Om die hartlike dank van die 
Sinode oor te dra aan br. D.J. Malan vir die wyse waarop hy sy 
werk as Aktuaris van die Emeritaatsfonds gedoen het”. 
Hierdie opdrag is uitgevoer. 
2.2  Opdrag 4.11 se laaste deel:  “en om weer ‘n Aktuaris aan te 
stel”. 
Mnr. Charles Erasmus van ABSA Konsultante en Aktuarisse is 
aangestel.  U Deputate kan met dank rapporteer dat slegs die beste 
samewerking deurgaans van hom verkry is. 
2.3  Opdrag 4.1:  “Om te doen wat kragtens die Ordereëling aan 
hulle opgedra is”. 
2.3.1  Oor die versorgingsmiddele (Ordereëling, art.2) die volgende: 
2.3.1.1  Die Vergadering neem kennis van die stand van die 
Emeritaatsfonds, die opbrengs van kollektes en fondsinsameling 
deur die Rapport van die Bestuur van die Administratiewe Buro te 
raadpleeg.  ‘n Uittreksel sal in die Aanvullende Agenda gegee word. 
 
2.3.1.2  Emeritaatsfonds op 30 Junie 1996: 
1.  Totale fonds 
1.1  Versorgingsfonds 29 428 315.38 
 
2.  Verteenwoordig deur 
2.1  Genoteerde aandele 16 081 975.75 
2.2  Genoteerde effekte   8 897 613.93 
2.3  Kontant   2 550 255.89 
 
2.4  Lopende rekenings: 
2.4.1  Volkskas Bank     157 270.81 
2.5  Debiteure (Ramings uitstaande)   1 741 199.00 
  29 428 315.38 
 
2.3.1.3  Op advies van die Aktuaris het u Deputate ‘n versoek tot die 
Bestuur van die Administratiewe Buro gerig dat beleggings van die 
Emeritaatsfondse in groter mate deur professionele fondsbestuurders 
gehanteer word. 
2.1.3.4  U Deputate rapporteer dat die bedrag van agterstallige 
ramings vir Emeritaatsversorging R1 741 199.00 beloop het op 30-
06-1996. 
Aanbevelings in hierdie verband volg onder “Sake wat die 
vergadering moet goedkeur.” 
2.3.1.5  In antwoord op die vraag hoe Sendingleraars in kombinasies 
in berekening gebring word by die bepaling van die faktor “lidmate 
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per predikant” in die ramingsverspreidingstabel, het u Deputate soos 
volg geoordeel en geïmplementeer:  “’n Sendingleraar word geag 
predikant te wees van die kerk waar hy bevestig is.  Kombinerende 
kerke moet onderlinge verrekenings maak in ooreenstemming met 
kombinasie-aktes. 
2.3.2  Oor aktuariële evaluering (Ordereëling, art.4), word u verwys 
na die Rapport van die Aktuaris. 
2.3.3  Oor die verskillende kategorieë van versorgdes (Ordereëling, 
art.6), kan die Vergadering kennis neem daarvan dat daar tans 
versorg word:  72 egpare, 7 enkellopende/wewenaar emeriti, 41 
weduwees en 26 kinders waarvan een of albei ouers nog leef. 
2.3.4  U Deputate het sedert die vorige Sinode 8 aansoeke om 
verhoogde uitkerings ingevolge Ordereëling, art.6.3.5 ontvang.  In 7 
gevalle het u Deputate meriete vir verhoogde uitkering gevind. 
2.3.5  Die Vergadering kan met dank kennis neem van die aanbod 
van ds. L.S. Kruger om die opbrengs van ‘n beoogde preekbundel 
aan die Emeritaatsfonds te skenk. 
2.4  Opdrag 4.8:  “Om die hele aangeleentheid van die 
“Emeritaatsfonds Sinode Suidland” en die betrokke polisse in 
oorleg met die betrokke kerke en in ooreenstemming met die 
Ordereëlings af te handel”, is soos volg uitgevoer: 
Na deeglike oorleg en oorweging van alle moontlikhede, is die 
betrokke polisse afgekoop en die bedrag in die Emeritaatsfonds 
gestort.  Die bedrag beloop R38 520. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake vir goedkeuring deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie 
3.1  Aktuariële Verslag (Opdrag 4.11): 
Die Rapport van die Aktuaris, br. Charles Erasmus, word in die 
Aanvullende Agenda opgeneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbevelings: 
3.1.1  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
bied aan br. Charles Erasmus geleentheid om nadere motivering tot 
die Rapport te gee. 
 Besluit:  Afgekeur.  Motivering:  Die Rapport is duidelik 

genoeg.  ‘n Besoek van die Aktuaris sal onnodige uitgawes 
meebring. 

3.1.2  Die Gereformeerde Kerk Emeritaatsversorgingskombinasie 
neem met groot dank kennis van die aktuariële evaluering soos in 
die Rapport van die Aktuaris vervat. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.3  Charles Erasmus word weer as Aktuaris aangestel. 
 Besluit:  Goedgekeur. 



 253

3.2  Opdrag 4.4:  “Om die ramings vir die Emeritaatsfonds vir 1995 
en 1996 vas te stel in ooreenstemming met die besluite van die 
Sinode”, is soos volg afgehandel: 
3.2.1  In oorleg met die Aktuaris en met inagneming van verhogings 
in versorging en die heersende omstandighede, is die Gemiddelde 
Raming per Belydende Lidmaat vir Emeritaatsversorging” soos volg 
vasgestel: 
Vir 1994:  R45  (Deur Sinode 1994 vasgestel) 
Vir 1995: R48  (Deur u Deputate vasgestel), ‘n verhoging van 6,6% 
Vir 1996: R50  (Deur u Deputate vasgestel), ‘n verhoging van 4,2%. 
3.2.2  Bogenoemde gemiddelde raming per lidmaat is in 
ooreenstemming met die verspreidingstabel wat Sinode 1994 
goedgekeur het, op kerke van toepassing.  U Deputate het dit nie 
nodig gevind om weens lidmaatwisseling per kategorie enige 
wysigings, benewens die verhogings, aan die verspreidingstabel aan 
te bring nie (kyk Acta 1994:256, 11.2.1). 
3.2.3  Die aantal verpligte kollektes vir Emeritaatsversorging is elke 
jaar op sewe per jaar vasgestel. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 3.2. 
3.2.4  Aanbeveling:  Die Vergadering bekragtig die optrede van die 
Deputate in die vasstelling van ramings en verpligte kollektes. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3  Opdrag 4.5:  “Om die versorgingsbedrag van predikante en 
professore jaarliks in ooreenstemming met die Sinodebesluite aan te 
pas”, is soos volg afgehandel: 
3.3.1  In oorleg met die Aktuaris en met inagneming van heersende 
lewenskoste is die Basiese Versorgingsbedrag vir ‘n egpaar soos 
volg saamgestel, in ooreenstemming met die besluit van Sinode 
1994:227, 3.2.4.2: 
Vir 1994:    R4 068 per maand  (deur Sinode vasgestel) 
Vir 1995:  R4 375 per maand  (deur u Deputate vasgestel)  ‘n 
verhoging van 7,5% 
Vir 1996:  R4 730 per maand  (deur u Deputate vasgestel)  ‘n 
verhoging van 8%. 
3.3.2  Die Sinode 1994 (:227, 3.2.4.1) het besluit:  “Die 
versorgingsbedrag vir professore bly vir 1994 en daaropvolgende 
jare dieselfde as vir 1993, totdat, in ooreenstemming met vorige 
Sinodebesluite, pariteit tussen predikante en professore ten opsigte 
van die versorgingsbedrag bereik is”. 
In ooreenstemming hiermee is geen aanpassing in die 
Versorgingsbedrag van professore gemaak nie, ten einde pariteit te 
verkry met die Versorgingsbedrag van predikante. 
Met die aanpassing in 1996 is hierdie pariteit bereik en is die 
Versorgingsbedrae van predikante en professore nou dieselfde. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.3 tot 3.3.2. 
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3.3.3  Aanbeveling:  Die Vergadering bekragtig die optrede van die 
Deputate in die vasstelling van Versorgingsbedrae. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.4  Aanbeveling versorgingsbedrae, ramings, kollektes en 
vrywillige bydraes 1997:  Opdrag 4.4 en 4.5 (tweede deel):  “...en 
aanbevelings by die Sinode 1997 te maak vir die volgende 3 jaar 
termyn”:  Hieroor sal in die Aanvullende Rapport aanbevelings 
gemaak word. 
Motivering:  Vir hierdie aanbeveling moet die jongste beskikbare 
inligting gebruik word. 
3.5  Ramingsverligting sekere kategorieë:  Opdrag vervat in Acta 
1994:243, 8:  “Die Sinode verwys die saak na die Deputate vir 
Emeritaatsversorging om dit volledig te ondersoek en aanbevelings 
te maak”. 
U Deputate het die opdrag gekry om aanbevelings te maak na 
aanleiding van die ondersoek van die destydse Studiedeputate na die 
moontlike verligting van ramings vir kerke met hoë konsentrasies 
pensioenarisse en studente. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.4 en 3.5. 
3.5.1  Aanbeveling:  Van hierdie moontlikheid word afgesien. 
Motivering: 
(i)  Inligting wat van kerke ontvang is in antwoord op die 
omsendskrywe, was onvoldoende om ‘n verantwoordelike 
berekening te maak. 
(ii)  ‘n Hele aantal kerke wat hierby baat sou kon vind, onder andere 
sekere Studentegemeentes, het nie op die skrywe geantwoord nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.2  Aanbeveling:  Die Bestuur van die Administratiewe Buro kry 
in oorleg met die Deputate GKSA Sustentasiefonds opdrag om die 
hele ramingsopset in die kerkverband te bestudeer en daaroor by die 
volgende Sinode aanbevelings te maak, moontlik na analogie van 
die glyskaal vir ramingsverspreiding wat vir 
Emeritaatsfondsramings toegepas word. 
Motivering: 
(i)  Algemene ramings lê nie op die weg van die Deputate vir 
Emeritaatsversorging nie 
(ii)  Die Sustentasiedeputate dra kennis van die behoeftes van kerke 
wat finansieel swaarkry. 
 Besluit:  Hierdie saak staan oor aangesien dit reeds by wyse 

van ‘n Beswaarskrif van Part. Sinode Wes-Transvaal teen 
besluite van die Nasionale Sinodes 1991 en 1994 insake 
ramings volgens Skriftuurlike beginsels ter tafel geneem is. 

3.6  Ondersoek na versorgingsvlakke:  Opdrag 4.9:  “Om in die lig 
van voortdurend veranderende omstandighede, opnuut ondersoek in 
te stel na die versorgingsvlak van emeriti, waarin ook vergelykings 
met ander beroepe getref word”. 



 255

U Deputate het ‘n vergelykende studie gemaak van die 
versorgingsvlak van emeriti uit die Emeritaatsfonds en dié van 
pensioenbedrae van ander kerke en instansies. 
Gevolgtrekking:  Die huidige versorgingsvlakke van emeriti is in 
lyn met die van ander instansies. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbeveling:  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorg-
ingskombinasie handhaaf die huidige vlak van versorging met 
inagneming van heersende omstandighede, aan die hand van die 
inflasiekoers soos deur die Sentrale Statistiekdiens gepubliseer en in 
oorleg met die Aktuaris (Sinode 1994:227, 3.2.4.2), na gelang van 
beskikbare fondse. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.7  Opdrag 4.5:  “Om alle sake waaraan die Sinode nie eksplisiet 
aandag gegee het nie, maar wat mag voortvloei uit die besluit van 
hierdie Sinode insake ‘n nuwe versorgingskema, af te handel in 
ooreenstemming met die Ordereëlings en met die besluite van 
hierdie Sinode en om daaroor terug te rapporteer by die 
eersvolgende Sinode”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.7.1  Beheer van beleggings Emeritaatsfonds: 
Aanbeveling:  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorg-
ingskombinasie besluit om: 
3.7.1.1  Die beheer van die Emeritaatsfonds oor te dra na die 
“Deputate vir Emeritaatsversorging KO, artt.13 en 20”/Trustees van 
die Emeritaatstrust. 
3.7.1.2  Die Administratiewe Buro steeds toe te vertrou met die 
administrasie van die fondse, waarop die standaard persentasie as 
administratiewe koste gehef kan word. 
Motivering: 
(i)  Fyn beplanning van die kontantvloei en beleggingskomponent 
gaan in die toekoms baie belangrik wees aangesien ons waarskynlik 
binne afsienbare tyd soms sal moet terugval op die opgehoopte 
kapitaal of op die kapitaalopbrengs.  In hierdie verband beskik die 
Deputate Emeritaatsversorging/Trustees oor die kundigheid en 
advies van die Aktuaris. 
(ii)  Die Pensioenfonds is op hierdie stadium in elk geval ‘n 
regspersoon wie se Trustees bepaalde aanspreeklikheidsversekering 
moes uitneem en verantwoordelik is vir die groeiende 
Pensioenfondsbeleggings.  Om hierdie beleggings in die toekoms 
saam te hanteer is net die logiese uitvloeisel van die oprigting van 
die Pensioenfonds. 
(iii)  Dit is ‘n gesonde sakebeginsel dat diegene wat besluit oor die 
besteding van die fondse ook verantwoordelik is vir die bron van 
inkomste (bepaling van ramings en beleggings). 
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(iv)  Die Administratiewe Buro beskik oor die infrastruktuur en 
kundigheid wat vereis word vir die effektiewe administrasie van die 
fondse. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.7.2  Vakante gemeentes wat van die dienste van emeriti gebruik 
maak:  Uit navrae deur kerkrade het dit aan die lig gekom dat daar 
twyfel bestaan oor ramings wat bogenoemde kerke in terme van die 
Ramingsverspreidingstabel moet betaal. 
Aanbeveling: 
3.7.2.1  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorg-
ingskombinasie vestig die aandag van kerke op die besluit van die 
Sinode van 1994:257, 11.2.2 van die Acta wat lui:  “Dat gemeentes 
wat vakant raak en nie binne drie maande tot die beroeping van ‘n 
predikant oorgaan nie, vanaf datum van vakantskap die ramings 
betaal soos in kolom 3 van die ramingstabel, met ‘n minimumraming 
van (destyds) R45, synde die raming wat per lidmaat oor die hele 
kerkverband vereis word”. 
3.7.2.2  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-
kombinasie konstateer dat vakante gemeentes wat van die dienste 
van ‘n emerituspredikant gebruik maak, ook onder hierdie kategorie 
val en gevolglik die ramings soos in tabel 3 van die 
Ramingsverspreidingstabel (1994-formaat) moet betaal, met as 
minimum die gemiddelde raming per lidmaat wat as basis vir die 
verspreidingstabel gedien het. 
Motivering: 
Die ramingsverligting volgens die tabel het die oogmerk om kleiner 
kerke wat in verhouding tot hul lidmaatgetalle ‘n groter bedrag tot 
die Pensioenfonds as ander kerke moet bydra, tegemoet te kom ten 
einde die totale bydrae per lidmaat (Emeritaatsramings plus 
Pensioenbydrae) min of meer gelyk te hou.  Vakante kerke, ook dié 
wat van die dienste van emeriti gebruik maak, het geen koste tot die 
Pensioenfonds nie, en moes in werklikheid die maksimumraming 
per lidmaat betaal.  Die Sinode van 1994 het egter op aanbeveling 
van die Studiedeputate, besluit om vakante gemeentes wat nie binne 
drie maande tot beroeping oorgaan nie ,ter wille te wees en slegs die 
gemiddelde raming per lidmaat te hef, aangesien nie-beroeping in 
die reël daarop dui dat so ‘n gemeente finansieel swaarkry. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.7.3  Vervroegde emeritering:  Verskeie navrae is ontvang rakende 
die moontlikheid van emeritering voor ouderdom 65, in die lig van 
die daarstelling van die Pensioenfonds. 
3.7.3.1  Beoordeling: 
3.7.3.1.1  U Deputate is van mening dat die moontlikheid wel 
bestaan dat predikante voor ouderdom 65 emeriteer.  Die geldende 
beginsel is dat predikante lewenslank tot die bediening geroep is, 
maar KO, art.13 reël die saak van emeritering by “onbekwaam word 
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vir die uitoefening van sy diens weens ouderdom, siekte of 
andersinds...”  Die onbekwaamheid weens ouderdom is deur die 
Sinode van 1961 (art.164) en 1985 (art.171) gekwalifiseer as synde 
die ouderdom van 65 jaar.  Dit het nie gegaan om ‘n kriterium vir 
emeritering nie.  Sinode 1988 bevind dat dié ouderdom as ‘n riglyn 
gegee is om orde op sake te kry, gesien in die lig van die onderlinge 
samewerking by die Emeritaatsversorging (1988:777-8, art.157). 
Dieselfde besluit stel dit egter ook dat enige iemand op enige 
ouderdom kan emeriteer, mits aan die vereistes van KO, art.13 
voldoen word, naamlik “onbekwaamheid”.  Ons is van mening dat 
iemand onbekwaam kan word sonder dat hy noodwendig medies 
onbekwaam verklaar sal word.  Hierdie onbekwaamheid is egter ‘n 
saak waaroor die betrokke kerklike vergaderinge oordeel, nl. die 
Kerkraad, Klassis en Deputate vanweë die Partikuliere Sinode. 
3.7.3.1.2  Die Deputate vir Emeritaatsversorging moet in sy 
finansiële beplanning voorsiening vir sulke situasies maak.  In 
hierdie beplanning moet sekere sake verdiskonteer word, nl.  
Bevoordeeldes en moontlike bevoordeeldes uit Emeritaatsversorging 
is afgesluit op 30 Junie 1994 en beperk tot slegs 
predikante/professore op die Versorgingslys.  Hierdie is ‘n vaste 
punt om berekenings te doen met die oog op uitkerings, ook met 
betrekking tot die verstreke diensjare. 
Die aktuariële berekening met betrekking tot befondsing en ramings 
en eventuele uitfasering van die Emeritaatsfonds is gedoen op die 
basis dat predikante op 65 gaan emeriteer. 
Onbekwaamheid vanweë siekte is verseker en sal in voorkomende 
gevalle deur die versekeraar gedra word totdat die betrokke emeritus 
die ouderdom van 65 bereik. 
3.7.3.1.3  Die implikasies van bogenoemde is dan die volgende: 
Enige vroeë emeritering wat nie deur die versekeraar vanweë 
mediese onbekwaamheid gedek is nie, sal beteken dat die 
Emeritaatsfonds op ‘n vroeër datum sal moet begin uitbetaal as wat 
beplan en voor befonds is. 
Indien die volle pro-rata basisbedrag nog steeds uitgekeer sou word 
op ‘n vroeër-as-beplande datum, bring dit ‘n addisionele uitgawe 
sowel as ‘n verlies in beleggingsinkomste mee, wat weer verhaal sal 
moet word deur verhoogde ramings. 
3.7.3.1.4  In die lig van bogenoemde is die Deputate van oordeel dat 
waar ‘n predikant om sodanige vroeë emeritering aansoek doen en 
‘n plaaslike Kerkraad daartoe instem, die koste van so ‘n besluit nie 
maar afgewentel kan word na die kerkverband nie.  Die koste van so 
‘n besluit behoort deur die predikant en/of die plaaslike kerk gedra 
te word. 
3.7.3.1.5  In oorleg met die Aktuaris is ‘n skedule opgestel waarin 
daar voorsiening gemaak is vir ‘n persentasie-vermindering in 
versorging by sodanige vroeëre emeritering, op so ‘n wyse dat die 
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hoër uitgawes en verlies aan beleggingsinkomste in sodanige gevalle 
nie die ramingslas verhoog nie.  U Deputate wys daarop dat daar 
geen element van penalisasie in die tabel is nie, maar dat die 
vermindering in versorgingsvoordele by emeritering voor ouderdom 
65 suiwer op grond van aktuariële beginsels bereken en bepaal is.  
Dit is gedoen op so ‘n wyse dat dit nie addisionele verpligtinge op 
die Emeritaatsfonds en hoër druk op die ramings sal plaas nie, maar 
ook nie tot voordeel van die Emeritaatsfonds of ten koste van die 
begunstigdes, sal wees nie. 
Die skedule sien soos volg daaruit (let asseblief daarop dat die 
aangepaste persentasie geld vir die volle tydperk waartydens 
versorging plaasvind en nie net vir die jare tussen vervroegde 
emeritering en ouderdom 65 nie): 
 
Emeriteerouderdom % van versorgingsbedrag 
Na 55 maar voor 56 40% 
Na 56 maar voor 57 44% 
Na 57 maar voor 58 48% 
Na 58 maar voor 59 52% 
Na 59 maar voor 60 56% 
Na 60 maar voor 61 60% 
Na 61 maar voor 62 68% 
Na 62 maar voor 63 76% 
Na 63 maar voor 64 84% 
Na 64 maar voor 65 92% 
Na 65                                                         100% 
 
3.7.1.3.6  Die meriete vir hierdie vermindering geld ook vir 
subsidiëring van die Mediese Skemabydraes van emeriti. 
3.7.3.1.7  Dit staan ‘n kerkraad/predikant vry om by sodanige 
vervroegde emeritering uit eie bronne te voorsien en eers op 65 van 
die versorging uit die Emeritaatsfonds gebruik te maak, in welke 
geval die normale versorgingsbedrag betaalbaar sal wees. 
3.7.3.1.8  Ter wille van groter duidelikheid en begrip gee ons 
hiermee die Aktuaris se verklaring vir die persentasieverminderings 
wees: 
“Die rede vir die vermindering van byvoorbeeld 8% in die 
versorgingsvoordeel indien dit vanaf ouderdom 64 jaar in plaas van 
ouderdom 65 jaar betaal sou word, kan aan die volgende faktore 
toegeskryf word: 
(a)  Die versorgingsvoordeel wat aan ‘n persoon betaal word, word 
befonds uit bates wat vir dié doel in die Emeritaatsfonds opgebou is.  
Indien die verwagting is dat ‘n bepaalde versorgingsvoordeel vanaf 
ouderdom 65 aan ‘n persoon betaal sal word wat tans 64 jaar oud 
is, sou daar nog vir ‘n verdere jaar ‘n beleggingsopbrengs op 
daardie bates verdien kon word.  Hierteenoor sou die 



 259

versorgingsvoordeel wat oor ‘n jaar betaalbaar sou word, egter ook 
hoër wees as wat tans die geval is, vanweë die normale praktyk om 
hierdie voordele jaarliks te verhoog.  Die koers waarteen die 
versorgingsvoordeel jaarliks verhoog word, is direk afhanklik van 
die beleggingsopbrengs wat op die bates van die Emeritaatsfonds 
behaal word en word bepaal deur die mate waarin hierdie 
beleggingsopbrengs hoër as 5% per jaar is.  Dit beteken dat indien 
daar byvoorbeeld R1 050 se bates benodig word om vanaf die 
ouderdom 65 jaar ‘n versorgingsvoordeel van R105 per jaar te 
befonds, dan moet daar, indien ‘n beleggingsopbrengs van 5% 
behaal sou word, op ouderdom 64 reeds R1 000 se bates in die fonds 
wees, aangesien dit dan wel na ‘n verdere jaar na R1 050 sal groei. 
Indien ‘n beleggingsopbrengs van byvoorbeeld van 15% dan in 
praktyk behaal sou word, sal die bates na R1 150 groei, en kan ‘n 
versorgingsvoordeel van R115 per jaar, dit wil sê sowat 10% hoër, 
dan bekostig word. 
Indien die versorgingsvoordeel egter reeds vanaf ouderdom 64 jaar 
betaal moet word, is daar slegs R1 000 beskikbaar waaruit die 
voordeel befonds moet word en nie die nodige R1 050 in huidige 
terme nie, en is die voordeel wat bekostig kan word, dan 5% laer.  
Die feit dat die betaling van die versorgingsvoordeel in hierdie 
voorbeeldgeval ‘n jaar vroeër ‘n aanvang neem, lei dus uit die 
oogpunt van die belegggingsopbrengs direk daartoe dat die 
voordeel dan 5% laer as by ouderdom 65 jaar behoort te wees. 
(b)  ‘n Versorgingsvoordeel wat vanaf ouderdom 65 jaar betaalbaar 
is, sal met inbegrip van ‘n versorgingsvoordeel ook vir ‘n 
toekomstige weduwee, stellig vir ‘n periode van ongeveer 20 jaar 
betaalbaar wees.  Indien dit reeds vanaf ouderdom 64 jaar betaal 
sou word, moet dieselfde beskikbare bates nou oor 21 jaar in plaas 
van oor 20 jaar as voordeelbetalings versprei word.  ‘n 
Versorgingsvoordeel van R100 per jaar sou totale betalings van 
R2 000 oor 20 jaar lewer, terwyl ‘n versorgingsvoordeel van 
ongeveer R96 per jaar oor 21 jaar ook totale betalings van 
 R20 000 sal lewer, wat dus ‘n vermindering van ongeveer 4% per 
jaar in die versorgingsvoordeel impliseer. 
(c)  Indien ‘n persoon wat tans 64 jaar oud is en wat geregtig is op 
‘n versorgingsvoordeel vanaf ouderdom 65 jaar, gedurende die 
eersvolgende jaar te sterwe sou kom, is geen voordeel kragtens die 
Emeritaatsfonds betaalbaar nie, aangesien weduwees van leraars 
wat in die bediening te sterwe kom, se volle versorging nou kragtens 
die voordele van die Pensioenfonds aangespreek word.  Die 
waarskynlikheid dat so ‘n sterfte binne 1 jaar sal plaasvind, is 
ongeveer 1%, wat beteken indien die versorgingsvoordeel reeds 
vanaf ouderdom 64 betaal sou word, dit met 1% per jaar verminder 
moet word om ‘n neutrale effek op die Emeritaatsfonds te 
bewerkstellig. 
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Indien die bovermelde drie faktore saam gesien sou word, beteken 
dit dat die versorgingsvoordeel vanaf ouderdom 64 dan 90% van die 
voordeel vanaf ouderdom 65 behoort te beloop.  Op dieselfde wyse 
kan bereken word dat die voordeel vanaf ouderdom 63 90% van 
hierdie voordeel vanaf ouderdom 64 jaar, oftewel effektief 81% van 
die voordeel vanaf ouderdom 65 jaar behoort te beloop, ensovoorts, 
tot en met ‘n effektiewe voordeel van 59% vanaf ouderdom 60 en 
35% vanaf ouderdom 55 jaar.  Die uiteensetting hierbo is egter nie 
100% akkuraat nie, en die tegnies-akkurate berekenings lewer 
effense ander resultate veral by die jonger ouderdomme. 
Die aanpassingstabel hierbo is so vasgestel dat dit so eenvoudig as 
moontlik is, maar terselfdertyd resultate lewer wat baie naby aan 
die teoreties-korrekte syfers is”. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.7.3 tot 3.7.3.1.8. 
3.7.3.2  Aanbeveling: 
3.7.3.2.1  Die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie besluit om by vervroegde 
emeritering die uitkering vir verstreke diensjare uit die 
Emeritaatsfonds, volgens die volgende skedule in 3.7.3.1.5 aan te 
pas. 
 
Emeriteerouderdom % van versorgingsbedrag 
Na 55 maar voor 56 40% 
Na 56 maar voor 57 44% 
Na 57 maar voor 58 48% 
Na 58 maar voor 59 52% 
Na 59 maar voor 60 56% 
Na 60 maar voor 61 60% 
Na 61 maar voor 62 68% 
Na 62 maar voor 63 76% 
Na 63 maar voor 64 84% 
Na 64 maar voor 65 92% 
Na 65                                                         100% 
 
Dit staan ‘n kerkraad/predikant vry om by sodanige vervroegde 
emeritering by eie bronne te voorsien en eers op 65 van die 
versorging uit die Emeritaatsfonds gebruik te maak.  In welke geval 
die normale versorgingsbedrag betaalbaar sal wees. 
 Besluit:  Punt 3.7.3.2.1 word goedgekeur soos gewysig 

(wysiging reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
3.7.3.2.2  Kerkrade se aandag word daarop gevestig dat die 
emerituspredikant en sy afhanklikes lewenslank die 
verantwoordelikheid bly van die kerk waar hy laaste gedien het en 
dat hulle moet toesien dat hy eervol versorg word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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3.7.4  Emeriti wat terugkeer tot die aktiewe bediening (predikante 
jonger as 65 wat voor 1/7/1994 geëmeriteer het): 
3.7.4.1  Probleem:  Emerituspredikante wat terugkeer uit emeritaat 
tot die aktiewe bediening na ‘n verbetering in hulle siektetoestand.  
Die probleem raak nie Pensioenfondslede nie, dus slegs predikante 
wat reeds voor 1/7/1994 geëmeriteer het. 
3.7.4.2  Praktyk:  ‘n Emeritus wie se siektetoestand sodanig verbeter 
het dat hy kan of wil terugkeer na die aktiewe bediening, volg die 
volgende prosedure: 
3.7.4.2.1  Hy doen aansoek by die Kerkraad waar hy geëmeriteer 
het.  Nadat die Kerkraad hulle self vergewis het van die gesondheid 
van die emeritus, neem die Kerkraad die aansoek na die Klassis wat 
die aansoek van die emeritus en aanbeveling van die Kerkraad met 
advies van die Deputate van die Part. Sinode in behandeling neem. 
3.7.4.2.2  Indien die aansoek van die emeritus slaag, is die emeritaat 
opgehef en is hy weer predikant van die kerk waar hy geëmeriteer 
het.  Die plaaslike kerkraad besluit of hulle verder van sy dienste 
gebruik maak. 
3.7.4.2.2.1  Indien wel, word hy verder versorg deur die Kerkraad 
kragtens KO, art.11 en hy sluit aan by die GKSA Predikante 
Pensioenfonds. 
3.7.4.2.2.2  Indien nie, moet hulle hom aan die kerkverband bekend 
stel vir beroeping kragtens KO, art.11 (omdat die Kerkraad hom nie 
saam met hulle huidige predikant kan versorg nie), en hulle moet 
daarvan kennis gee aan die Deputate vir Emeritaatsversorging. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.7.4 tot 3.7.4.2.2.2. 
Aanbeveling: 
3.7.4.3  Terwyl die predikant op ‘n beroep wag, word hy uit die 
Emeritaatsfonds kragtens KO, art.13 versorg vir hoogstens die 
tydperk wat in terme van KO, art.11 deur die Kerkraad met 
goedkeuring van die Klassis en advies van die Deputate van die Part. 
Sinode bepaal is. 
3.7.4.4  ‘n Predikant wat so ‘n beroep ontvang, word by bevestiging 
lid van die Pensioenfonds en dan staak uitkerings uit die 
Emeritaatsfonds soos in 3.7.4.3 gereël. 
3.7.4.5  So ‘n predikant, sowel as ‘n predikant wat by opheffing van 
sy emeritaat weer sy gemeente bedien en kragtens KO, art.11 deur 
die gemeente versorg word (soos in 3.7.4.2.2.1 hierbo), behou sy 
voorregte (volgens Sinodebesluit) uit die Emeritaatsfonds en sal by 
eventuele emeritering weens ouderdom geregtig wees op sy 
regmatige aandeel uit die Pensioenfonds en versorging uit die 
Emeritaatsfonds.  Die persentasie van die versorgingsbedrag waarop 
hy geregtig is, word bereken volgens die volgende formule: 
 
 Ouderdom tydens toetrede tot Pensioenfonds minus 27 
  38 
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3.7.4.6  Indien hy binne een jaar as gevolg van dieselfde siekte 
waardeur hy aanvanklik geëmeriteer het, weer volgens KO, art.13 
moet emeriteer, val sy Kerkraad terug op die Emeritaatsfonds vir sy 
versorging. 
Motivering: 
(i)  As gevolg van die een-jaar-uitsluitingsklousule sal die 
versekeraar nie in so ‘n geval ‘n eis vir mediese ongeskiktheid 
toestaan nie. 
(ii)  Die predikant was oorspronklik op 1 Julie 1994 op die 
Emeritaatsfonds aangewese vir versorging deur sy Kerkraad. 
 Besluit:  Aanbevelings 3.7.4.3 tot 3.7.4.6 word goedgekeur 

soos gewysig (wysigings reeds aangebring - Deputate 
Handelinge). 

3.7.5  Aanpassing van versorgingsformule: 
3.7.5.1  Probleemstelling:  Die formule wat Sinode 1994 goedgekeur 
het vir die bepaling van die persentasie van die Versorgingsbedrag 
waarop ‘n predikant na gelang van sy diensjare op 30/6/1994 
geregtig is, het predikante wat op ‘n hoër ouderdom tot die 
bediening toegetree het in ‘n groot mate benadeel aangesien 
bedieningsjare die bepalende faktor in die formule was.  So 
byvoorbeeld sou ‘n predikant wat in 1989 op ouderdom 35 tot die 
bediening toegetree het en in die bediening bly tot op ouderdom 65 
(denkbeeldige voorbeeld), slegs met 16,6% van die Basisbedrag 
versorg word, met 25 jaar oor om voordele onder die Pensioenfonds 
op te bou.  Dit stel so ‘n predikant in ‘n ongunstige posisie teenoor 
‘n predikant wat op dieselfde datum op ouderdom 25 tot die 
bediening sou toetree, in welke geval so ‘n predikant 11% van die 
Basisbedrag sou kry, maar met 35 jaar om voordele uit die 
Pensioenfonds op te bou. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.7.5.2  Aanbeveling: 
3.7.5.2.1  Die formule (soos in Acta 1994:245, 9.2.1.5) word 
sodanig aangepas: 
(i)  Die ouderdom van die predikant soos op 1/7/1994 
(inwerkingtredingsdatum van die Pensioenfonds) die bepalende 
faktor is en nie die ouderdom tydens eerste bevestiging nie. 
(ii)  Alle predikante se persentasies bereken word asof hulle 
hoogstens op ouderdom 27 tot die bediening toegetree het, met 
steeds ‘n maksimum van 100% van die Basisbedrag. 
(iii)  ‘n Dienstermyn van 38 jaar as veronderstelling gebruik word. 
(iv)  Die formule nou soos volg daar uitsien: 
 
Versorging vir ‘n egpaar: 
 
 Ouderdom op 1/7/1994 min 27 x  Basisbedrag 
                       38                                   1 
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Vir predikante wat vroeër as op ouderdom 27 tot die bediening 
toegetree het, word ouderdom tydens eerste bevestiging in die plek 
van die faktor “27” gebruik, met die voorbehoud dat 100% van die 
Basisbedrag steeds die maksimum sal wees. 
3.7.5.2.2  Dat waar die Deputate reeds in hul berekeninge die nuwe 
formule toegepas het, die optrede van die Deputate goedgekeur 
word, in ooreenstemming met die opdrag van Sinode 1994:230, 
4.15:  “Om alle sake waaraan die Sinode nie eksplisiet aandag 
gegee het nie maar wat mag voortvloei uit die besluit van hierdie 
Sinode insake die nuwe versorgingskema, af te handel in 
ooreenstemming met die Ordereëlings en met die besluite van 
hierdie Sinode en om daaroor terug te rapporteer by die 
eersvolgende Sinode”. 
U Deputate is van oordeel dat die Sinode van 1994 nie “eksplisiet 
aandag gegee het” aan die feit van die benadering van genoemde 
kategorie van predikante nie. 
 Besluit:  Punt 3.7.5.2.1 en 3.7.5.2.2 word goedgekeur. 
 
3.7.5.3  Motivering: 
(i)  Hierdie formule sal die benadeling van predikante, wat later tot 
die bediening toegetree het, uitskakel. 
(ii)  Die uitgangspunt by die instelling van en oorskakeling na die 
Pensioenfonds was deurgaans dat daar nie benadeling moet 
plaasvind nie. 
(iii)  Ouderdom 27 is die gemiddelde ouderdom waarop predikante 
tot die bediening toetree, soos deur vorige aktuarisse gebruik en as 
sodanig bied dit die beste basis vir berekening. 
(iv)  38 jaar is die gemiddelde volle dienstermyn tot ouderdom 65 
van predikante, soos ook deur vorige aktuarisse gebruik en as 
sodanig bied dit die beste basis vir berekening. 
(v)  Die finansiële implikasies van die wysiging in die 
versorgingsformule is met die Aktuaris bespreek.  Sy berekeninge 
het daarop gedui dat dit baie gering is.  Hy het reeds van die nuwe 
versorgingsformule gebruik gemaak in sy aktuariële evaluering. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.7.6  Addisionele hulp in versorging in besondere, gemotiveerde 
gevalle (Ordereëling 1991:6.3.5): 
3.7.6.1  Probleemstelling:  Die Ordereëling soos in 1991 het in 
artikel 6.3.5 gereël:  “In die geval van besondere behoeftes by ‘n 
emerituspredikant(gesin) rig die betrokke Kerkraad/Kuratorium ‘n 
behoorlik-gemotiveerde versoek aan die Deputate vir groter 
uitkerings”. 
Die vorige Deputate het aan die Sinode van 1994 gerapporteer dat in 
enkele gevalle aansoeke om verhoogde uitkering ingevolge hierdie 
ordebepaling toegestaan is.  In punt 2.3.4 van hierdie Rapport berig 
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u Deputate dat in sewe gevalle waar aansoek om verhoogde 
uitkerings gedoen is, dit toegestaan is. 
Die Sinode van 1994 het egter besluit:  “Aanvulling, indien nodig 
moet deur die betrokke Kerkraad self geskied.  Hiermee verval punt 
6.3.5 van die bestaande Ordereëlings..”  Die agtergrond vir hierdie 
besluit was die feit dat, met die instelling van die Pensioenfonds, die 
versorgingsomvang met behulp van die Emeritaatsfonds, vasgestel is 
en gekwantifiseer kon word, aangesien die aantal predikante en hul 
persentasie-versorging nie meer kon wysig nie.  Aktuariële 
berekenings en die vasstelling van ramings kon dan ook op dié vaste 
basis gedoen word.  Onvoorsiene addisionele uitkerings ingevolge 
art.6.3.5 sou hierdie vaste berekeningsbasis nadelig beïnvloed. 
U Deputate het egter by die uitvoering van hierdie besluit voor twee 
probleme te staan gekom: 
(i)  Waar reeds ingevolge hierdie reëling addisionele hulp gebied is, 
kon hierdie hulp nie bloot gestaak word nie, aangesien dit ‘n 
vermindering in versorging sou behels, iets waarteen verskeie 
Sinodes hulle uitgespreek het. 
(ii)  Waar kerke in hulle versorgingsbeplanning vir die nabye 
toekoms op hierdie hulp gereken het, sal die summiere opheffing 
van hierdie hulpgeleentheid die kerke in ‘n onbeplande en 
onvoorsiene verleentheid kan plaas.  In die reël is alle voorsiening 
vir aftrede/emeritering tog ‘n langtermyn aangeleentheid. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.7.6.2  Aanbeveling: 
3.7.6.2.1  In die gevalle waar Kerkrade reeds op 30/6/1994 
verhoogde hulp kragtens hierdie Ordereëling ontvang het, word die 
hulp gekontinueer, mits die gemotiveerde omstandighede dit steeds 
vereis. 
3.7.6.2.2  Addisionele hulp kan in verdienstelike en behoorlik-
gemotiveerde gevalle steeds na 1/7/1994 ingevolge hierdie 
Ordereëling toegestaan word, maar oor ‘n tydperk van tien jaar, dus 
tot op 30/6/2004 uitgefaseer word. 
3.7.6.2.3  Die Deputate Emeritaatsversorging kry opdrag om so 
spoedig moontlik by die betrokke Kerkrade nuwe begrotings ten 
opsigte van die emeriti en/of hulle afhanklikes te kry, ten einde die 
meriete van voortgesette addisionele hulp te kan bepaal. 
3.7.6.2.4  Waar u Deputate sodanige hulp toegestaan het, in lyn met 
opdrag (Acta:230, 4.15) hulle optrede deur die vergadering 
bekragtig word. 
 Besluit:  Aanbevelings 3.7.6.2.1 tot 3.7.6.2.4 word goedgekeur. 
3.7.6.3  Motivering: 
(i)  Die probleem soos in 3.7.6.1 geskets, sal daardeur grootliks 
aangespreek word. 
(ii)  Die tydperk van tien jaar bied aan Kerkrade ruim geleentheid 
om vooruit te beplan. 
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(iii)  Die aangeleentheid is met die Aktuaris uitgeklaar.  Hoewel hy 
nie graag sulke onvoorsiene ekstras in die versorgingsopset 
aanbeveel nie, het hy begrip vir die probleem en het hy ook in sy 
berekeninge sover moontlik daarvoor voorsiening gemaak. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.8  Insake agterstallige ramings: 
Aanbeveling: 
Die vergadering maak ‘n ernstige oproep tot alle meewerkende 
kerke om groter stiptelikheid en verantwoordelikheid by die betaling 
van ramings aan die dag te lê, om sodoende die onderlinge afspraak 
oor die hulp met die versorging van emeriti en hul afhanklikes te 
eerbiedig. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.9  Opdragte aan te benoeme Trustees: 
3.9.1  Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie besluit het. 
3.9.2  Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van 
die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie aan 
hulle opgedra is. 
3.9.3  Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde 
Ordereëling vir Emeritaatsversorging aan hulle opgedra is. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.10  Dank aan Bestmed:  Die Deputate wil langs hierdie weg hulle 
dank betuig teenoor die bestuur en personeel van Bestmed vir die 
hartlike ontvangs en “versorging” wat hulle tydens al hul 
vergaderings in Bestmed se Raadsaal kon geniet. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
J.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE VIR 
EMERITAATSVERSORGING 
 
AFDELING B: 
RAPPORT OOR VERSORGING MET BEHULP VAN 
EMERITAATSFONDS VIR BEHANDELING DEUR 
LEDEVERGADERING 
 
1.  Sake waarvan die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorg-
ingskombinasie moet kennis neem 
1.1  Verslag Aktuaris 
Die vergadering neem kennis dat daar nie ‘n afsonderlike verslag 
van die Aktuaris in die Rapport opgeneem word nie, maar dat die 
bevindings en aanbevelings van die Aktuaris as integrale deel van 
die Deputaterapport aangebied word.  ‘n Volledige verslag van die 
Aktuaris is as ongepubliseerde Bylae beskikbaar. 
Motivering 
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(i)  Die Emeritaatsfonds is nie ‘n Pensioenfonds nie, en is gevolglik 
nie onderhewig aan die toesighouding van die Registrateur van 
Pensioenfondse of aan die bepalings van die Pensioenfondswet nie.  
As sodanig is die Emeritaatsfonds ook nie onderhewig aan die 
vereiste van statutêre aktuariële waarderings nie.  ‘n Afsonderlike 
aktuariële waardering is dus nie ‘n vereiste nie. 
(ii)  Dit is egter sinvol en noodsaaklik om op ‘n gereelde basis 
aktuariële berekeninge ten opsigte van die Emeritaatsfonds te doen 
ten einde die gunstige finansiële verloop van die Emeritaatsfonds te 
probeer bewerkstellig.  Die finansiële waardering en aanbevelings 
van ‘n Aktuaris is dus noodsaaklik. 
(iii)  Dit sal die saak van ordelike behandeling, beoordeling en 
besluitneming dien, indien die insette van die Aktuaris integraal in 
die hele Deputaterapport opgeneem word waar besluitneming ter 
sprake is, eerder as in ‘n afsonderlike Rapport waarvan bloot kennis 
geneem word.  Dit sal ook onnodige duplisering van gegewens in 
twee afsonderlike Rapporte uitskakel. 
1.2  Beoordeling van die Emeritaatsfonds 
1.2.1  Huidige bates van die Emeritaatsfonds 
Sedert 1 Desember 1994 is die belegging van die bates van die 
Emeritaatsfonds aan twee professionele beleggingsbestuurders, te 
wete Syfrets en UAL, oorgedra. 
 
Die Batesamestelling van die Emeritaatsfonds was op 1 Julie 1996 
soos volg: 
(Bedrae in R’000) 
  
 Syfrets UAL Kerkkantoor Totaal % van 
      Totaal 
Aandele 8 794 13 529 0 22 323 63,6 
Effekte 3 546 4 392 0 7 938 22,6 
Likiede bates 906 1 623 157 2 686 7,7 
Debiteure 376 34 1 741 2 151 6,1 
Totaal 13 622 19 578 1 898 35 089 100 
 
Gedurende die 2-jaar tydperk van 1 Julie 1994 tot 30 Junie 1996 is 
‘n gemiddelde beleggingsopbrengs van 15,6% per jaar op die bates 
van die Emeritaatsfonds behaal.  Omdat die voordele wat deur die 
Emeritaatsfonds gebied word, jaarliks aangepas behoort te word om, 
tot die mate waarin dit moontlik sou wees, met inflasie tred te hou, 
behoort ‘n wesenlike gedeelte van die bates van die Emeritaatsfonds 
ook belê te word in bates soos aandele wat as inflasiebestand beskou 
kan word.  Die Aktuaris is van mening dat die huidige batestruktuur 
van die Emeritaatsfonds, waarvolgens 63,6% van die bates tans in 
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aandele belê is, wel met die profiel van die verpligtinge van die 
Emeritaatsfonds versoenbaar is. 
1.2.2  Waardering van huidige bates met die oog op vooruitskatting 
Dit was nodig dat die Aktuaris vir die doeleindes van sy finansiële 
vooruitskatting die huidige bates van die Emeritaatsfonds beoordeel.  
Hy het geoordeel dat hy vir die doeleindes van ‘n 
langtermynvooruitskatting nie tans die volle ongerealiseerde 
kapitaalappresiasie op die aandelebeleggings van die 
Emeritaatsfonds in berekening kan bring nie.  Gevolglik het hy die 
beleggings van die Emeritaatsfonds teen ongeveer 86% van die 
markwaarde daarvan in berekening gebring.  Verder het hy ook 
veronderstel dat slegs 25% van alle debiteure ouer as 12 maande wel 
nog deur die Emeritaatsfonds ontvang sal word. 
Die effek hiervan was dat die Aktuaris ‘n huidige waarde van 
R30,05 miljoen op die bates van die Emeritaatsfonds geplaas het. 
1.2.3  Huidige en toekomstige verpligtinge van die Emeritaatsfonds 
Die jongste aktuariële berekeninge oor die Emeritaatsfonds is 
gedoen soos op 1 Julie 1996.  Die huidige verpligtinge van die 
Emeritaatsfonds is bereken vir alle persone vir wie hulp met 
betrekking tot bystand deur die Emeritaatsfonds aan Kerkrade 
gebied word. 
Verder is die huidige waarde van die verwagte toekomstige 
verpligtinge van die Emeritaatsfonds bereken.  Dit is gedoen vir alle 
predikante, professore en kapelane vir wie bystand nog in die 
toekoms na verwagting deur die Emeritaatsfonds aan Kerkrade 
gebied sal word.  Die toekomstige bystand aan hierdie persone sal 
uiteraard gebaseer wees op hulle tydperk in die bediening tot en met 
30 Junie 1994.  Die besonderhede van hierdie groepe is soos volg: 
 
Huidige bystand Toekomstige bystand 
 
Egpare 60 Predikante 274 
Wewenaars/vrygeselle   6 Professore   12 
Weduwees 45 Kapelane     4 
Afhanklike kinders 26  
Voormalige professore 12  
 
Totaal 149 Totaal 290 
  (Gemid. ouderdom 46,1 jaar) 
 
Die volle voordeel wat tans vir egpare betaalbaar is, beloop R4 730 
per maand terwyl dit vir enkelpersone 67% daarvan beloop en vir 
afhanklike kinders 10%. 
 
1.2.4  Finansiële stand/befondsingsvlak van die Emeritaatsfonds 
Om die finansiële stand van die Emeritaatsfonds te beoordeel, moes 
die Aktuaris sekere aannames maak oor die verwagte toekomstige 
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verloop van die Emeritaatsfonds.  Die belangrikste hiervan is dat hy 
aanvaar het dat voordele in die toekoms jaarliks verhoog sal word 
teen ‘n koers van gemiddeld 5% laer as die 
beleggingsopbrengskoers wat op die bates van die Emeritaatsfonds 
behaal word.  As hierdie beleggingsopbrengskoers byvoorbeeld 
12,5% per jaar beloop, beteken dit dat voordele jaarliks teen 
gemiddeld 7,5% verhoog sal kan word.  Die optimalisering van die 
beleggingsopbrengs op die bates van die Emeritaatsfonds is volgens 
die Aktuaris by verre die belangrikste faktor wat die toekomstige 
finansiële verloop van die Emeritaatsfonds betekenisvol kan 
beïnvloed. 
In die lig van bogenoemde het die Aktuaris bevind dat die huidige 
finansiële stand van die Emeritaatsfonds soos volg is (Bedrae in 
R’000): 
 
 
 
 
Verpligtinge vir bestaande voordeelbetalings 59 350 
Verpligtinge vir verwagte toekomstige 
voordeelbetalings 43 805 
Subtotaal 103 155 
Minus waarde geplaas op bates (vgl. 1.2.1) 30 050 
Onbefondste verpligtinge 73 105 
Persentasie van verpligtinge reeds befonds 
(befondsingsvlak) 29,1% 
 
1.3  Verduideliking van Versorgingslys van afgestorwe 
predikante/emeriti se afhanklikes 
In die “Versorgingslys” soos gepubliseer in die aanvanklike 
Rapport, is die name aangebring van die weduwees van afgestorwe 
predikante/emeriti wat vir versorging kwalifiseer.  Dit kan 
verwarrend wees, aangesien die betrokke weduwee/afhanklikes nie 
selfstandig vir versorging kwalifiseer nie, maar kragtens hul 
afhanklikheid van die betrokke afgestorwe predikante/emeriti.  
Sodra sodanige afhanklikheid beëindig word, bv. deur hertroue, 
verval die kwalifikasie vir versorging.  Aan die ander kant kan 
teoreties nuwe afhanklikheid ontstaan, bv. by kinders oor 18 wat 
voltyds gaan studeer.  Gevolglik moet die name van die afhanklikes 
op die Versorgingslys met die volgende omskrywing vervang word:  
“Afhanklikes van die volgende afgestorwe predikante/emeriti wat 
kragtens die Ordereëlings vir versorging kwalifiseer”, waarop dan 
die name van die betrokke afgestorwe predikante/emeriti volg. 
 Besluit:    Kennis geneem van hele punt 1. 
 
2.  Sake vir goedkeuring deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie 
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2.1  Ramings vir 1997 
Aanbeveling: 
2.1.1  Dat die gemiddelde raming per belydende lidmaat vir 1997 
met 10% verhoog word van R50 tot R55. 
Motivering: 
Die ideaal is uiteraard dat die befondsingsvlak na 100% moet 
verhoog.  Die minimumverantwoordelike benadering is dat ramings 
op so ‘n wyse vasgestel word dat die befondsingsvlak naastenby op 
die huidige vlak konstant sal bly.  Die Sinodes van 1991 en 1994 het 
ook hierdie uitgangspunt aanvaar as basis vir die vasstelling van 
ramings vir Emeritaatsversorging.  Die Aktuaris vereenselwig hom 
met hierdie uitgangspunt.  Om dit te bewerkstellig sou ramings met 
meer as 10% verhoog moet word.  In die lig van die finansiële 
vermoë van kerke het die Aktuaris en die Deputate saamgestem dat 
jaarlikse ramingsverhogings nie 10% behoort te oorskry nie.  Die 
Aktuaris het gevolglik bereken dat die maksimum verhoging van 
10% per jaar vir die volgende 10 jaar gehandhaaf sal moet word om 
die befondsingsvlak naastenby konstant te hou, waarna 
ramingsverhogings geleidelik oor 24 jaar behoort af te neem tot 0%.  
Op hierdie wyse behoort die befondsingsvlak vir ongeveer 40 jaar 
naastenby konstant te bly op die huidige vlak, waarna dit in die 
daaropvolgende 10 jaar skerp tot 100% behoort te styg. 
 Besluit:  Punte 2.1 en 2.1.1 is verwys na die Finansiële 

Kommissie. 
2.1.2  Dat die aanbevole gemiddelde raming van R55 per belydende 
lidmaat in ooreenstemming met die besluit van Sinode 1994:255/6, 
11.2 en punt 11 van die Ordereëling (soos in die Eerste Rapport 
vervat) soos volg op geweegde basis tussen kerke versprei word 
 
Lidmate per predikant Raming per belydende lidmaat 
 
      0 - 50   R2.00 
    51 - 75   R4.00 
   76 - 100   R6.00 
 101 - 125   R8.00 
 126 - 150 R12.00 
 151 - 175 R26.43 
 176 - 200 R36.06 
 201 - 225 R44.44 
 226 - 250 R50.45 
 251 - 300 R60.09 
 301 - 350 R67.27 
 351 - 400 R72.07 
 401 - 450 R75.68 
 451 - 500 R79.28 
 501 - 550 R81.68 
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 551 - 600 R84.08 
 600+ R86.48 
 
Vakant R55.00 
 
Motivering: 
(i)  Bogenoemde tabel is, wat gemeentes met meer as 126 belydende 
lidmate per predikant betref, in verhouding met die tabel soos 
voorheen toegepas. 
(ii)  Die geringe raming van R2 tot R8 vir kerke met minder as 126 
belydende lidmate per predikant, word aanbeveel, aangesien u 
Deputate van oordeel is dat die nul-raming wat in die verlede vir 
kerke in hierdie kategorieë gegeld het, tot die persepsie van totale 
onbetrokkenheid by die gesamentlike ondersteuning van kerke met 
betrekking tot Emeritaatsversorging kan lei. 
 Besluit:  ‘n Besluit oor hierdie saak is geneem na aanleiding 

van die Rapport van die Finansiële Kommissie. 
2.2  Verpligte kollektes en vrywillige bydraes 1997 
Aanbeveling: 
2.2.1  Die kerke hou weer sewe kollektes per jaar en betaal dit oor 
vir die opbou van die Emeritaatsfonds. 
 Besluit:  Verwys na Finansiële Kommissie. 
2.2.2  Die kerke word opgeroep om weer ‘n spesiale poging aan te 
wend om lidmate te motiveer tot die gee van addisionele spesiale 
bydraes vir die Emeritaatsfonds.  Dit kan onder andere geskied deur 
kapitaalstortings, erflatings en debietorders. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.3  Die benoemde Deputate vir Emeritaatsversorging word 
opgedra om die saak van vrywillige bydraes vir 
Emeritaatsversorging opnuut onder die aandag van kerke en lidmate 
te bring en hulle daartoe aan te moedig. 
Motivering: 
Volgens die Aktuaris is die mate waartoe addisionele fondse vir die 
Emeritaatsfonds geïn kan word, ‘n baie belangrike faktor wat die 
toekomstige verloop van Emeritaatsversorging met behulp van die 
Emeritaatsfonds betekenisvol kan beïnvloed.  Hierdie werkswyse 
bied ook die geleentheid dat waar dit moontlik is, lidmate en kerke 
addisioneel volgens vermoë kan bydra, om sodoende die druk op 
ramings te kan verlig. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.3  Versorgingsbydrae vir 1997 
Beredenering: 
(i)  Soos reeds genoem is, het die Aktuaris in sy berekeninge 
daarvoor voorsiening gemaak dat voordeelbedrae jaarliks verhoog 
kan word teen ‘n koers wat 5% laer is as die beleggingsopbrengs wat 
op die bates van die Emeritaatsfonds behaal word.  Indien ‘n 
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verwagte opbrengs van 12,5% vir 1997 in die vooruitsig gestel sou 
word, beteken dit dus dat die volle voordeelbedrag met 7,5% 
verhoog sal kan word. 
(ii)  ‘n Voorstel is egter onlangs aan die Deputate vir 
Emeritaatsversorging voorgelê dat Kerkrade voortaan met 
betrekking tot bystand aan emeriti die bystand aan die emeritus en 
sy eggenote afsonderlik moet betaal.  Indien hierdie voorstel aanvaar 
sou word, sal dit uit ‘n inkomstebelastingsoogpunt ‘n aansienlike 
verligting vir elke betrokke egpaar tot gevolg hê. 
Indien die bruto voordeelbedrag op hierdie wyse ten opsigte van ‘n 
Emeritusegpaar beskikbaar gestel word, en met slegs 3% verhoog 
word, sal dit enersyds ‘n onmiddellike styging in die 
befondsingsvlak van die Emeritaatsfonds teweegbring, terwyl 
sodanige egpaar andersyds ‘n netto styging na belasting van veel 
meer as 7,5% in hul besteebare inkomste sal geniet, soos hieronder 
sal blyk. 
(iii)  Aangesien geen sodanige belastingverligting egter ten opsigte 
van wewenaars, vrygeselle of weduwees uit hierdie reëling sal spruit 
nie, sal slegs ‘n 3% verhoging in die bruto voordeelbedrag hulle 
nadelig raak.  Hiervoor kan gekompenseer word deur die gedeelte 
van die volle voordeelbedrag wat aan wewenaars, vrygeselle en 
weduwees betaal word, van 67% na 70% te verhoog. 
 Besluit  Kennis geneem van die beredenering. 
 
Aanbeveling: 
2.3.1  Die persentasie van die voordeelbedrag wat betaalbaar is ten 
opsigte van enkelinge (wewenaars, vrygeselle of weduwees), soos 
beskryf in 6.2.2 van die voorgestelde Ordereëling, word van 67% na 
70% verhoog. 
2.3.2  Die voordeeldefinisie (6.2.1 van die voorgestelde Ordereëling) 
word sodanig gewysig om te bepaal dat ten opsigte van ‘n getroude 
emeritusleraar 70% en ten opsigte van sy gade 30% van die volle 
voordeelbedrag deur die Emeritaatsfonds beskikbaar gestel word. 
2.3.3  Die gesamentlike basiese versorgingsbedrag word vir 1997 
met 3% van R4 730 per maand na R4 870 per maand verhoog. 
 Besluit:  Aanbevelings 2.3.1 tot 2.3.3 word goedgekeur. 
Resultaat: 
(i)  As die besteebare bedrae in terme van bogenoemde voorstelle 
met die huidige posisie vergelyk sou word, is die resultate vir ‘n 
getroude egpaar soos volg: 
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 1996 1997 
 
 Leraar Gade Totaal % 
     Styging 
 
Bruto voordeel p.m 4 730 3 410 1 460 4 870      3% 
Min belasting    860    320       0    320  
Besteebare inkomste 3 870 3 090 1 460 4 550 17,6% 
 
(ii)  In die geval van ‘n wewenaar, vrygesel of weduwee is die 
resultaat sodanig dat die versorgingsbedrag van R3 170 in 1996 
verhoog na R3 410 in 1997 - ‘n bruto verhoging van 7,6% wat in lyn 
is met die 7,5% wat die Aktuaris as verhoging aanbeveel het. 
(iii)  Die Aktuaris het aangedui dat hierdie eenmalige laer verhoging 
in die bruto voordeelbedrag tot ‘n onmiddellike daling van ongeveer 
3% in die verpligtinge van die Emeritaatsfonds en ‘n gevolglike 
styging van 1% in die befondsingsvlak van die Fonds sal lei. 
 Besluit  Kennis geneem. 
 
2.4  Werkswyse ten opsigte van aansoeke om verhoogde uitkerings 
Beredenering: 
In die Eerste Rapport het u Deputate die aanbeveling gemaak dat 
bestaande verhoogde uitkerings in terme van Ordereëlings van 1991, 
art.6.3.5 moet voortgaan, en saam met moontlike nuwe verhoogde 
uitkerings oor ‘n tydperk van tien jaar moet uitfaseer, ondanks die 
besluit van Sinode 1994 dat sodanige uitkerings sal termineer.  In 
die Rapport is ook gemeld dat die Aktuaris in sy berekeninge wel 
voorsiening gemaak het vir sulke gevalle (3.7.6.3, motiveringspunt 
(iii)).  Die Aktuaris het dit egter onder die aandag van die Deputate 
gebring dat die stelling foutief is, en dat hy nie vir sodanige 
onvoorsiene verhogings voorsiening gemaak het nie. 
In ‘n verslag aan die Deputate meld die Aktuaris:  “’n Tweede faktor 
(wat die toekomstige finansiële verloop van die Emeritaatsfonds 
betekenisvol kan beïnvloed) is die mate waartoe spesiale 
toekennings in terme van Artikel 6.3.5 van die Ou Ordereëlings uit 
die Emeritaatsfonds toegestaan sou word, welke toekennings ter 
wille van die toekomstige finansiële verloop van die Emeritaatsfonds 
tot ‘n absolute minimum beperk behoort te word”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbeveling: 
2.4.1  Kerke word in hierdie verband opnuut daarop gewys dat die 
primêre verantwoordelikheid tot die versorging van emeriti en hul 
afhanklikes in terme van KO, artt.13 en 20 by die kerk lê waar hy 
laaste gedien het, en dat sodanige aansoeke om verhoogde uitkering 
tot die absolute minimum beperk moet word. 
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2.4.2  Die benoemde Deputate moet in elke geval waar in die 
toekoms ‘n verhoogde uitkering goedgekeur is, dit onder die aandag 
van die kerke moet bring dat daar noodsaak was vir die goedkeuring 
van ‘n verhoogde uitkering (sonder vermelding van naam en 
besonderhede natuurlik) en dat ‘n beroep sodoende op kerke gedoen 
word om addisionele vrywillige bydraes, om die bedrag vir die 
befondsing van sodanige verhoogde uitkering te in. 
 Besluit:  Aanbevelings 2.4.1 en 2.4.2 word goedgekeur. 
2.5  Emeriti jonger as 65 jaar met substansiële addisionele inkomste 
Probleemstelling: 
Die voorgestelde Ordereëling lui (art.6.6), op voetspoor van die 
Ordereëling (art.6.3.4) wat Sinode 1991 goedgekeur het, soos volg: 
“In gevalle waar emeriti jonger as 65 (wat nie ingevolge hierdie 
Ordereëling (art.6.8), op ‘n aangepaste vlak versorging ontvang 
nie) ‘n kerklike diens verrig of ‘n pos beklee of ‘n bedryf beoefen 
waarmee substansiële inkomste verkry word, rus die onus op die 
emeritus en sy Kerkraad en/of Kuratorium waaronder hy ressorteer 
om die Trustees daarvan in kennis te stel.  Die Trustees ontvang die 
bevoegdheid om navraag in die verband te doen en om na 
onderlinge oorlegpleging met die emeritus en sy Kuratorium en/of 
Kerkraad oor sy versorging uit die Emeritaatstrust te besluit ten 
einde te verseker dat die emeritus nie oorversorg is nie en dat die 
beginsel van gelyke versorging sover moontlik plaasvind.  Indien so 
‘n emeritus se emeritusversorging verminder sou word, moet dit 
jaarliks deur die Trustees of op versoek van of die Kuratorium of die 
Kerkraad in heroorweging geneem word”. 
U Deputate het met betrekking tot die toepassing van hierdie artikel 
die volgende ervaar: 
Slegs in een geval tot dusver het ‘n emeritus, sy Kerkraad of 
Kuratorium kragtens die “onus” wat op hulle rus indien so ‘n 
situasie sou ontstaan, aan die Deputate daarvan kennis gegee. 
Kragtens die “bevoegdheid om navraag in die verband te doen” het 
u Deputate ‘n navraag-skrywe hieroor gerig aan alle Kerkrade van 
emeriti jonger as 65 jaar.  Slegs drie Kerkrade het op die navraag 
gereageer. 
U Deputate is van oordeel dat die handhawing en toepassing van 
hierdie artikel wel noodsaaklik is.  In gedagte moet gehou word dat 
ons hier te doen het met emeriti wat jonger as 65 jaar is, en 
gevolglik ‘n buitengewone hoër las op die Emeritaatsfonds plaas.  In 
die verband verwys ons u na die tabel en beredenering onder 3.7.3  
(“Vervroegde emeritering”), van die Eerste Rapport, waarin die 
ingrypende finansiële implikasies van vervroegde 
emeritaatsuitkerings duidelik uiteengesit word. 
‘n Situasie waarin ‘n emeritus vanaf bv. ouderdom 55 volle 
uitkerings uit die Emeritaatsversorging ontvang, terwyl hy vanweë 
‘n moontlike verbetering in sy gesondheidstoestand ‘n substansiële 
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inkomste uit ‘n ander beroep of bedryf verdien, is onhoudbaar.  In 
dié verband verwys ons die vergadering na die motivering vir 
hierdie artikel soos vervat in die Ordereëling van 1991. 
 Besluit:  Kennis geneem van die probleemstelling. 
Aanbeveling: 
2.5.1  Die Ledevergadering doen ‘n beroep via sy gedeputeerdes op 
Emeriti, Kerkrade en die Kuratorium doen om deeglike aandag aan 
hierdie saak te gee in elke moontlike betrokke geval. 
2.5.2  Klassisse sien kragtens KO, artt.41 en 44 toe dat dié artikel 
van die Ordereëling toegepas word en dat die benoemde Deputate 
dit onder die aandag van die Korresponderende Kerkrade/Deputate 
Korrespondensie van die verskillende Klassisse bring. 
2.5.3  Die benoemde Deputate kry opdrag om dringende aandag aan 
hierdie saak te gee by wyse van navraag in elke betrokke geval.  Die 
aandag van Kerkrade moet daarop gevestig word dat die in-gebreke-
bly om bevredigend op hierdie navraag te antwoord ‘n verbreking is 
van die onderlinge afspraak, soos in die Ordereëling vervat, en 
voortgesette uitkerings in gedrang kan bring. 
 Besluit:  Aanbevelings 2.5.1 tot 2.5.3 word goedgekeur. 
Nota:  Dit dien daarop gelet te word dat hierdie artikel slegs van 
toepassing is op emeriti wat voor 1 Julie 1994 geëmeriteer het en op 
datum van navraag jonger as 65 is.  Vervroegde emeritering weens 
mediese ongeskiktheid word na 1-07-1994 befonds uit die 
Ongeskiktheidsvoordele wat aan die Pensioenfonds gekoppel is.  In 
die geval van toekomstige vervroegde emeriterings waar ‘n 
predikant “andersins” onbekwaam geraak het (vgl. KO, art.13), sal 
die voorgestelde punt 3.7.3 (indien dit goedgekeur word), die orde 
sodanig reël dat daar nie ‘n verswarende las op die Emeritaatsfonds 
is as gevolg van sodanige vervroegde emeritering nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.6  Kontrolering van uitbetalingsbedrae 
In enkele gevalle is in die verlede foutiewe uitbetalings gemaak.  Na 
die wete van u Deputate is dit reggestel. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbeveling: 
Die benoemde Deputate kry opdrag om so spoedig moontlik alle 
uitbetalings te toets aan die toepaslike formule soos in die 
Ordereëling vervat en daarna toe te sien dat by elke nuwe 
voorkomende geval, die uitbetalings korrek volgens die 
Ordereëlings bereken word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.7  Oprigtingsakte vir die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingstrust 
Onder 1.2 van die voorgestelde Reglement vir die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is in die Eerste Rapport 
soos volg aanbeveel: 
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“Dat van ‘n geregistreerde Trust gebruik gemaak word vir die 
ordelike aanwending van alle bates van die Emeritaatsfonds en dat 
die Emeritaatsfonds sowel as alle toekomstige bydraes daartoe aan 
genoemde Trust oorgedra word vir hantering en uitvoering in 
ooreenstemming met die Reglement en Ordereëlings van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatskombinasie. 
2.7.1  Inleidende opmerkings 
Die besluite van Sinode-1994 oor die daarstelling van ‘n 
Pensioenfonds en die nuwe wyse van versorging van emeriti en 
hulle afhanklikes, het ook beteken dat die Emeritaatsfonds afgesluit 
word wat nuwe toetredes betref en dat die omvang van die 
versorgingsverpligting met behulp van die Emeritaatsfonds, duidelik 
gekwantifiseer kon word in terme van die verstreke diensjare (voor 
01-07-1994) van predikante op die Versorgingslys. 
Volgens professionele advies wat u Deputate ingewin het, is die 
veiligste manier om hierdie verpligtingsituasie in terme van hierdie 
omskrewenheid te handhaaf (wat noodsaaklik is vir die 
doeltreffende versorging van die betrokkenes), die registrasie van ‘n 
Trust vir die ordelike aanwending van alle bates van die 
Emeritaatsfonds, en dat die Emeritaatsfonds sowel as alle 
toekomstige bydraes daartoe aan die Trust oorgedra word vir 
hantering en uitvoering in ooreenstemming met die Reglement en 
Ordereëlings van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie. 
U Deputate het in dié verband gekonsulteer met prof. Gerrit Pienaar 
van die Fakulteit Regte aan die PU vir CHO en ook lid van die 
Regsdeputate.  In navolging van sy advies is ‘n Trust gestig om ten 
tye van hierdie vergadering gereed te kan wees om vir hierdie doel 
aangewend te kan word, indien die vergadering so sou besluit. 
So ‘n Trust moet in terme van ‘n Oprigtingsakte funksioneer, wat 
dan ook deur die Kommissaris van Binnelandse Inkomste 
goedgekeur moet word.  Hierdie Oprigtingsakte moet aan bepaalde 
regstegniese en wetsvereistes voldoen, veral indien 
belastingvrystelling daarvoor by die owerheid verkry wil word.  
(Tydens die vergadering sal oor die vordering in dié verband 
gerapporteer word.) 
Formeel moet daar ‘n oprigter wees van so ‘n Trust, en u Deputate 
het dit goed gedink om dr. Jan Visser te versoek om as oprigter op te 
tree, waartoe hy dan ook geredelik ingewillig het.  Dit is slegs ‘n 
formele aangeleentheid en hou geen verdere implikasies of regte in 
nadat die Trust geregistreer is nie.  (U Deputate het wel daarop 
gestaan dat hy die R100 waarmee die Trust opgerig word, uit sy sak 
moet betaal!)  Die Oprigtingsakte is aan hom voorgelê, sowel as aan 
die professor in Kerkreg, prof. Dries du Plooy. 
U Deputate lê hiermee aan u die Oprigtingsakte vir goedkeuring 
voor. 
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Ons vestig graag u aandag daarop dat die Oprigtingsakte opgestel is 
in ooreenstemming met die bepalings van die Ordereëlings vir 
Emeritaatsversorging waarop vorige Sinodes reeds besluit het.  
Verder wil ons u ook daarop wys dat die Oprigtingsakte ‘n 
regstegniese dokument is wat primêr ten doel het om te beskryf op 
watter wyse die Trust in die regsverkeer mag optree, en nie ‘n 
dokument wat die onderlinge afspraak tussen kerke in die 
emeritaatsversorgingskombinasie wil reël nie.  Daardie onderlinge 
afspraak is omskryf in die Ordereëlings en die funksionering van die 
Trust geskied in ooreenstemming met die besluite wat die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie van tyd tot 
tyd mag neem. 
Heelwat van die omskrywings en bepalings in die Oprigtingsakte is 
suiwer tegnies in ooreenstemming met die betrokke wetsvereistes vir 
die oprigting en funksionering van sodanige Trust.  So byvoorbeeld 
kan slegs Kerke binne die grense van die RSA as begunstigdes in die 
Trustakte vermeld word.  Vir ander Kerke wat tans op die Lys van 
die Meewerkende Kerke verskyn, sal die Administratiewe Buro as 
adres optree. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.7.2  Aanbeveling: 
2.7.2.1  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-
kombinasie besluit om van ‘n geregistreerde Trust gebruik te maak 
vir die ordelike aanwending van alle bates van die Emeritaatsfonds, 
en dat die Emeritaatsfonds sowel as alle toekomstige bydraes 
daartoe aan die Trust oorgedra word vir hantering en uitvoering in 
ooreenstemming met die Reglement en Ordereëlings van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie. 
2.7.2.2  Dat die Trust wat kragtens die volgende Oprigtingsakte 
gestig is/word, vir dié doel aangewend word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 

TRUSTAKTE GEREFORMEERDE KERKE 
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST 

 
TRUSTOOREENKOMS 

 
AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: 

 
JAN VISSER 

[IDENTITEITSNOMMER 310623 5005 00 8] 
(hierna die OPRIGTER genoem) 

 
en 

 
CASPERUS AUCAMP 

[IDENTITEITSNOMMER 501210 5199 00 4] 
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en 
 

JAN ROELOF BOOT 
[IDENTITEITSNOMMER 290819 5043 00 7] 

 
en 

 
JOHANNES JOACHIM HOWELL 

[IDENTITEITSNOMMER 381107 5058 08 8] 
 

en 
 

DIEDERICK JOHANNES SCHUTTE STEYN 
[IDENTITEITSNOMMER 450709 5031 08 4] 

 
en 

 
LEONARDUS HIERONIMUS VAN SCHAIK 
[IDENTITEITSNOMMER 490303 5125 00 5] 

 
en 

 
BERNARDUS GERHARDUS KUKKUK 

[IDENTITTEITSNOMMER 350410 5070 00 5] 
 

en 
 

HENDRIK STEPHANUS JOHANNES VORSTER 
[IDENTITEITSNOMMER 530220 5060 00 2] 

(hierna die TRUSTEES genoem) 
 
TEN BEHOEWE VAN: 
 
DIé GEREFORMEERDE KERKE SOOS UITEENGESIT IN 
DIE LYS VAN MEEWERKENDE KERKE (BYLAE “A”) 
HIERBY AANGEHEG. 
 
IN hulle hoedanigheid as inkomstebegunstigdes 
 
EN die GEREFORMEERDE KERKE EMERITAATS-
VERSORGINGSKOMBINASIE 
 
IN hulle hoedanigheid as kapitaalbegunstigdes. 
 
AANGESIEN die OPRIGTER begerig is om die hierinvermelde 
trust vir en ten behoewe van die genoemde BEGUNSTIGDES te 
skep onderhewig aan die voorskrifte en voorwaardes soos meer 
volledig hierin uiteengesit; 
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EN AANGESIEN die TRUSTEES hulleself bereid verklaar het om 
die skenkings te aanvaar en dit ten behoewe van die 
BEGUNSTIGDES te hou en aan te wend, onderhewig aan die 
voorwaardes wat deur die oprigter bepaal is en soos dit in die 
trustakte genotuleer word; 
 
DERHALWE KOM DIE PARTYE SOOS VOLG OOREEN: 
 
1.  WOORDOMSKRYWING 
In hierdie trustakte, tensy dit uit die samehang anders blyk 
 
1.1.  sluit die woorde wat die enkelvoud aandui, ook die meervoud 
in en omgekeerd;  woorde wat die manlike geslag aandui, ook die 
vroulike geslag in en omgekeerd; 
 
1.2.  sal die volgende uitdrukkings die volgende betekenis hê, 
naamlik: 
1.2.1.  “Begunstigdes” verwys na Inkomste- sowel as 
Kapitaalbegunstigdes; 
 
1.2.1.1.  “Inkomstebegunstigdes” verwys na dié 
GEREFORMEERDE KERKE (VERTEENWOORDIG DEUR 
KERKRADE) soos uiteengesit in die lys van meewerkende kerke 
(BYLAE “A”) hierby aangeheg, welke Gereformeerde Kerke binne 
die Republiek van Suid-Afrika geleë is en vrygestel is van 
inkomstebelasting ingevolge Artikel 10(1)(f) van die 
Inkomstebelastingwet 58 van 1962. 
 
1.2.1.2.  “Kapitaalbegunstigdes” verwys na die 
GEREFORMEERDE KERKE EMERITAATSVERSORG-
INGSKOMBINASIE, ‘n kombinasie van meewerkende kerke soos 
in BYLAE “A” aangetoon, welke Gereformeerde Kerke binne die 
Republiek van Suid-Afrika geleë is en vrygestel is van 
inkomstebelasting ingevolge artikel 10(1)(f) van die 
Inkomstebelastingwet 58 van 1962. 
 
1.2.2.  “Trusteiendom” is die bate/bates wat die trust bekom; 
 
1.2.3.  “Kapitaal” of “Trustkapitaal” beteken alle en enige bates van 
die trust, uitgesonderd inkomste, en sluit enige netto inkomste in wat 
nie verdeel is nie en tot die kapitaal toegevoeg is; 
 
1.2.4.  “Meewerkende kerke” is GEREFORMEERDE KERKE IN 
SUID-AFRIKA wat sedert die ontstaan van die 
EMERITAATSFONDS saamgewerk het in die versorging van 
hulle emeriti, soos vasgestel in ‘n lys van meewerkende kerke soos 
op 30 JUNIE 1994, waarop die Sinode van 1994 besluit het en soos 
deur die Sinode van 1997 gepubliseer is (hierby aangeheg en gemerk 
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BYLAE “A”), sowel as kerke wat afgestig is of saamgevoeg is uit 
die kerke vermeld in BYLAE “A”. 
 
1.2.5.  “Trustakte” of “akte” verwys na hierdie dokument in sy 
geheel; 
 
1.2.6.  “Trustees” beteken die persone wat die trustakte as trustees 
onderteken het asook alle latere en alternatiewe trustees van tyd tot 
tyd van die trust; 
 
1.2.7.  “Versorgingslys” is die lys van predikante en hulle 
afhanklikes wat vir versorging deur die meewerkende kerke 
kwalifiseer, soos uiteengesit in BYLAE “B” hierby aangeheg, 
welke predikante tot 30 JUNIE 1994 kragtens Beroepsbrief geregtig 
was op emeritaatsversorging uit die Emeritaatsfonds en kragtens ‘n 
besluit van die Nasionale Sinode van 1994 na 1 JULIE 1994 
geregtig is op versorging daaruit vir diensjare vóór 1 JULIE 1994, 
soos vasgestel in die versorgingslys waarop die Sinode van 1994 
besluit het en soos deur die Sinode van 1997 gepubliseer is. 
 
1.2.8.  “Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie” ‘n 
kombinasie van meewerkende kerke soos in BYLAE “A” (hierby 
aangeheg) uiteengesit, met die volgende doelstellings: 
 
1.2.8.1.  Om die meewerkende kerke van hulp te wees om hulle 
emeriti eervol te versorg. 
 
1.2.8.2.  Om sake rakende die emeritaatsversorging van predikante 
deur middel van hierdie trust ordelik te reël en te hanteer, en 
Gereformeerde Kerke te ondersteun in die nakoming van Artikels 13 
en 20 van die Kerkorde van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 
 
1.2.8.3.  Om versorgingsmiddele te bekom by wyse van verpligte 
ramings, verpligte kollektes en vrywillige bydraes deur 
Gereformeerde Kerke en individue. 
 
1.2.8.4.  Om alle voorkomende sake rakende emeritaatsversorging 
deur middel van die trust te hanteer. 
 
1.2.8.5.  Om die voortgaande werking van die TRUST onder die 
aandag van lidmate te bring, ‘n positiewe gesindheid ten opsigte van 
die TRUST by kerke en lidmate te skep en te vra vir vrywillige 
bydraes. 
 
1.2.9.  “Gereformeerde Kerke” is die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika soos hulle op 6 tot 16 JANUARIE 1997 byeenkom in die 
Nasionale Sinode van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, sowel 
as kerke wat afgestig of saamgevoeg is uit gemelde kerke. 
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1.2.10.  Opskrifte dien bloot as verwysing vir gerief en sal geensins 
gebruik word om die inhoud van die akte te interpreteer nie. 
 
2.  NAAM 
 
Die naam van die trust is die GEREFORMEERDE 
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST. 
 
3.  SKENKING 
 
Die oprigter skenk hiermee aan die trustees die bedrag van R100,00 
(EENHONDERD RAND) wat onmiddellik in die trustees in hulle 
ampshoedanigheid vestig om deur hulle in trust gehou en 
geadministreer te word ooreenkomstig die bepalings van hierdie 
akte, en welke skenking die inisiële corpus en kapitaal van die trust 
sal vorm. 
 
4.  VESTIGING VAN REGTE OP TRUSTGOED 
 
By die aanvaarding deur die trustees van hulle trusteeskap 
hierkragtens, en van die voormelde skenking in die trust, verkry die 
trustees onmiddellik ‘n vorderingsreg teenoor die skenker vir 
oorhandiging van die bedrag van die skenking, en is hulle geregtig 
en verplig om toe te sien dat die skenking aan hulle oorhandig word.  
Tydens die geldigheidsduur van die trust is die trustees verplig om 
alle bates van die trust en alle titelaktes en dokumente met 
betrekking tot die trustfonds in besit te neem en in bewaring te hou. 
 
5.  AANSTELLING VAN TRUSTEES 
 
5.1.  Die eerste trustees wat hiermee aangestel word, is soos in die 
aanhef hiervan aangewys (en word hierin na verwys as “die eerste 
trustees”). 
 
5.2.  Daar moet te alle tye minstens 7 (SEWE) trustees in die amp 
wees. 
 
Die trustees is saamgestel uit die Direkteur van die Administratiewe 
Buro van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, 3 (DRIE) kundige 
persone en 3 (DRIE) dienende predikante van meewerkende kerke 
wat deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie aangewys word. 
 
Indien die aantal trustees om welke rede ookal benede die vereiste 
minimum getal daal, word die getal binne 60 (SESTIG) DAE deur 
die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
aangevul.  By vervanging van die trustees deur die Gereformeerde 
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Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie moet ter wille van 
kontinuïteit ten minste DRIE (3) van die trustees uit die vorige 
termyn heraangestel word. 
 
5.3.  Slegs natuurlike persone kwalifiseer om as trustees van die 
trust op te tree. 
 
5.4.  Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is 
geregtig, onderworpe aan die bepalings van klousule 5.3, om 
bykomende trustees van hulle keuse te benoem en aan te stel. 
 
5.5.  Geen aanstelling of benoeming van ‘n trustee sal van krag wees 
alvorens dit deur sodanige aangestelde of benoemde skriftelik 
aanvaar is nie. 
 
5.6.  Elke trustee, hetsy ‘n eerste, toekomstige of opvolgende trustee, 
sal vrygestel wees van enige verpligting om sekuriteit in verband 
met sy aanstelling of vir die behoorlike administrasie van die 
trustfonds aan die Meester van die Hooggeregshof of enige 
amptenaar soos bepaal in enige Wet wat tans van krag is of wat van 
krag mag word in verband met die beskerming van trustbates te 
verskaf, en die Meester en enige sodanige ander amptenaar word 
hierby versoek om van enige sodanige sekuriteit af te sien. 
 
6.  BEëINDIGING VAN DIE AMP VAN TRUSTEE: 
 
Die amp van trustee sal onmiddellik en sonder tussenkoms van die 
Hof beëindig word en vakant wees en die trustkapitaal ophou om in 
‘n trustee te setel: 
 
6.1.  as hy bedank deur skriftelike kennisgewing tot dien effekte aan 
sy medetrustees te gee; 
 
of 
 
6.2.  as hy, na oordeel van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie geestelik versteurd of swaksinnig 
raak; 
 
of 
 
6.3.  as hy om enige rede onbevoeg en/of onbekwaam is om as 
trustee op te tree; 
 
of 
 
6.4.  as sy boedel gesekwestreer word, hetsy voorlopig of finaal, of 
as hy ‘n kompromie met sy skuldeisers aangaan of ‘n daad van 
insolvensie pleeg; 
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of 
 
6.5.  as hy kragtens die Maatskappywet wat van tyd tot tyd van krag 
is, gediskwalifiseer sou word om as direkteur van ‘n maatskappy op 
te tree; 
 
7.  OOGMERKE VAN DIE TRUST: 
 
Die oogmerke van die trust is: 
 
7.1.  Om ‘n spesiale fonds in die Republiek van Suid-Afrika in te 
stel met die enigste oogmerk om deur middel van die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie fondse te verskaf aan die 
meewerkende Gereformeerde Kerke (BYLAE “A”) vir die 
versorging van emeritus predikante, emeritus teologiese professore 
en hulle afhanklikes soos in die versorgingslys (BYLAE “B”) 
uiteengesit, welke meewerkende Gereformeerde Kerke binne die 
Republiek van Suid-Afrika geleë en vrygestel is van 
inkomstebelasting ingevolge artikel 10(1)(f) van die 
Inkomstebelastingwet 58 van 1962. 
 
7.2.  Om geld in te samel en bydraes in geld of andersins en hetsy 
deur middel van skenkings (erflatings of andersins) te aanvaar en dit 
of die inkomste daarvan vir die oogmerk in sub-paragraaf 7.1 hierbo 
uiteengesit, te ontvang. 
 
7.3.  Alle skenkings aan die trust moet onherroeplik en 
onvoorwaardelik wees. 
 
7.4.  Alle fondse mag slegs aangewend word binne die Republiek 
van Suid-Afrika. 
 
8.  MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN TRUSTEES 
 
Onderworpe aan die bepalings van paragraaf 7 hierbo, het die 
trustees die volgende magte en bevoegdhede: 
 
8.1.  Die trustkapitaal vestig in die trustees in hulle 
ampshoedanigheid; 
 
8.2.  Die kapitaal en alle magte wat vir die trustees in hierdie akte 
omskryf word, vestig in die trustees in hulle ampshoedanigheid van 
trustee ten einde hulle in staat te stel om met die kapitaal en 
inkomste van die trust te handel ten behoewe van die begunstigdes 
en nie tot die persoonlike voordeel van die trustees nie.  Die 
omvangrykheid van die magte wat in die trustees setel, moet 
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geïnterpreteer word onderhewig daaraan dat die essensie van ‘n trust 
die bevoordeling van die trustbegunstigdes is. 
 
8.3.  Die trustees is geregtig om enige handeling hoegenaamd te 
verrig wat hulle in hulle diskresie noodsaaklik en/of bevorderlik vir 
die behoud of groei van die kapitaal van die trust en in belang van 
die begunstigdes af en sal vir dié doel namens die trust enige 
handeling mag verrig wat ‘n ten volle handelingsbevoegde 
natuurlike persoon ten opsigte van sy eie sake mag verrig, 
onderhewig aan die voorskrifte in klousule 10.1 hieronder dat geen 
besigheid bedryf mag word nie, en onderhewig aan die voorskrifte 
van klousules 13.6 en 13.7 hieronder; 
 
8.4.  sonder inperking van die algemeenheid van die bevoegdhede 
van die trustee, is die trustees gemagtig om: 
 
8.4.1.  ‘n bankrekening in die naam van die trust te open, tjeks 
daarop te trek en gelde daarop te deponeer;  wissels en waarborge 
daarteen te laat uitreik en wissels ten gunste van die trust vir 
invordering te oorhandig.  Vir doeleindes van hierdie sub-paragraaf 
is die handtekening van minstens twee van die trustees of 
gevolmagtigdes voldoende vir enige handeling met betrekking tot 
die bankrekening, mits die bevoegdheid aan ‘n enkele trustee 
verleen, deur ‘n behoorlike besluit van die trustees gerugsteun is.  
“Bankrekening” sluit ook rekeninge by, of enige kredietreëlings met, 
bank en erkende finansiële instellings in; 
 
8.4.2.  goedere van enige aard, roerend en onroerend, liggaamlik of 
onliggaamlik en waar ookal geleë, insluitende aandele, effekte, 
fondse, skuldbriewe en sekuriteite te koop, te verkoop of te ruil, en 
enige kredietooreenkomste en kontrakte van enige aard aan te gaan 
op sodanige voorwaardes as wat die trustees bepaal, uitgesonderd 
met die doel om handel te dryf, onderhewig aan die bepaling van 
klousule 8.5 hieronder; 
 
8.4.3.  enige vaste eiendom wat deel van die trustkapitaal uitmaak, te 
verkoop, te verhuur, te verbeter, te verander en te onderhou, maar 
onderworpe aan die bepalings van sub-paragraaf 7.1 hierbo en 
onderhewig aan die voorskrifte in klousule 10.1 hieronder dat geen 
besigheid bedryf mag word nie; 
 
8.4.4.  by enige verkoop van bates wat deel van die trustkapitaal 
uitmaak na hulle eie onbeperkte goeddunke sodanige verkoping per 
openbare veiling, openbare tender of uit die hand te doen en na hulle 
eie onbeperkte goeddunke krediet te verleen ten opsigte van die hele 
koopprys of gedeelte daarvan; 
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8.4.5.  enige dokument of aktes met betrekking tot vervreemding, 
verdeling, ruil, oordrag of andersins in enige akteskantoor, 
mynbriewekantoor of ander openbare kantoor wat handel met 
serwitute, vruggebruike, beperkte belange of andersins te verly, en 
om enige aansoeke te doen, toestemming te verleen en in te stem tot 
enige wysiging, verandering, rojering, sessie, ontheffing, 
vermindering, substitusie of enige iets wat in die algemeen 
betrekking het op enige akte, verband of dokument, en om vir enige 
doeleindes afskrifte van aktes, verbande of dokumente te verkry, en 
om in die algemeen enige handeling hoegenaamd in enige sodanige 
kantoor te doen of te laat doen; 
 
8.4.6.  huurgeld in te vorder en huurkontrakte te kanselleer en die 
nodige stappe te doen vir die uitsetting van ‘n huurder uit ‘n 
verhuurde eiendom maar onderworpe aan die bepalings van sub-
paragraaf 7.1 hierbo; 
 
8.4.7.  gelde wat deel van die trustkapitaal uitmaak teen rente te belê 
in sodanige sekuriteite en op sodanige wyse en voorwaardes as wat 
die trustees bepaal, onderhewig aan die bepaling van klousule 8.5 
hieronder; 
 
8.4.8.  enige belegging wat deel van die trustkapitaal uitmaak in 
hulle diskresie in daardie vorm te behou of te wysig of te herbelê; 
 
8.4.9.  lenings, met rente, en op sodanige voorwaardes as wat die 
trustees bepaal, aan begunstigdes en ander persone of instansies van 
die trustees se keuse te maak, met sekuriteit, onderhewig aan die 
bepalings van klousule 8.5 hieronder; 
 
8.4.10.  regsgedinge in te stel, te verdedig of te skik; 
 
8.4.11.  vergaderings van skuldeisers van ‘n privaat individu, 
maatskappy of liggaam wat ‘n skuldenaar van die trust is, by te 
woon, ongeag of die vergadering met insolvensie, likwidasie of 
geregtelike bestuur verband hou, te stem oor enige sake wat aan die 
vergadering voorgelê word, en, in die algemeen alle regte wat aan ‘n 
skuldenaar in soortgelyke omstandighede toekom, uit te oefen; 
 
8.4.12.  kwitansies, ontheffings of vrywarings te gee ten aansien van 
enige bedrag of vordering wat ontvang is of waaraan voldoen is; 
 
8.4.13.  van die dienste van professionele adviseurs en die 
Administratiewe Buro van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir 
die sake van die trust gebruik te maak en vir sodanige dienste 
(indien nodig) uit die trustfonds te betaal; 
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8.4.14.  skenkings of erflatings ten behoewe van die trust van enige 
iemand te aanvaar, onderhewig aan die bepalings en voorwaardes 
van hierdie trustakte, maar spesifiek onderhewig aan die vereiste dat 
alle skenkings aan die trust onherroeplik en onvoorwaardelik moet 
wees; 
 
8.4.15.  ingeval van ‘n maatskappy of effektetrust waarvan die 
statute die oordrag van aandele in naam van die trustees as sodanig 
verbied, die aandele in hulle persoonlike name, of in die name van 
hulle benoemdes te laat oordra en te hou as genomineerdes van en 
ten behoewe van die trust; 
 
8.4.16.  kontrakte met hulleself in hulle persoonlike hoedanighede, 
gesamentlik of afsonderlik, te sluit, mits aan die voorskrifte van sub-
paragraaf 12.1 voldoen word; 
 
8.4.17.  by die uitoefening van enige van die voormelde 
bevoegdhede alle dokumente te teken en alle stappe te doen wat 
nodig mag wees om sinvol aan ‘n besondere bevoegdheid uitvoering 
te gee; 
 
8.4.18.  om alle magte, rente en verpligtinge wat hulle kragtens 
hierdie trustakte verkry, in die Republiek van Suid-Afrika uit te 
oefen, maar nie buite die Republiek van Suid-Afrika nie. 
 
8.5.  Fondse beskikbaar vir belegging ingevolge klousules 8.4.2, 
8.4.7 en 9.5 mag slegs belê word by geregistreerde finansiële 
instellings soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Finansiële 
Instellings (Belegging van Fondse), 39 van 1984 en in aandele wat 
op ‘n gelisensieerde effektebeurs soos in die Wet op Beheer van 
Effektebeurse, 1 van 1985 omskryf, genoteer is. 
 
9.  AANWENDING VAN INKOMSTE 
 
Die trust is ‘n diskresionêre trust wat die aanwending en tyd van 
toekenning van trustinkomste betref en die trustees kan die inkomste 
volgens hulle absolute diskresie toeken of weerhou, behoudens die 
bepalings van klousules 13.6 en 13.7 hieronder, maar met die 
uitdruklike bepaling dat 75% van die netto inkomste van die trust 
aan die meewerkende Gereformeerde Kerke as 
inkomstebegunstigdes (soos omskryf in paragraaf 1.2.1.1 hierbo) 
soos beoog in artikel 10(1)(f) van die Inkomstebelastingwet 58 van 
1962 uitgekeer word binne ‘n tydperk van TWAALF [12] 
MAANDE vanaf die einde van die finansiële jaar waartydens 
bedoelde inkomste verkry is.  Dit is ‘n uitdruklike voorwaarde dat 
slegs dié meewerkende kerke waarop ‘n verpligting rus om emeritus 
predikante of hulle afhanklikes soos uiteengesit in die versorgingslys 
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(BYLAE “B” hierby aangeheg) te versorg, kwalifiseer vir sodanige 
toekenning uit die inkomste van die trust. 
 
Die trustees is meer afsonderlik geregtig om: 
 
9.1.  alle kostes en uitgawes met die administrasie van die trust uit 
die inkomste van die trust te betaal en na die saldo van die 
oorblywende inkomste word hierinlater verwys as die “netto 
inkomste”; 
 
9.2.  enige periodieke ontvangste as inkomste te behandel, 
nieteenstaande dit van kwynende bates afkomstig is, en is nie 
verplig om vir die vervanging daarvan voorsiening te maak nie; 
 
9.3.  op sodanige wyse as wat hulle mag goed dink en in hulle 
absolute diskresie te besluit of enige ontvangste as inkomste of 
kapitaal beskou moet word en of enige uitgawes ten opsigte van die 
trust aangegaan, uit inkomste of kapitaal betaal moet word en die 
besluit van die trustees sal finaal en bindend wees en daar sal geen 
appèl daarteen wees nie; 
 
9.4.  wanneer enige gedeelte van die netto inkomste te enige tyd 
ingevolge hierdie akte uitbetaal word, dit in kontant of in goedere, of 
gedeeltelik in kontant en gedeeltelik in goedere te betaal; 
 
9.5.  tot en met die beëindiging van die trust van tyd tot tyd en te 
enige tyd die deel van die trust se jaarlikse netto inkomste wat nie 
tot die voordeel van die begunstigdes aangewend word nie, op te 
hoop vir aaneenlopende of ononderbroke tydperke soos wat die 
trustees mag goed dink, deur dit en die inkomste wat daaruit 
ontstaan, te belê in enige beleggings hierkragtens gemagtig en om 
enige ophopings aldus gedoen as deel van die trustkapitaal te hou vir 
al die doeleindes hiervan, maar sodat die trustees te enige tyd en van 
tyd tot tyd in hulle algehele diskresie die gehele of enige gedeeltes 
van die gesegde ophoping mag aanwend asof dit inkomste was wat 
in die dan lopende jaar ontstaan het, maar onderworpe aan die 
bepalings van klousules 7.1 en 8.5 hierbo; 
 
9.6.  die inkomste en eiendom van die trust, uit welke bron ookal 
verkry, word uitsluitlik aangewend vir die bevordering van die 
oogmerke van die trust soos in 7.1 hierbo uiteengesit, en geen 
gedeelte daarvan mag regstreeks of onregstreeks, by wyse van 
dividend, bonus of andersins aan die begunstigdes van die trust of 
persone vermeld in die versorgingslys betaal of oorgemaak word 
nie, met dien verstande dat dit slegs aan die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie betaal word om in 
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ooreenstemming met hulle reglemente en in terme van die trustdoel 
tot voordeel van die begunstigdes aan te wend; 
 
9.7.  niks wat hierin bepaal is, belet die betaling ter goedertrou van 
redelike besoldiging aan ‘n beampte of diensnemer van die trust of 
aan ‘n begunstigde daarvan vir dienste werklik aan die trust gelewer 
nie. 
 
10.  AANWENDING VAN KAPITAAL 
 
10.1.  Die trust mag geen besigheid bedryf nie.  Dit sluit in, onder 
andere, gewone handelsaktiwiteite, spekulatiewe transaksies asook 
die aankoop van eiendom met die bedoeling om ‘n huurinkomste 
daaruit te verkry. 
 
10.2.  Die trustees sal geregtig wees om in hulle absolute diskresie: 
 
10.2.1.  enige betalings van hulle ingevolge sub-paragraaf 9.1 hierbo 
gemagtig is om te maak, uit die trustkapitaal te doen as daar nie 
voldoende fondse uit die trustinkomste vir dié doel beskikbaar is nie; 
 
10.2.2.  te enige tyd en van tyd tot tyd en tot met die beëindiging van 
die trust, die geheel of enige gedeelte of gedeeltes van die kapitaal 
van die trust aan te wend tot die voordeel van die begunstigdes en op 
sodanige wyse en onderhewig aan sodanige voorwaardes en 
beperkings as wat die trustees van tyd tot tyd in hulle algehele 
diskresie mag bepaal, behoudens die voorskrifte van klousules 13.6 
en 13.7 hieronder. 
 
11.  DISKRESIONêRE MAGTE VAN TRUSTEES 
 
11.1.  Die diskresionêre magte ingevolge hierdie akte aan die 
trustees verleen, is absoluut en onbelemmerd behalwe waar dit 
uitdruklik beperk of ingekort word. 
 
11.2.  Nieteenstaande enigiets tot die teendeel hierin vervat of 
geïmpliseer, sal die trustees nie enige diskresie of bevoegdheid op 
sodanige wyse uitoefen dat die dienende trustees en/of hulle 
familielede enige voordele uit die inkomste of fondse van die trust 
ontvang nie. 
 
12.  BELANGE VAN TRUSTEES 
 
12.1.  Enige trustee mag alle bevoegdhede en diskresies hierkragtens 
of regtens aan hom verleen, uitoefen en met die uitoefening daarvan 
saamstem nieteenstaande hy ‘n direkte of ander persoonlike belang 
in die wyse of gevolg van die uitoefening van sodanige bevoegdheid 
of diskresie mag hê, maar enige trustee mag, nieteenstaande, maar 
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sonder enige verpligting, as hy so verkies, hom weerhou van optrede 
anders as slegs ‘n formele party in enige saak waarin hy aldus ‘n 
persoonlike belang mag hê en mag sy mede-trustee of -trustees 
toelaat om alleen op te tree in die uitoefening van die bevoegdhede 
en diskresies voormeld met betrekking tot sodanige aangeleentheid. 
 
12.2.  Elke trustee wat sodanige belang het by enige handeling wat 
die trust raak, sal egter verplig wees om die aard en omvang van sy 
belang vooraf skriftelik aan sy medetrustees te openbaar. 
 
13.  PLIGTE VAN TRUSTEES 
 
Sonder om enigsins die algemeenheid van die trustees se fidusiêre 
pligte in te perk, sal hulle besonderlik verplig wees om: 
 
13.1.  die skenking ingevolge paragraaf 3 gemaak, op te volg en in 
ontvangs te neem; 
 
13.2.  onmiddellik ‘n bank- of soortgelyke rekening by ‘n erkende 
finansiële instelling op naam van die trust te open en alle gelde wat 
die trust toekom in die eerste instansie op sodanige rekening te 
deponeer; 
 
13.3.  alle bates van die trust en alle titelaktes en dokumente met 
betrekking tot die trust in besit te neem en in bewaring te hou; 
 
13.4.  behoorlik boek te hou of te laat hou van die sake van die trust 
en uitvoering te gee aan die voorskrifte van sub-paragraaf 14.1; 
 
13.5.  nie oor enige bates van die trust vir hulle eie voordeel of die 
voordeel van hulle boedels te beskik nie, behalwe soos uitdruklik 
andersins bepaal in hierdie akte, en sal die boedel, bates, rekeninge 
en sake van die trust apart van dié van die trustees gehou, beheer en 
administreer word.  Alle roerende, onroerende en verhandelbare 
bates, dokumente, beleggings, saketransaksies en besigheid moet in 
die naam van die trust geregistreer word en geskied of in die naam 
van die trustees, maar dan met aanduiding dat dit ten behoewe van 
en in hul hoedanigheid van die trustees van die trust is; 
 
13.6.  alle opdragte en besluite van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie in ooreenstemming met die 
trustdoel uit te voer; 
 
13.7.  die doelstellings van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie in die tydperk tussen die 
vergadering daarvan in ooreenstemming met die trustdoel te 
verwesenlik; 
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13.8.  die “ordereëling vir emeritaatsversorging met behulp van die 
Emeritaatstrust” in ooreenstemming met die trustdoel na te kom; 
 
13.9.  die trustees sal onthef wees van enige verdere 
verantwoordelikheid ten opsigte van enige deel van die trustkapitaal 
of -inkomste by beëindiging van die trust. 
 
14.  PROFESSIONELE DIENSTE 
 
14.1.  Die trustees moet, indien daartoe deur enige begunstigde of 
trustee versoek, ‘n ouditeur aanstel om as ouditeur van die trust op te 
tree.  Aan die einde van elke finansiële jaar sal die trustees ‘n 
rekening van die administrasie van die trust laat opstel waarin die 
kapitaal van die trust uiteengesit word met alle byvoegings daartoe 
en alle inkomstes en uitgawes deur die trustees aangegaan en die 
wyse waarop dit alles gehou en belê is.  Elke begunstigde of sy 
regsverteenwoordiger sal op versoek geregtig wees op ‘n 
gewaarmerkte afskrif van elke sodanige rekening, behoorlik deur 
twee trustees en die ouditeur gesertifiseer. 
 
14.2.  Die trustees is geregtig om van die dienste van professionele 
persone en/of die Administratiewe Buro van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika gebruik te maak in soverre hulle sodanige 
dienste noodsaaklik of wenslik ag vir die doeleindes van die trust en 
daarvoor uit die trust se fondse te betaal. 
 
14.3.  Die feit dat ‘n trustee ‘n professie beoefen of besigheid 
bedryf, sal geen beletsel vir hom of sy firma wees om in 
professionele of ander hoedanigheid opdragte van die trust te 
ontvang en uit te voer en daarvoor vergoed te word nie ewe asof hy 
nie ‘n trustee is nie. 
 
15.  PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID VAN 
TRUSTEES 
 
‘n Trustee is nie persoonlik aanspreeklik vir enige verlies wat die 
trust mag ly nie, ongeag die rede daarvoor, tensy sodanige verlies uit 
‘n opsetlike onregmatige handeling of late of die growwe 
nalatigheid van ‘n trustee voortspruit.  ‘n Trustee is nie vir ‘n 
bedrieglike handeling van ‘n medetrustee aanspreeklik nie tensy 
daar samespanning tussen die trustees was. 
 
16.  VERGOEDING VAN TRUSTEES 
 
Die trustees sal nie geregtig wees op enige vergoeding vir hulle 
dienste as sodanig nie. 
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17.  ADMINISTRATIEWE FUNKSIES EN BEVOEGDHEDE 
VAN TRUSTEES 
 
17.1.  Onderhewig daaraan dat die trustees deurgaans gevolg sal gee 
aan die doelstellings van die trust, is hulle geregtig om in die 
behartiging en administrasie van die sake van die trust sodanige 
beleidsrigtings te volg en prosedures neer te lê en administratiewe 
stappe te neem as wat hulle van tyd tot tyd wenslik mag ag, met die 
voorbehoud dat die prosedure soos deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie voorgeskryf, nagekom moet word. 
 
17.2.  Die voorsitter van die trustees word deur die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie aangewys. 
 
17.3.  Ten opsigte van vergaderings van trustees geld die volgende 
voorskrifte: 
 
17.3.1.  Die trustees vergader so dikwels as wat nodig mag wees om 
die sake van die trust behoorlik te behartig. 
 
17.3.2.  Die kworum van die trustees is VIER (4) lede. 
 
17.3.3.  Besluite word by volstrekte meerderheid van stemme 
geneem op die wyse en volgens die prosedure deur die Voorsitter 
bepaal. 
 
17.3.4.  By staking van stemme het die Voorsitter nie ‘n beslissende 
stem nie. 
 
17.3.5.  Enige trustee is te alle tyd geregtig om met ‘n VEERTIEN 
(14) DAE skriftelike kennisgewing aan alle trustees die trustees vir 
‘n vergadering byeen te roep. 
 
17.4.  Indien ‘n volstrekte meerderheidstem nie in verband met die 
saak verkry kan word nie, word die aangeleentheid verwys na die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie.  Die 
besluit van die  meerderheid  van  die  Gereformeerde  Kerke  
Emeritaatsversorgingskombinasie is finaal en bindend op die 
trustees. 
 
17.5.  ‘n Besluit wat op skrif gestel is en deur al die trustees 
onderteken is, het dieselfde regskrag as ‘n besluit op ‘n behoorlike 
gekonstitueerde vergadering geneem. 
 
17.6.  Die trustees is verplig om alle besluite aangaande die trustakte 
binne EEN (1) MAAND in ‘n notuleboek aan te teken en in dié 
verband sal dieselfde prosedure gevolg word as wat maatskappye 
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verplig is om te volg ingevolge artikel 204 van die Maatskappywet 
nommer 61 van 1973 (of latere wysigings daarvan). 
 
17.7.  Die trustees vergader so dikwels as wat nodig mag wees om 
besluite oor die aanwending en/of toekennings van die inkomste wat 
in die trust verdien is te neem.  Sodanige vergadering word vir alle 
doeleindes geag ‘n vergadering te wees waarvan die besluite geneem 
is op die laaste dag van die betrokke finansiële jaar van die trust. 
 
17.8.  Die trustees is geregtig om twee of meer van hulle te magtig 
om alle dokumente vir amptelike doeleindes wat nodig is by die 
administrasie van die trust en ter uitvoering van enige transaksie wat 
verband hou met die trust se sake namens die trustees te teken, en 
enige besluit wat deur ‘n trustee gesertifiseer is as ‘n ware uittreksel 
uit die notule van ‘n besondere besluit van die trustees, het in alle 
opsigte die regskrag van ‘n besluit geteken deur al die trustees. 
 
17.9.  Die trustees moet jaarliks finansiële state aan die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie verskaf en 
moet te alle redelike tye die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie in staat stel om die finansiële state 
en boeke van die trust na te gaan. 
 
17.10.  Die trustees is te alle tye aan die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie verantwoording verskuldig vir die 
uitvoering van hulle pligte, opdragte en verantwoordelikhede. 
 
18.  BEPALINGS TEN AANSIEN VAN BEGUNSTIGDES 
 
18.1.  Die begunstigdes is soos aangewys in die aanhef van hierdie 
akte gelees met sub-paragraaf 1.2.1. 
 
18.2.  Nieteenstaande enige iets anders tot die teendeel in hierdie 
akte bepaal, sal geen dienende trustees te enige tyd as ‘n inkomste- 
of kapitaalbegunstigde van hierdie trust kwalifiseer of as sodanig 
enige voordele ontvang vir solank as wat hy in die gees en 
bewoording van artikel 3(3)(d) van die Boedelbelastingwet 45 van 
1955, of enige latere wysiging daarvan, bevoeg is om vir sy eie 
voordeel of vir die voordeel van sy boedel oor trustbates te beskik 
nie. 
 
18.3.  Met uitsondering van ‘n trustee wat ageer namens ‘n trust 
waarvan die begunstigdes uitsluitlik natuurlike persone is en mag 
wees, mag slegs natuurlike persone enige voordeel uit hierdie trust 
ontvang. 
 
18.4.  BEPERKINGS: 
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18.4.1.  Geen bepalings in hierdie trustakte moet so gelees word dat 
enige bates of inkomste van die trust in enige begunstigde vestig nie. 
 
18.4.2.  Aangesien hierdie ‘n diskresionêre trust is en die 
trustkapitaal in die trustees in hulle amptelike hoedanigheid vestig, 
het die begunstigdes geen vorderingsreg ten opsigte van die kapitaal 
of inkomste van die trust en het hulle geen reg om tydens die 
geldigheidsduur van die trust enigsins met die kapitaal of inkomste 
van die trust te handel nie. 
 
18.4.3.  Die kapitaal en inkomste van die trust is nie vir 
beslaglegging van die skulde van ‘n begunstigde vatbaar nie. 
 
19.  TOEVOEGINGS TOT DIE TRUSTFONDS 
 
19.1.  Die oprigter sal geregtig wees om te enige tyd toevoegings tot 
die kapitaal van die trust te maak, hetsy by wyse van skenking, 
bemaking of op enige ander wyse. 
 
19.2.  Indien enige ander persoon insgelyks enige bydrae tot die 
trustkapitaal sou maak, sal die trustees die keuse hê om dit te 
aanvaar of nie. 
 
19.3.  Alle toevoegings tot die trustkapitaal sal te alle tye 
onderhewig wees aan die terme en voorwaardes van hierdie akte. 
 
20.  BEëINDIGING VAN DIE TRUST 
 
20.1.  Die trustees kan te enige tyd in opdrag van die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie die trust beëindig. 
 
20.2.  By die beëindiging van die trust word die bates van die trust 
wat oorbly na voldoening aan al sy verpligtinge gegee of oorgemaak 
aan die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie ten 
behoewe van die meewerkende kerke soos in BYLAE “A” 
uiteengesit, welke kerke binne die Republiek van Suid-Afrika geleë 
is en wat ook vrygestel is van inkomstebelasting ingevolge artikel 
10(1)(f) van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962. 
 
 
 
21.  WYSIGING VAN TRUSTAKTE: 
 
21.1.  Geen bepaling van die trust kan gewysig word of daaraan 
toegevoeg word deur ‘n besluit geneem deur die trustees nie.  Die 
trustakte kan slegs gewysig word deur ‘n 80% meerderheidsbesluit 
van die ledevergadering  van  die  Gereformeerde  Kerke  
Emeritaatsversorgingskombinasie, soos uiteengesit in die lys van 
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meewerkende kerke (BYLAE “A”), en kerke wat uit gemelde 
meewerkende kerke afgestig of saamgevoeg is. 
 
21.2.  Die versorgingslys (BYLAE “B”) en die lys van 
meewerkende kerke (BYLAE “A”) mag nie deur die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie gewysig word nie, met die 
uitsondering dat persone wat nie meer kwalifiseer vir versorging in 
terme van toepaslike artikels van die Kerkorde en die Ordereëling 
vir  Emeritaatsversorging  van  die  Gereformeerde  Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie nie, se name van BYLAE “B” 
verwyder kan word, en met uitsondering dat kerke wat uit die 
meewerkende kerke afgestig of saamgevoeg is by die lys van 
meewerkende kerke (BYLAE “A”) gevoeg kan word en kerke wat 
ontbind het, van gemelde lys verwyder kan word. 
 
21.3.  Hierdie reg tot wysiging is egter onderhewig daaraan dat die 
bepalings van sub-paragraaf 18.3 nooit gewysig mag word nie. 
 
21.4.  Enige wysiging van die trustakte moet aan die Kommissaris 
van Binnelandse Inkomste vir goedkeuring voorgelê word. 
 
 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP 
HIERDIE ..................DAG VAN ............. 1996. 
 
AS GETUIES: 
 
1. .............................. 
 
 
2. ..................................................................... 
 OPRIGTER 
 
 
ONS, DIE ONDERGETEKENDES, verklaar hiermee soos volg: 
 
1.  ONS aanvaar die aanstelling as trustees onderhewig aan die 
terme, voorwaardes en bepalings van genoemde trustakte. 
 
2.  ONS aanvaar verder hiermee met dank die skenking gemaak ten 
gunste van die begunstigdes spesifiek genoem in hierdie trustakte en 
bevestig dat ons dit ontvang het. 
 
3.  ONS onderneem om, wanneer die Meester van die 
Hooggeregshof enige inligting in verband met die sake van die trust 
aanvra, aan die trust se ouditeure opdrag te gee om dit aan hom te 
voorsien. 
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ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP 
HIERDIE ..................DAG VAN ............. 1996. 
 
AS GETUIES: 
 
1. .............................. 
 
 
2. ..................................................................... 
 
 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP 
HIERDIE ..................DAG VAN ............. 1996. 
 
 
AS GETUIES: 
 
1. .............................. 
 
 
2. ..................................................................... 
 
 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP 
HIERDIE ..................DAG VAN ............. 1996. 
 
 
AS GETUIES: 
 
1. .............................. 
 
 
2. ..................................................................... 
 
 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP 
HIERDIE ..................DAG VAN ............. 1996. 
 
 
 
 
 
AS GETUIES: 
 
 
1. .............................. 
 
 
2. ..................................................................... 
 
 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP 
HIERDIE ..................DAG VAN ............. 1996. 
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AS GETUIES: 
 
1. .............................. 
 
 
2. ..................................................................... 
 
 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP 
HIERDIE ..................DAG VAN ............. 1996. 
 
 
AS GETUIES: 
 
1. .............................. 
 
 
2. ..................................................................... 
 
 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP 
HIERDIE ..................DAG VAN ............. 1996. 
 
 
AS GETUIES: 
 
1. .............................. 
 
 
2. ..................................................................... 
 
Die vergadering ontbind as Ledevergadering. 
 
 
K.  RAPPORT DEPUTATE VIR EMERITAATSVERSORGING - 
MEDIES SKEMA AANGELEENTHEDE 
 
L.  Ds. C.J.H. Breed rapporteer namens die Kommissie. 
 
AFDELING C: 
RAPPORT : MEDIESE SKEMA-AANGELEENTHEDE 
 
1.  Groeplidmaatskap 
1.1  Opdrag 4.7 (Acta 1994:231)  “Om ‘n studie te doen oor die 
groeplidmaatskap van predikante by die Mediese Skema en 
aanbevelings daaroor aan die volgende Sinode te maak.” 
1.2  Uitvoering van die opdrag: 
1.2.1  Die Deputate het periodiek van kerke en lidmate wenke en 
versoeke ontvang oor skemas wat moontlik beter voordele bied.  
Hierdie sake is oorweeg en in ‘n enkele geval is daar ook aan kerke 
‘n brief gestuur oor die gevare wat kan ontstaan as kerke met jong 
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predikante elkeen sou uitbeweeg na ‘n ander skema as die een 
waartoe die groep van predikante behoort.  Teenseleksie teen 
Bestmed deur ‘n groep jong predikante kan die versorging van die 
emeriti nadelig tref. 
1.2.1.1  Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
1.2.2  Die Deputate is van oordeel dat Bestmed met die 
verskeidenheid van opsies wat hulle bied en die diens wat deur 
Bestmed gelewer word, van so ‘n aard is dat dit tans mededingend 
met ander mediese skemas is. 
1.2.2.1  Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
1.2.3  Die Deputate is bewus van die moontlike veranderings wat 
mediese skemas mag ondergaan.  Die wetgewing oor ‘n Nasionale 
Gesondheidsplan is nog nie gefinaliseer nie.  Daar heers groot 
onsekerheid.  Dit wil tog voorkom asof selfbestuurde 
gesondheidsplanne in die toekoms sterker na vore sal kom. 
1.2.3.1  Aanbeveling: 
1.2.3.1.1  Die Sinode neem kennis dat onsekerheid bestaan oor die 
finansiering van mediese bystandsplanne. 
1.2.3.1.2  Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om op hoogte te 
bly met ontwikkelings en indien nodig om na die eis van 
omstandighede te handel en aan die volgende Sinode te rapporteer. 
 Besluit:  Aanbevelings 1.2.3.1.1 en 1.2.3.1.2 word goedgekeur. 
1.2.4  Die Deputate is van oordeel dat dit uiters noodsaaklik is dat 
alle predikante van die GKSA tot een skema behoort.  Die redes is 
die volgende: 
1.2.4.1  Dit vergroot die bedingingsmag van die groep 
1.2.4.2  Dit vergemaklik die administrasie van veral die emeriti 
1.2.4.2.1  Dit gaan ‘n onhoudbare en onkontroleerbare situasie wees 
indien elke emerituspredikant tot ‘n skema van sy keuse behoort.  
Ter wille van administratiewe koste behoort die eventuele bydrae tot 
‘n mediese skema van ‘n enkele punt af gedoen te word. 
1.2.4.2.2  Indien elke emeritus tot ‘n skema van sy eie keuse 
behoort, gaan die administratiewe koste vir die Buro die hoogte in 
skiet, op ‘n stadium wat die kerke noodgedwonge hul uitgawes moet 
besnoei. 
1.2.4.3  Indien predikante tydens hul aktiewe diensjare tot ‘n ander 
skema as die groep behoort, kan hulle nie by emeritering by die 
groepskema aansluit nie. 
1.2.4.4  Bestmed bied die voordeel dat hulle die beginsel van 
kruissubsidiëring tussen groepe toepas.  Individuele predikante se 
mediese uitgawes kan baie hoog word indien hulle beland by ‘n 
skema waar die beginsel nie meer toegepas word nie.  Die voordeel 
van kruissubsidiëring word geïllustreer deur die volgende feit: 
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Vanaf 1993 tot 1995 het predikante en emeriti van die GKSA 
ongeveer R2 miljoen meer voordele ontvang as wat die ledegeld is 
wat tot die skema bygedra is. 
1.2.4.5  Na analogie van die besluit van die Sinode 1994:244, 9.2.1.1 
dat alle kerke in die toekoms saamwerk in die Pensioenfonds, lê die 
bevoegdheid sekerlik ook by die Sinode om te besluit dat kerke by 
die Mediese Skema sal saamwerk.  Daar is slegs maar enkele 
predikante wat nie lid is van Bestmed nie, maar daar is voortdurend 
druk op predikante om na een of ander mediese skema oor te gaan. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1.2.4.1 tot 1.2.4.5. 
1.2.4.6  Aanbeveling: 
1.2.4.6.1  In die lig van die genoemde redes besluit die Sinode dat 
alle kerke hul predikante as lid van die skema registreer, wat deur 
die Administratiewe Buro as groep namens die Deputate vir 
Emeritaatsversorging/Trustees van die Pensioenfonds 
geadministreer word. 
Motivering:  Hierdie besluit word geneem omdat dit: 
die koste-effektiefste is, 
dit administratief die maklikste is, 
op hierdie stadium in belang van alle predikante, emeriti en kerke is, 
orde op sake stel sover dit die mediese versorging van predikante 
aangaan. 
Predikante in spesiale diens (bv. kapelane, ens.) behoort aan die 
skema waar hulle volgens hulle diens verplig word om aan te 
behoort. 
1.2.4.6.2  Die Sinode spreek sy waardering uit teenoor Bestmed vir 
die wyse waarop die beginsel van kruissubsidiëring toegepas word 
en vir die voordele wat ons daaruit geniet het. 
1.2.4.6.3  Die Sinode spreek sy kommer uit oor die hoë 
bestedingspatroon van predikante en maan hulle tot versigtige 
gebruik van mediese dienste en dra dit aan die Deputate op om die 
erns van die saak onder die aandag van die predikante en kerke te 
bring. 
 Besluit:  Aanbevelings 1.2.4.6.1 tot 1.2.4.6.3 word goedgekeur.  
Opmerking:  Op aanbeveling van die Ordekommissie is die 
volgende besluit later hier bygevoeg - Deputate Handelinge. 
“Kragtens KO, art.30 kan nie vir kerkrade gesê word dat hulle hulle 
predikant moet inskakel nie, maar in die lig van die beredenering 
1.2.4.1 tot 1.2.4.5 doen die Sinode ‘n ernstige beroep op kerkrade 
om wel hulle predikant by die groep in te skakel wat deur die 
Deputate vir Emeritaatsversorging gereël word. 
Motivering: 
1.  Indien alle predikante nie inskakel nie kom die bedingingsmag in 
gedrang. 
2.  Dit is noodsaaklik dat ons hande vat ter wille van die mediese 
versorging van die emeriti. 
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2.  Tydige voorsiening 
Opdrag 3.3.3 (Acta 1994:233):  “Dat indien ‘n Pensioenfonds gestig 
word, die Trustees opdrag kry om ‘n meganisme binne die 
Pensioenfonds daar te stel dat steeds voortgegaan kan word met die 
subsidiëring van die ledegeld tot die Mediese Skema”. 
2.1  Beredenering van hierdie opdrag: 
2.1.1  Tans word 50% van die ledegeld tot die Mediese Skema deur 
die kerkverband gedra by wyse van ramings, wat in 1996 reeds 
R5.50 per belydende lidmaat beloop het.  Hierdie bedrag het 
voorsiening gemaak vir R1.00 per belydende lidmaat fondsopbou, 
met die oog op kosteverhogings in die toekoms.  Die Aktuaris het 
egter bereken dat as hierdie raming in die toekoms slegs tred moet 
hou met mediese inflasie, dan moes dit reeds vir 1996 R12.00 per 
belydende lidmaat gewees het, tensy die kerke iets doen aan 
vooruitbefondsing vir mediese skema-ledegeld. 
2.1.2  Om die probleem te skets van hierdie benadering om soos wat 
die uitgawes styg maar daarvoor te raam, word die volgende 
vergelyking aan die Sinode voorgehou: 
In 1982 was die ramings vir Emeritaatsversorging R12.83 per 
belydende lidmaat.  Indien die Pensioenfonds nie ingestel is nie, sou 
die raming vir dié doel in 1996 per belydende lidmaat R114 gewees 
het.  In die lig van dalende lidmategetalle is dit dus nie vergesog om 
te projekteer dat indien daar voortgegaan word op die pad van 
“betaal-volgens-behoefte”, ramings binne 12 jaar tot meer as R50.00 
per lidmaat sal styg, net om 50% van die ledegeld tot ‘n mediese 
skema te kan betaal.  Genoemde bedrag is waarskynlik ook 
onderskat, veral as in ag geneem word dat die ramings vir 1996 
eintlik net vir huidige emeriti voorsiening gemaak het, en ons in die 
afsienbare toekoms ‘n skerp styging in emeriti gaan hê.  Dit is ook 
so dat mediese inflasie skerper gestyg het as die gemiddelde inflasie. 
In 1982 was die raming R5.10 per belydende lidmaat om die volle 
ledegeld tot die Mediese Skema te betaal.  Tans is die ramings op 
dieselfde vlak om net 50% van die ledegeld te betaal.  Die Deputate 
is van oordeel dat op die lang termyn die kerkverband nie die 
subsidiëring sal kan bekostig nie, net soos wat die kerkverband nie 
die emeritaatsversorging kon bekostig nie. 
2.1.3  Die Deputate het die probleem met die Aktuaris opgeneem en 
in oorleg met die Aktuaris wil die Deputate die volgende oplossing 
aan die hand doen: 
Daar word tussen drie groepe binne die predikantegeledere 
onderskei word vir wie voorsiening vir mediese uitgawes gemaak, 
naamlik: 
1.  Huidige emeriti 
2.  Huidige aktiewe predikante 
3.  Toekomstige aktiewe predikante 
2.1.3.1  Huidige emeriti 
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Sover dit die huidige emeriti en hul afhanklikes betref, word die 
status quo gehandhaaf, naamlik dat die ramings volgens die 
behoeftes aangepas word, om sodoende die fondse te bekom om 
50% van hul ledegeld tot die Groepsmediese Skema te betaal.  
Hiervoor moet ons noodwendig verwag dat die ramings gaan styg. 
2.1.3.2  Huidige aktiewe predikante 
Vir hul verstreke diensjare is daar in die afgelope drie jaar 
voorsiening gemaak vir ‘n geringe fondsopbou om toekomstige 
betalings van die subsidie te kan bekostig.  Vir die doel is daar dus 
nie regtig fondse in reserwe nie terwyl dit bereken word dat daar vir 
‘n persoon wat “met pensioen gaan” ongeveer R100 000 in reserwe 
behoort te wees “op die dag wat hy met pensioen gaan” om vir sy 
voortgaande mediese uitgawes voorsiening te maak.  Vir die 
verstreke diensjare kan nou weinig gedoen word om die probleem 
van stygende ramings te voorkom. 
Vir hul toekomstige diensjare is daar wel ‘n metode om voorsiening 
te maak vir die toekomstige befondsing van ‘n deel van die subsidie 
vir toekomstige diensjare. 
Hierdie metode hang ten nouste saam met die wyse waarop daar in 
die toekoms vir toekomstige predikante voorsiening gemaak behoort 
te word.  Ons bespreek dit as geheel onder die beplande voorsiening 
(vgl. 2.1.4 hieronder: Die kern van die oplossing). 
2.1.3.3  Toekomstige predikante 
Indien ‘n metode gevind kan word om voorsiening te maak vir die 
toekomstige mediese kostes van toekomstige predikante, dan kan die 
toekomstige diensjare van huidige aktiewe predikante ook op 
dieselfde wyse befonds word. 
2.1.4  Die kern van die oplossing 
Die plaaslike kerk waar die predikant dien, is verantwoordelik om 
voorsiening te maak vir die toekomstige mediese versorging van die 
predikant.  Hierdie befondsing word soos volg gedoen: 
2.1.4.1  By die Pensioengewende Traktement (PGT) van die 
predikant word ‘n bedrag bygereken gelyk aan 70% van die ledegeld 
tot die Mediese Skema.  Bydrae teen 20% (d.i. 12,5% + 7,5%) van 
hierdie 70% word dan tot die Pensioenfonds gemaak.  Indien ‘n lid 
op 27 jaar toetree en op 65 jaar sou emeriteer, beteken dit dat hy 
aktuarieel bereken op daardie stadium soveel ekstra pensioen sal kry 
as wat nodig sal wees om 50% van sy ledegeld te betaal wat tans 
deur die Emeritaatsfonds betaal word.  (Kerkrade kan dieselfde 
formule verdubbel om volledige voorsiening vir toekomstige 
Mediese Skema-ledegeld te maak). 
Voorbeeld: 
Gestel ‘n predikant se PGT is R72 000 per jaar. 
Gestel sy ledegeld tot die Mediese Skema is R12 000 per jaar. 
Die berekening sien dan soos volg daaruit: 
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20% bydrae tot die Pensioenfonds (12,5% en 7,5%) word dan 
bereken op R72 000 p.j.  Dit is R14 400 p.j. 
70% van die ledegeld tot die Mediese Skema is R8 400 p.j.  20% 
daarvan is R1 680 p.j. 
Totale bydrae tot die Pensioenfonds is dus R16á080 p.j. of bydrae 
word bereken op ‘n PGT van R80 400 (R72 000 + R8 400). 
2.1.4.2  Hierdie persentasie op die ledegeld tot die Mediese Skema 
verhoog uit die aard van die saak soos wat ledegeld verhoog word. 
2.1.4.3  Die implikasies hiervan sal wees dat die predikant se 
eventuele pensioen hoër sal wees en die predikant dan self sy volle 
ledegeld by emeritering sal betaal.  Verder sal die sterfte- en 
ongeskiktheidsdekking ook dienooreenkomstig aangepas word op ‘n 
hoër PGT om op die wyse vir ledegeld tot die Mediese Skema 
voorsiening te maak. 
2.1.4.4  Indien ons hierdie weg opgaan, beteken dit dat vir 
toekomstige diensjare daar ook nie deur die kerkverband verder 
voorsiening gemaak hoef te word nie.  So kom die beginsel - dat die 
plaaslike kerk verantwoordelik is vir die eervolle versorging van die 
emeritus - op hierdie wyse tot sy reg.  Deur die verhoogde bydraes 
tot die Pensioenfonds word voorsiening gemaak dat die nodige 
middele ook daar sal wees vir ledegeld tot die Mediese Skema. 
2.1.4.5  Vir huidige diensdoenende predikante beteken dit dat die 
subsidie wat deur die kerkverband by emeritering betaal word pro 
rata verminder word volgens die aantal diensjare wat daar deur 
middel van die Pensioenfonds addisioneel voorsiening gemaak is. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele beredenering. 
2.2  Aanbeveling: 
Die Deputate beveel soos volg by die Sinode aan: 
2.2.1  Daar word voortgegaan om 50% van die ledegeld tot die 
Mediese Skema van die huidige emeriti te betaal 
2.2.2  Vir hierdie doel word daar R7.50 per lidmaat geraam en 
hierdie raming behoort ongeveer met mediese inflasie tred te hou 
Motivering:  Hierdie bedrag is deur die Aktuaris vir die huidige 
bereken.  Indien daar nie oorgegaan word tot voorafbefondsing soos 
voorgestel nie, behoort hierdie raming R12.00 te wees (kyk 2.1.1 
hierbo) 
2.2.3  70% van die huidige ledegeld tot die Mediese Skema word 
bygetel by die PGT van die predikant en op hierdie aangepaste 
bedrag word bydraes tot die Pensioenfonds gemaak soos in 1.2.4.1 
hierbo verduidelik 
2.2.4  Die subsidie van toekomstige emeriti word pro rata 
verminder, ooreenkomstig die aantal diensjare wat hy en die 
Kerkraad geleentheid gehad het om deur die Pensioenfonds vir 
ledegeld tot die Mediese Skema voorsiening te maak 
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2.2.5  In gevalle waar predikante onbekwaam vir diens vanweë 
siekte raak, word die subsidie ook net pro rata volgens verstreke 
diensjare betaal aangesien die verhoogde PGT verseker is 
2.2.6  Hierdie besluit van die Sinode op 1 Julie 1997 
geïmplementeer word om saam te val met die volgende 
fondsverjaarsdag van die Pensioenfonds 
2.2.7  Die subsidie op die ledegeld tot die Mediese Skema van 
toekomstige emeriti word soos volg bereken: 
50% van die ledegeld word deur die emeritus betaal 
Subsidie bereken op die volgende basis: 
50% subsidie deur die kerkverband minus 
Aantal jare addisioneel bygedra X 50% 
38 
Ledegeld wat dus nie gesubsidieer word nie, word van die 
maandelikse pensioen afgetrek. 
2.2.8  Ook in gevalle waar ‘n diensdoenende predikant te sterwe 
kom, word die subsidie tot die ledegeld van sy afhanklikes ook net 
gesubsidieer volgens die aantal verstreke diensjare aangesien sy 
verhoogde PGT verseker was.  Die weduweepensioen word 
lewenslank betaal.  Dieselfde voorsiening geld ook vir die mediese 
voorsiening  van afhanklike kinders. 
 Besluit:  Aanbevelings 2.2.1 tot 2.2.8 word goedgekeur. 
 
3.  Debiteure van Mediese Skema 
3.1  Die Deputate het aandag gegee aan die probleem van Debiteure.  
Die Mediese Skema is verbind om die diensverskaffers ten volle te 
betaal, terwyl die lede dan die bedrag wat deur die lid betaal moet 
word, weer aan die Mediese Skema moet betaal (bv. met die 
70/100% skema betaal die Mediese Skema die leweransier die volle 
100% maar die lid moet weer 30% aan die Mediese Skema betaal).  
Daar is voortdurend ‘n aantal lede wat in gebreke bly om hierdie 
betalings te maak.  Die Deputate het aan alle predikante geskryf en 
die saak onder hulle aandag gebring.  Waar dit nodig was, is die 
uitstaande bedrae ook aangedui.  Die Deputate is van mening dat 
sodanige optrede die lidmaatskap van alle lede in gedrang bring en 
meen dat sodanige nalatigheid in die toekoms onder die aandag van 
die betrokke predikant/emeritus se Kerkraad gebring behoort te 
word.  Die plaaslike kerk is immers verantwoordelik vir die 
versorging van die predikant/emeritus (KO, artt.11, 13, 20) en 
wanneer die predikant/emeritus nie in staat is om sy mediese 
uitgawes te betaal nie, behoort die plaaslike kerk daaraan aandag te 
gee. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.2  Aanbeveling: 
3.2.1  Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed om aan die 
predikante/emeriti te skryf 
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3.2.2  Die Sinode gee opdrag dat indien die situasie hom weer 
voordoen, die Deputate betyds aan die betrokke lede skryf en waar 
nodig, ook die saak onder hul Kerkrade se aandag bring. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
4.  Ordereëling 
Die Deputate het al meer onder die indruk gekom van die 
kompleksiteit van die lidmaatskap van die Mediese Skema.  Daar is 
nou lede by Bestmed wat net uit die Emeritaatsfonds versorg word.  
Ander weer word deur Kerkrade versorg en sal eventueel deur die 
Emeritaatsfonds en die Pensioenfonds versorg word.  Daar is 
predikante wat net uit die Pensioenfonds versorg sal word maar vir 
wie dan geen voorafbefondsing gedoen is nie, terwyl daar vir ander 
voorafbefondsing sal wees.  Om orde op sake te stel is dit nodig dat 
‘n Ordereëling opgestel word.  Die Deputate sal vir die Aanvullende 
Agenda so ‘n Ordereëling voorberei. 
4.1  Aanbeveling: 
4.1.1  Die Sinode neem kennis en beoordeel die voorgestelde 
Ordereëling soos in die Aanvullende Agenda gepubliseer. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
5.  Ander aanbevelings 
5.1  Die Deputate vir Emeritaatsversorging/Trustees kry opdrag om 
ook die Mediese Skema-aangeleenthede te behartig 
5.2  Die Deputate stel ‘n lys van predikante op en dui daarop aan die 
persentasie subsidie wat op 1 Julie 1997 die verantwoordelikheid 
van die kerkverband vir verstreke diensjare sal wees. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
6.  Slot 
Die Deputate vertrou dat hulle ten opsigte van Mediese Skema-
aangeleenthede hul opdrag voltooi het. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
AFDELING C:  AANVULLENDE RAPPORT MEDIESE 
SKEMA-AANGELEENTHEDE 
 
 
1.  Inleiding 
1.1  Die Deputate het in die oorspronklike Rapport die moontlikheid 
in die vooruitsig gestel om ‘n Ordereëling vir hierdie Aanvullende 
Rapport voor te berei (vgl. Afdeling C:  Rapport Mediese skema-
aangeleenthede, 4). 
1.2  Al die predikante wat aan Gereformeerde Kerke in Namibië 
verbonde is, behoort aan ‘n mediese skema wat daar gereël word vir 
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al die inwoners van Namibië.  Hieroor wil die Deputate ook 
aanvullende rapporteer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Uitvoering 
2.1  Ordereëling 
Die Deputate lê die volgende Ordereëling vir oorweging aan die 
Sinode voor: 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
ORDEREëLING VIR MEDIESE VERSORGING VAN 
PREDIKANTE EN EMERITI 
 
1.  Doel 
Die doel is om orde op sake te stel sodat daar vir predikante 
behoorlike versorging (KO, art.11) by mediese kostes is en eervolle 
versorging vir emeriti (KO, art.13) of hul afhanklikes (art.20) ten 
opsigte van mediese kostes is.  Die akkoord van gemeenskap sover 
dit mediese versorging betref, word dus deur hierdie Ordereëling 
georden en bepaal die wyse waarop kerke mekaar se hande vat. 
 
2.  Lidmaatskap 
2.1  Kerkrade skakel vir predikante in aktiewe bediening in by die 
gesamentlike mediese versorging wat tans deur die Deputate vir 
Emeritaatsversorging gereël word.  Vir die huidige word dit by ‘n 
mediese skema gereël. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
2.1.1  Uitsonderings: 
2.1.1.1  Predikante in Namibië wat vanweë hulle diens in Namibië 
inskakel by die skema wat daar plaaslik gereël word. 
2.1.1.2  Predikante in besondere diens, bv. kapelane, professore, 
ensovoorts, skakel in by die mediese versorging wat die betrokke 
“werkgewer” vir werkers reël, of predikante wat eers ander werk 
verrig het en vanweë die werk aan ‘n skema kan behoort wat 
voordelig is, maar wat daarvoor toestemming van die Deputate moet 
verkry. 
2.2  Alle emeriti wat tydens die aktiewe bediening lid was van die 
groep wat deur die Deputate vir Emeritaatsversorging gereël word, 
se versorging gaan voort.  ‘n Persoon kan nie meer na ouderdom 65 
jaar by ‘n mediese skema aansluit of van skemas verwissel nie en 
daarom behoort ‘n predikant, wanneer hy emeriteer, reeds lid te 
wees van die groep wat gereël word. 
 
3.  Voordele 
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Die Deputate het ‘n staande opdrag om voortdurend toe te sien dat 
die beste moontlike voordele vir die lede verkry word. 
 
4.  Ledegeld 
4.1  Ledegeld van predikante in aktiewe bediening 
Die ledegeld van predikante in aktiewe bediening word deur die 
kerkrade aan die Administratiewe Buro betaal.  Die Administratiewe 
Buro betaal in ‘n enkele bedrag die ledegeld van die predikante en 
emeriti aan die mediese skema. 
4.2  Ledegeld van emeriti 
4.2.1  Emeriti wat net uit die Emeritaatsfonds versorg word 
50% van die ledegeld tot die mediese skema word deur die emeritus 
betaal en 50% word deur die kerkverband betaal.  Die fondse wat 
benodig word om die deel van die kerkverband te betaal, word by 
wyse van ramings volgens belydende lidmate ingevorder. 
4.2.1.1  Die deel wat deur die emeritus betaal word, word van die 
uitkering van die Emeritaatsfonds afgetrek. 
4.2.2  Ledegeld van emeriti wat sowel deur die Emeritaatsfonds as 
uit die Pensioenfonds versorg word 
50% word deur die kerkverband betaal en 50% word deur die 
emeritus betaal. 
4.2.2.1  Die emeritus se deel van die ledegeld word pro rata van die 
uitkering uit die Emeritaatsfonds en die Pensioenfonds afgetrek en 
aan die mediese skema oorbetaal. 
4.2.2.2  Die fondse wat benodig word vir die betaling deur die 
kerkverband, word by wyse van ramings per belydende lidmate 
verhaal. 
 
4.3  Voorafbefondsing 
Indien die Nasionale Sinode goedkeuring heg aan die Deputate se 
aanbevelings oor voorafbefondsing, kry die Deputate opdrag om dit 
te formuleer vir die doeleindes van die Ordereëling en aan die 
kerke deur te gee. 
4.4  Vervroegde emeritering 
Indien die Nasionale Sinode goedkeuring heg aan die Deputate se 
aanbevelings oor verminderde uitkerings onder sekere 
omstandighede, kry die Deputate opdrag om dit te formuleer en aan 
die kerke deur te gee. 
 

(Einde van Ordereëling) 
 
2.1.1  Aanbeveling:  Die Deputate beveel aan dat die Sinode hierdie 
Ordereëling goedkeur en 
opdrag gee dat die benoemde Deputate die besluite wat tydens die 
Sinode van 1997 geneem word, ook verwoord en in die Ordereëling 
opneem. 



 305

 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2  Predikante in Namibië 
2.2.1  Die situasie van die predikante in Namibië is soos volg: 
Alle predikante is ingeskakel by ‘n skema wat nasionaal in Namibië 
deur Medimed gereël word.  By eventuele emeritering en ‘n 
predikant sou daar bly woon, kan lidmaatskap voortgesit word.  
Indien so ‘n emeritus na Suid-Afrika sou verhuis, dan wil dit 
voorkom asof voortsettinglidmaatskap behoue kan bly, op 
voorwaarde dat so ‘n predikant reeds 5 jaar lid van die skema was.  
In die lig daarvan dat die predikante in Namibië ‘n homogene groep 
vorm, lyk dit sinvol dat daar by emeritering voortgegaan word om 
ook 50% van hulle ledegeld te betaal. 
Motivering: 
1.  Op hierdie wyse word die weg nie oopgemaak vir willekeur nie, 
aangesien ons hier met ‘n homogene groep te doen het. 
2.  Die onderlinge samewerking oor hierdie saak word net georden 
dat daar wel formeel voorsiening gemaak word vir sekere kategorieë 
predikante sodat vanweë besondere omstandighede nie lid van die 
groep kan wees wat deur die Deputate gereël word nie. 
3.  Administratief bly dit nog haalbaar dat net enkele tjeks uitgeskryf 
moet word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.2.2  Aanbeveling:  Die Sinode besluit dat vir die predikante in 
Namibië as homogene groep voorsiening gemaak word en hulle 
subsidie op ledegeld betaal word wanneer hulle emeriteer. 
Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
 
3.  Mediese kostes van predikant 
Dit is opnuut onder die aandag van die Deputate gebring dat die 
mediese uitgawes wat predikante aangaan, baie hoog is.  Daar sal 
ernstig aandag aan die saak gegee moet word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.1  Aanbeveling:  Aan die Hoofbestuurder van Bestmed word ‘n 
geleentheid gegee om die Sinode toe te spreek oor die stygende 
mediese kostes. 
 Besluit:  Afgekeur.  Motivering:  Die saak waaroor die 

Hoofbestuurder van Bestmed die Sinode sou toespreek is reeds 
op ‘n ander wyse afgehandel. 

 
M.  Ds. C.J.H. Breed rapporteer namens die Kommissie. 
 
 
AFDELING D 
RAPPORT : TRUSTEES VAN DIE GKSA PREDIKANTE 
PENSIOENFONDS 
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1.  Hierdie Rapport word as ‘n onderafdeling van die Deputate vir 
Emeritaatsversorging se Rapport (vgl 2.1.4 hierbo) gelewer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Opdrag 
Die opdragte word gevind in Acta 1994:231, 4.12, 4,14 tot 4.16;  
232, 4.18, 4.19. 
Die opdragte sal in hierdie Rapport woordeliks aangehaal word soos 
dit in die Acta van 1994 verskyn. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake wat die Sinode moet goedkeur 
3.1  Opdrag 4.12:231 
3.1.1  Die opdrag lui soos volg:  “Om uitvoering te gee aan alle sake 
wat in Rapport B, Studiedeputate Emeritaatsversorging insake die 
Pensioenfonds goedgekeur is”. 
3.1.2  Uitvoering 
3.1.2.1  Dit is met groot dankbaarheid teenoor die Here dat die 
Trustees kan rapporteer dat die Pensioenfonds gestig is en met 
ingang 1 Julie 1994 geïmplementeer is.  Van die predikante wat tot 
die fonds kon toetree het wel toegetree.  As gevolg van 
omstandighede buite die beheer van die Trustees kon die fonds nie 
op 1 Maart 1994 geïmplementeer word nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
 
3.1.2.1.1  Aanbevelings 
3.1.2.1.1.1  Die Sinode neem met dank kennis dat die Pensioenfonds 
gestig en geïmplementeer is. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.2.1.1.2  Die Sinode neem kennis dat die fonds eers op 1 Julie 
1994 geïmplementeer is. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
Motivering:  Ses weke was te kort om ‘n Reglement voor te berei en 
goedgekeur te kry, om besonderhede van die predikante te bekom en 
om onderhandelings met die versekeraars te voer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.1.2.2  Om ‘n Pensioenfonds te stig, die Reglement voor te berei en 
goedgekeur te kry, om besonderhede van die predikante en hul 
afhanklikes te bekom en om alles te doen wat met die oprigting van 
so ‘n fonds gepaard gegaan het, het die Trustees vir br. B.G. 
Kukkuk, een van die Trustees, aangestel om op ‘n tydelike (tot aan 
die einde van hierdie Trustees se dienstermyn) deeltydse basis die 
werk te doen.  Hierdie aanstelling is gedoen in oorleg met die vorige 
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Direkteur van die Administratiewe Buro (ex officio lid van die 
Trustees).  Al die rekords word by die Buro gehou en alle fondse 
word deur die Buro gehanteer.  Op hierdie wyse is daar vir die 
huidige uitvoering gegee aan die Sinode se besluit, nl.  “Die 
administrasie van die Fonds word deur die Trustees vir die huidige 
aan die Administratiewe Buro opgedra” (Acta 1994:250, 9.2.2.2.6;  
246, 9.2.2.1.1 (3)). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.1.2.2.1  Aanbevelings 
3.1.2.2.1.1  Die Sinode keur die aanvanklike administratiewe 
optrede van die Trustees goed 
3.1.2.2.1.2  Die Sinode keur die tydelike, deeltydse aanstelling wat 
gemaak is, goed en bedank br. Kukkuk vir die belangrike 
aanvangswerk wat hy gedoen het 
3.1.2.2.1.3  Met verwysing na 9.3.2 en 9.3.2.2 van die Reglement 
van die Administratiewe Buro (Acta 1985:220) gee die Sinode 
opdrag dat daar skakeling tussen die Bestuur van die 
Administratiewe Buro en die Trustees van die Pensioenfonds moet 
wees. 
Motivering:  Dit is eintlik vanselfsprekend en noodsaaklik dat in so 
‘n belangrike saak soos die administrasie van die Pensioenfonds 
deur ‘n administrateur, die “besture” van die twee regspersone met 
mekaar skakel. 
 Besluit:  Aanbevelings 3.1.2.2.1.1 tot 3.1.2.2.1.3 word 

goedgekeur. 
3.1.2.3  Die Reglement van die Pensioenfonds is deur die Trustees 
opgestel en deur die owerhede goedgekeur en geregistreer.  Die 
inhoud van die Reglement is soos volg: 
 
 

REGLEMENT GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 
 
 
(DIE REGLEMENT HET SY EIE NOMMERING.  DIE 
WOORDE WAT IN HOOFLETTERS GESKRYF IS, IS 
WOORDOMSKRYWINGS EN IS IN OPDRAG VAN DIE 
REGISTRATEUR VAN PENSIOENFONDSE SO GEDOEN) 
 
 
WOORDBEPALINGS 
 
Alle woorde wat in Die Wet op Pensioenfondse, Wet 24/1956 
omskryf is maar nie in hierdie Reglement nie, het die betekenis wat 
deur die Wet daaraan gegee word. 
 
Tensy dit uit die samehang anders blyk, sluit die woorde wat in 
hierdie Reglement in die enkelvoud gebruik word, ook die meervoud 
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in en sluit woorde wat op die manlike geslag dui, ook die vroulike in 
en beteken in hierdie bepalings: 
 
AFHANKLIKE 
 
Met betrekking tot ‘n LID 
 
1.1  iemand ten opsigte van wie die LID regtens vir onderhoud 
aanspreeklik is; 
 
1.2  iemand ten opsigte van wie die LID nie regtens vir onderhoud 
aanspreeklik is nie, indien so iemand 
 
1.2.1  by die afsterwe van die LID, na die oordeel van die Trustees, 
inderdaad van die LID vir onderhoud afhanklik was; 
 
1.2.2  die eggenote of eggenoot van die LID is, 
 
1.3  iemand ten opsigte van wie die LID regtens vir onderhoud 
aanspreeklik sou geword het indien die LID nie gesterf het nie. 
 
AKTUARIS 
 
‘n Genoot van ‘n instituut, fakulteit of genootskap van aktuarisse 
soos deur die Minister van Finansies goedgekeur. 
 
 
 
BEGUNSTIGDE 
 
Die LID se AFHANKLIKES of BENOEMDES wat die geval ookal 
mag wees.  Vir die doeleindes van Reël 14.1 tot 14.3 het begunstigde 
betrekking op die LID, Pensioenaris, AFHANKLIKE of  
BENOEMDE. 
 
BENOEMDE 
 
‘n Persoon of persone wat deur die LID skriftelik aangewys word 
om by sy afsterwe voordele uit die FONDS te ontvang. 
 
DIENSBEëINDIGING 
 
Dat ‘n LID deur sy eie toedoen of deur die toedoen van die 
KERKRAAD nie meer in diens van die KERKRAAD is nie. 
 
EMERITEEROUDERDOM 
 
Die eerste dag van enige maand tussen die ouderdomme van vyf-en-
vyftig en vyf-en-sestig van ‘n LID. 
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EMERITUS OF EMERITI 
 
‘n LID wat ‘n Jaargeld uit die FONDS ontvang. 
 
FONDSJAAR 
 
Die tydperk wat op die FONDSVERJAARSDAG begin en op die dag 
voor die daaropvolgende FONDSVERJAARSDAG eindig. 
 
FONDSVERJAARSDAG 
 
Die AANVANGSDATUM en die eerste dag van Julie 1995 en die 
eerste dag van Julie van elke daaropvolgende jaar. 
 
FONDS 
 
Die GKSA Predikante Pensioenfonds. 
 
GEREGTIGDE GADE 
 
Die gade van ‘n LID met wie hy wettig getroud was ten tye van sy 
afsterwe. 
 
GADEJAARGELD 
 
Die jaarlikse bedrag van 40% van die PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT soos by die datum van die LID se dood wat in gelyke 
maandelikse paaiemente aan die GADE van ‘n LID na die afsterwe 
van sodanige LID uitbetaal word.  Die GADEJAARGELD mag nie 
gekommuteer word nie. 
 
GEREGTIGDE KIND 
 
Die kind van die LID, insluitend ‘n postume kind, ‘n stiefkind en ‘n 
wettig aangenome kind van die LID wat na die diskresie van die 
Trustees onmiddellik voor die LID se dood geheel van die LID vir 
onderhoud afhanklik was en wat onmiddellik voor die LID se dood.  
 
nog nie die ouderdom van 18 jaar bereik het nie;  of 
 
nog nie die ouderdom van 26 jaar bereik het nie, en ‘n voltydse 
student is by ‘n opvoedkundige inrigting wat deur die Trustees 
goedgekeur is;  of 
 
fisies of geestelik gestrem is. 
 
KERKE 
 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 
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KERKRAAD 
 
Die KERKRAAD wat by elke gemeente van die KERKE bestaan en 
waar die LID as predikant bevestig is. 
 
KINDERJAARGELD 
 
Die jaarlikse bedrag van 10% van die PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT soos op die datum van die LID se dood wat in 
gelyke maandelikse paaiemente aan elk van die GEREGTIGDE 
KINDERS van ‘n LID na die afsterwe van sodanige LID uitbetaal 
word.  Die KINDERJAARGELD mag nie gekommuteer word nie. 
 
LID 
 
Enige predikant wat volgens bepalings van die Reglement tot 
lidmaatskap van die FONDS toegelaat is en nog nie geëmeriteer het 
nie. 
 
OUDITEUR 
 
‘n Ouditeur wat ingevolge die Wet op Openbare Rekenmeesters en 
Ouditeurs, 1951 geregistreer is en wat kragtens Reël 10 van hierdie 
Reglement aangestel is. 
 
 
 
 
PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT 
 
Die PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT wat as basis gebruik 
word vir die berekening van bydraes en voordele word van tyd tot 
tyd deur die KERKRAAD bepaal.  Soverre dit die voordele soos 
omskryf in Reël 14.2 aanbetref, mag die Trustees bewys van goeie 
gesondheid van die betrokke LID vereis alvorens verhogings in die 
voordele as gevolg van die verhoging in PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT van krag is. 
 
REGISTRATEUR 
 
Die Registrateur van Pensioenfondse wat ingevolge die WET 
aangestel is. 
 
REGMATIGE AANDEEL 
 
‘n Bedrag soos deur die AKTUARIS bereken en wat gelyk is aan 
 
-  die bydraes wat deur die LID tot die FONDS gemaak is;  en 
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-  die bydraes wat ten behoewe van die LID tot die FONDS gemaak 
is, minus 
*  die koste in verband met die administrasie van die FONDS, en 
*  die koste van voordele ingevolge Reël 14.2 wat by ‘n Versekeraar 
verseker word, en 
*  die koste van ongeskiktheidsvoordele wat buite die FONDS 
verseker is 
 
verhoog tot sodanige mate as wat die opbrengs wat van tyd tot tyd 
op die belegging van die FONDS se bates verdien is en as wat enige 
ander surplusse of tekorte wat van tyd tot tyd onder die FONDS 
ontstaan, na die oordeel van die AKTUARIS, dit sou toelaat. 
 
WET 
 
Die Wet op Pensioenfondse, 1956 (Wet 24 van 1956) soos gewysig 
en die regulasies wat daaronder uitgevaardig is. 
 
REëL 1    ADRES VAN DIE FONDS 
 
Die geregistreerde kantoor van die fonds is geleë te: 
H/v Molen- en Meyerstraat 
2531 Potchefstroom 
 
 
 
 
REëL 2    DOELSTELLINGS VAN DIE FONDS 
 
Die doel van die FONDS is om voorsiening te maak vir voordele vir 
predikante van die KERKE by bereiking van 
EMERITEEROUDERDOM, en by hulle afsterwe vir voordele vir 
hulle AFHANKLIKES en/of BENOEMDES. 
 
REëL 3    BINDENDE BEPALINGS 
 
3.1  Die bepalings is bindend vir al die KERKRADE, asook vir alle 
persone wat aan die FONDS deel het. 
 
3.2  Wysigings van hierdie bepaling of bepalings wat hierna 
goedgekeur mag word, word deur die Raad van Trustees aangebring 
soos van tyd tot tyd nodig mag wees. 
 
3.3  Die Trustees sal geen bepaling suspendeer of daarvan 
vrystelling verleen met die doel om enige besondere geval tegemoet 
te kom nie en sal aan geen persoon gelde uit die FONDS in stryd 
met die Reglement betaal of laat betaal nie. 
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3.4  Enige geskille wat mag ontstaan in verband met eise kragtens, 
of vertolkings van hierdie Reglement, word deur die TRUSTEES 
beslis, wie se oordeel finaal sal wees, mits sodanige beslissing nie 
strydig met die bepalings van die Reglement en die WET is nie;  met 
dien verstande dat indien enige ander party tot die geskil nie met die 
beslissing tevrede is nie, die TRUSTEES, met instemming van 
sodanige party, die geskil vir mediasie na die Sinode van die 
KERKE moet verwys. 
 
3.5  Geen Reël in hierdie Reglement belemmer die reg van die 
KERKRAAD om die dienste van enige LID te beëindig nie. 
 
REëL 4    BEHEER VAN DIE FONDS 
 
4.1  Die FONDS is ‘n afsonderlike liggaam en regspersoon en 
bestaan apart van sy Lede, is die wettige eienaar van sy goed en het 
die bevoegdheid om in sy eie naam regte te verkry en verpligtings 
aan te gaan en as eiser en verweerder op te tree. 
 
4.2  Die beheer van die FONDS berus by die Raad van Trustees wat 
beslissing oor alle aangeleenthede van die FONDS het. 
 
REëL 5    SAMESTELLING VAN DIE TRUSTEES 
 
5.1  Die Raad van Trustees, ook verwys na as Trustees, is die 
beheerliggaam van die FONDS en die Trustees of hul behoorlik 
gemagtigdes verrig alle nodige handelinge vir en namens die 
FONDS. 
 
5.2  Die Trustees bestaan uit sewe persone wat deur die Nasionale 
Sinode aangewys word.  Ten minste drie van die Trustees moet Lede 
van die FONDS wees.  Die Nasionale Sinode wys ook twee sekundi 
aan waarvan een ‘n LID moet wees. 
 
5.3  Die Voorsitter van die Trustees word deur die Nasionale Sinode 
benoem. 
 
5.4  Die kworum van die Trustees bestaan uit vier Trustees.  ‘n 
Kworum is bevoeg om enige pligte van die Trustees uit te voer, 
ongeag enige vakature wat op die Trustees mag bestaan. 
 
5.5  Die Trustees stel ‘n sekretaris aan wat nie noodwendig ‘n LID 
van die FONDS hoef te wees nie. 
 
5.6  Enige Trustee sal ophou om as sodanig op te tree indien 
 
-  hy ingevolge Reël 5.2 ophou om ‘n Trustee te wees;  of 
-  hy bedank deur die voorsitter skriftelike kennis te gee;  of 
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-  hy geestelik of liggaamlik ongeskik raak;  of 
-  sy boedel gesekwestreer of oorgegee word tot voordeel van sy 
skuldeisers;  of 
-  hy skuldig bevind word, hetsy in die Republiek van Suid-Afrika of 
elders, aan diefstal, bedrog, vervalsing of enige dergelike misdaad;  
of 
-  hy deur ‘n bevoegde hof uit ‘n vertrouensamp ontslaan is op 
grond van wangedrag;  of 
-  hy op enige aanklag skuldig bevind en veroordeel is tot 
gevangenisstraf sonder die keuse van ‘n boete;  of 
-  hy onbevoeg word om ‘n direkteur van ‘n maatskappy te wees 
ingevolge die Maatskappywet (Wet nr. 61 van 1973);  of 
-  die FONDS ontbind word, onderworpe egter aan die bepalings 
van Reël 16. 
 
5.7  ‘n Toevallige vakature in die Trustees word deur ‘n 
plaasvervanger gevul wat deur die oorblywende Trustees uit die 
sekundi (kyk Reël 5.2) of ander persone aangestel word. 
 
REëL 6    VERGADERINGS VAN DIE RAAD VAN TRUSTEES 
 
6.1  Die voorsitter van die Trustees mag, wanneer hy dit nodig vind 
‘n vergadering van die Trustees belê om die FONDS se sake te 
bespreek.  In die afwesigheid van die voorsitter op enige 
vergadering sal die teenwoordige Trustees ‘n voorsitter uit hul 
geledere kies. 
 
6.2  Enige Trustee mag die voorsitter skriftelik versoek om ‘n 
vergadering van die Trustees te belê ten einde sodanige sake te 
behandel as wat in die versoek uiteengesit is.  Indien die voorsitter 
die versoek as redelik beskou, sal hy so spoedig moontlik ‘n 
vergadering belê;  met dien verstande dat indien die versoek deur 
die meerderheid van die Trustees gesteun word en die voorsitter in 
gebreke bly om ‘n vergadering binne 30 dae na die datum van 
ontvangs van die versoek te belê, hulle self ‘n vergadering mag belê 
nadat hulle die voorsitter van hul voorneme verwittig het.  Indien ‘n 
kworum teenwoordig is, sal die beslissing van die meerderheid 
bindend wees. 
 
6.3  Die Trustees mag verdere reëls neerlê wat hulle werkswyse 
bepaal, mits sodanige reëls nie bots met die bepalings van hierdie 
Reglement nie. 
 
6.4  Notule moet gehou word van die vergadering van die Trustees 
en op elke vergadering moet die notule van die vorige vergadering 
deur die voorsitter van die vergadering onderteken word nadat dit 
deur die vergadering goedgekeur is. 
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6.5  Reis- en verblyfkoste vir die bywoon van vergaderings word 
deur die FONDS betaal volgens die skaal wat deur die Trustees van 
die KERKE van tyd tot tyd betaal word. 
 
REëL 7    PLIGTE EN REGTE VAN DIE TRUSTEES 
 
7.1  Die pligte van die Trustees is: 
 
7.1.1  om ‘n bankrekening in naam van die FONDS te open by 
sodanige bank as wat hy van tyd tot tyd goedvind en kan van tyd tot 
tyd besluit om die ondertekening of endossement van tjeks, wissels of 
ander dokumente in verband met die FONDS deur sodanige persoon 
of persone as wat hy goedvind, te magtig, 
 
7.1.2  om, onderworpe aan die bepalings van die WET, indien van 
toepassing, alle gelde wat nie benodig word om lopende uitgawes 
van die FONDS te dek nie, na sy oordeel op die voordeligste wyse 
ter bevordering van die FONDS, te belê, te deponeer of aan te  
wend, 
 
7.1.3  om toe te sien dat die bates van die FONDS in die naam van 
die FONDS geregistreer word, 
 
7.1.4  om toe te sien dat alle bydraes of gelde wat die FONDS 
toekom, gereeld op die bepaalde tye aan die FONDS betaal word. 
 
7.1.5  om steeds oor die nodige kontant te beskik om gereeld alle 
uitkerings, uitbetalings of uitgawes wat die FONDS moet doen, na te 
kom, 
 
7.1.6  om volledige en ware rekeninge van die FONDS te hou.  Die 
boekjaar van die FONDS sluit op 30 Junie van elke jaar, waarna die 
rekeninge, dokumente en boeke van die FONDS geouditeer word 
deur die OUDITEUR van die FONDS.  Afskrifte van die 
geouditeerde jaarlikse rekeninge word aan die KERKE en 
KERKRADE asook aan die REGISTRATEUR voorsien, 
 
7.1.7  om volledige rekords te hou van alle betrokke besonderhede 
in verband met Lede van die FONDS en persone wat geregtig is op 
pensioene en voordele en in verband met sterfgevalle, onttrekkings, 
uittredings en ander sake wat die FONDS raak, 
 
7.1.8  om alle eiendomsbewyse en ander sekuriteite of bates wat 
deur die FONDS besit of gehou word, by die kantoor van die 
Administratiewe Buro van die KERKE in veilige bewaring te plaas. 
 
7.1.9  om geen lenings toe te staan aan ‘n KERKRAAD, ‘n 
gemeente, ‘n kerklike vereniging of ‘n kerklike instelling nie, en ook 
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nie aan ‘n LID of gewese LID of belanghebbendes by die FONDS 
nie, 
 
7.1.10  om in die algemeen te waak oor die belange van die KERKE 
en persone wat in diens van die KERKE staan in soverre dit verband 
hou met pensioene en om verder te doen wat die KERKE aan hom 
opdra, 
 
7.1.11  om die FONDS te verseker teen verliese as gevolg van 
nalatigheid, oneerlikheid of bedrog van enige van sy beamptes - 
insluitende lede van die Trustees - wat geld van die FONDS ontvang 
of hanteer;  of 
 
7.1.12  om sodanige sekerheidstelling van sodanige beamptes te 
vereis en te ontvang as wat voldoende geag word vir die 
verstrekking van ‘n juiste en ware opgawe van alle gelde wat op 
rekening van die FONDS deur hulle ontvang en betaal is. 
 
7.2  Die regte van die Trustees is: 
 
7.2.1  om, wanneer gelde onder sy beheer teen eerste verband op 
vaste eiendom belê word toe te sien dat die bedrag van die 
belegging nie 65% van die geswore waardasie van die eiendom sal 
oorskry nie, 
 
7.2.2  om van ‘n skuldenaar verbonde eiendom oor te neem, of te 
verkoop, 
 
7.2.3  om alle nodige geregtelike stappe te doen vir die verhaal van 
verskuldigde rente en/of kapitaal, 
 
7.2.4  om verbandlenings toe te staan, verbande te kanselleer en te 
sedeer, om eiendomme te sedeer, om eiendomme en regte (saaklik of 
persoonlik) te onthef van die werking van enige verband en om, 
indien nodig, afskrywings te maak van afbetalings op verbande en 
rente, 
 
7.2.5  om in die naam van die FONDS vaste eiendom en goed te 
verkry en te vervreem, te verbind en te beswaar, om skulde te maak, 
lenings aan te gaan en sekuriteit daarvoor te verskaf, 
 
7.2.6  om voordele ingevolge bepaling 14.2 by ‘n Versekeraar(s) te 
verseker.  Die premies onder sodanige versekering word deur die 
FONDS betaal, 
 
7.2.7  om alle koste in verband met die administrasie van die 
FONDS uit die FONDS te betaal, 
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7.2.8  om oordragte van gelde te ontvang van ander goedgekeurde 
pensioen- en/of voorsorgfondse of om oordragte van gelde te maak 
aan ander goedgekeurde pensioen- en/of uittredingsannuïteitsfondse 
op sodanige wyse en onderworpe aan sodanige bepalings as wat die 
Trustees in oorleg met die AKTUARIS mag bepaal.  Voordele uit 
hoofde van sodanige oordrag van gelde wat ‘n LID of sy 
AFHANKLIKE toekom by die LID se bedanking, vroeë afsterwe of 
aftrede by bereiking van EMERITEER-OUDERDOM sal deur die 
Trustees in oorleg met die AKTUARIS bepaal word. 
 
7.2.9  Die Trustees mag, onderhewig aan vooraf goedkeuring van 
die Kommissaris van Binnelandse Inkomste, enige pensioene wat 
deur die FONDS betaal word, verhoog.  Die finansiële implikasies 
van enige sodanige verhoging in pensioene sal eers deur die 
AKTUARIS ondersoek word en die koste daaraan verbonde sal, 
indien nodig, deur die KERKE aan die FONDS betaal word op 
sodanige wyse as wat die Trustees en die KERKE mag ooreenkom. 
 
7.2.10  Alle kontrakte en ander dokumente wat die FONDS verbind 
of waardeur die FONDS beheer of regte verkry, word deur die 
voorsitter en sekretaris van die Trustees onderteken.  By afwesigheid 
van die voorsitter of sekretaris sal die Trustees persone aanwys om 
namens hom te teken. 
 
REëL 8    VRYWARING 
 
Die lede van die Trustees en enige ander beamptes van die FONDS 
is nie persoonlik aanspreeklik vir enige regsgedinge, koste en 
uitgawes wat aangegaan is as gevolg van enige eis in verband met 
die FONDS nie, mits dit nie uit hulle nalatigheid, oneerlikheid of 
bedrog voortspruit nie. 
 
REëL 9    HOOFBEAMPTE 
 
Die Direkteur van die Administratiewe Buro is die Hoofbeampte van 
die Fonds.  Indien die Hoofbeampte vir meer as 30 dae uit die 
Republiek afwesig is of andersins nie in staat is om sy pligte uit te 
voer nie, moet die Bestuur van die Administratiewe Buro iemand 
anders aanstel om as Hoofbeampte op te tree vir die tydperk van 
eersgenoemde se afwesigheid of onvermoë.  Die Bestuur van die 
Administratiewe Buro sal die REGISTRATEUR van die naam van 
die Hoofbeampte in kennis stel. 
 
REëL 10    OUDITEUR 
 
10.1  Die Trustees stel ‘n OUDITEUR vir die FONDS aan. 
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10.2  Die aanstelling van ‘n OUDITEUR is vir ‘n tydperk soos wat 
die Trustees by aanstelling mag bepaal maar die Trustees het die 
reg om enige aanstelling vir sodanige tydperke te hernu as wat hy 
onder die omstandighede mag goedvind. 
 
REëL 11    AKTUARIS 
 
Die Trustees stel ‘n AKTUARIS aan.  Die Trustees moet rekords laat 
hou wat aktuariële berekenings te enige tyd moontlik sal maak. 
 
REëL 12   BYDRAES 
 
12.1  Ledebydrae 
 
Maandelikse bydraes deur ‘n LID is gelyk aan 7,5% van die 
PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT. 
 
12.2  Bydrae deur KERKRADE 
 
Die KERKRADE sal maandeliks ten opsigte van elke LID ‘n bedrag 
tot die FONDS bydra.  Sodanige bedrag is gelyk aan ‘n persentasie 
van die LID se maandelikse PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT 
soos deur die KERKE besluit op aanbeveling van die AKTUARIS. 
Met ingang 1 Julie 1994 is bogenoemde persentasie gelyk aan 
12,5%.. 
12.3  Addisionele bydraes 
 
‘n LID mag enige enkelbedragvoordele wat hom toekom vanweë 
vorige lidmaatskap van ‘n ander pensioen- of voorsorgfonds na die 
FONDS laat oordra.  Hierbenewens mag ‘n LID of KERKRAAD met 
die toestemming van die Trustees, addisionele bydraes tot die 
FONDS maak op ‘n basis soos onderling ooreengekom.  Hierdie 
bydraes sal aangewend word om die betrokke LID se 
pensioenvoordele te vermeerder ooreenkomstig die AKTUARIS se 
berekenings. 
 
12.4  Betaling van bydraes 
 
Bydraes sal afgerond word tot die naaste sent.  Bydraes sal 
maandeliks in een bedrag deur die KERKRAAD aan die FONDS 
betaal word onderhewig aan die bepalings van artikel 13A van die 
WET.  Indien ‘n LID se lidmaatskap voor die vyftiende dag van ‘n 
maand begin of op of na die vyftiende dag van ‘n maand beëindig 
word, sal ‘n volle bydrae vir die betrokke maand deur die 
KERKRAAD gemaak word.  Indien ‘n LID se lidmaatskap op of na 
die vyftiende dag van ‘n maand begin of voor die vyftiende dag van 
‘n maand beëindig word, sal geen bydrae vir die betrokke maand 
deur die LID en KERKRAAD gemaak word nie. 
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REëL 13    KWALIFISERING VIR EN BEëINDIGING VAN 
LIDMAATSKAP VAN DIE FONDS 
 
13.1  Kwalifisering 
 
13.1.1  Elke predikant wat op 1 Julie 1994 in diens van die KERKE 
staan, mag op 1 Julie 1994 ‘n LID van die FONDS word.  Indien hy 
nie binne 12 maande na 1 Julie 1994 LID van die FONDS word nie, 
sal hy nie, terwyl hy steeds in diens van die KERKE is, toegelaat 
word om LID te word nie. 
 
13.1.2  Elke predikant wat na die eerste dag van Julie 1994 tot die 
evangeliebediening in die KERKE toegelaat word, is verplig om LID 
te word van die FONDS. 
 
13.1.3  Nieteenstaande wat hierbo in Reël 13.1.1 gesê is, sal ‘n 
predikant wat op 1 Julie 1994 verplig is om aan ‘n ander 
goedgekeurde pensioen- of voorsorgfonds te behoort, LID van die 
FONDS word op die datum waarop hy nie langer verplig is om aan 
die betrokke pensioen- of voorsorgfonds te behoort nie. 
 
 
 
 
13.2  Beëindiging 
 
13.2.1  ‘n LID mag nie vrywillig sy lidmaatskap van die FONDS 
beëindig nie. 
 
13.2.2  Behoudens die bepaling van Reël 13.2.3 sal ‘n LID se 
lidmaatskap eindig: 
-  by sy afsterwe; 
-  by bereiking van EMERITEEROUDERDOM; 
-  by DIENSBEëINDIGING 
-  by ontbinding van die FONDS; 
 
welke gebeurtenis ookal eerste voorkom. 
 
13.2.3  ‘n LID wat in sy werk as predikant verplig word om tot ‘n 
ander pensioen- of voorsorgfonds toe te tree, se lidmaatskap van die 
fonds word beëindig.  Sy REGMATIGE AANDEEL word opbetaald 
in die FONDS behou tot by sy EMERITEEROUDERDOM of sy 
DIENSBEëINDIGING of sy dood, watter ookal eerste plaasvind. 
 
REëL 14    VOORDELE 
 
14.1  Voordele by Emeritering 
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14.1.1  Indien ‘n LID EMERITEEROUDERDOM bereik, sal die LID 
se REGMATIGE AANDEEL soos op die datum van emeritering 
bereken word. 
 
14.1.2  ‘n Maksimum van een-derde van die REGMATIGE 
AANDEEL mag, mits die KERKRAAD daartoe instem, aan die LID 
in kontant betaal word.  Die restant van die REGMATIGE 
AANDEEL sal deur die FONDS aangewend word om ‘n jaargeld op 
die LID se lewe volgens die LID se keuse te betaal.  Indien sodanige 
jaargeld minder is as die maksimum jaargeld wat volgens statutêre 
maatreëls ten volle gekommuteer mag word, sal die volle 
REGMATIGE AANDEEL in kontant aan die LID betaal word, tensy 
die LID betaling van ‘n jaargeld verkies en die Trustees dit 
goedkeur. 
 
14.1.3  ‘n LID wat voor die bereiking van sy 
EMERITEEROUDERDOM as gevolg van swak gesondheid 
emeriteer en geen voordele uit die 
ongeskiktheidsinkomsteversekerings- 
polis ontvang nie, kwalifiseer vir die voordele ingevolge Reëls 
14.1.1 en 14.1.2. 
 
 
 
14.2  Sterftevoordele voor Emeritering 
 
14.2.1  Indien ‘n LID voor EMERITEEROUDERDOM te sterwe 
kom, sal die volgende bepalings van toepassing wees mits 
bevredigende bewys van oorlye van die LID aan die Trustees 
gelewer word: 
 
14.2.1.1  ENKELBEDRAG 
 
‘n Bedrag gelyk aan twee maal die LID se jaarlikse 
PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT soos op die datum van sy 
dood sal by die dood van die LID betaal word. 
 
14.2.1.2  GADEJAARGELD 
 
Indien ‘n LID ‘n GEREGTIGDE GADE nalaat, sal ‘n jaarlikse 
jaargeld gelyk aan die GADEJAARGELD aan die GEREGTIGDE 
GADE betaal word. 
 
14.2.1.3  KINDERJAARGELD 
 
(a)  Indien ‘n LID GEREGTIGDE KINDERS nalaat, sal ten opsigte 
van die GEREGTIGDE KINDERS die KINDERJAARGELD betaal 
word. 
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(b)  Indien daar nie ‘n GADEJAARGELD ingevolge Reël 14.2.1.2 
betaalbaar is nie, sal die KINDERJAARGELD ingevolge Paragraaf 
14.2.1.3(a) verdubbel. 
 
14.2.2  Voorwaardes en betaling van sterftevoordele 
 
14.2.2.1  Die enkelbedragvoordele sal onderhewig aan die 
bepalings van Reël 15.2 deur die FONDS aan ‘n AFHANKLIKE of 
BENOEMDE van die LID betaal word. 
 
14.2.2.2  GADEJAARGELD en KINDERJAARGELD is maandeliks 
vooruit betaalbaar en mag van tyd tot tyd deur die Trustees verhoog 
word.  Die eerste paaiement is betaalbaar op die eerste dag van die 
maand nadat die LID te sterwe gekom het.  Elke maandelikse 
paaiement is gelyk aan een-twaalfde van die jaarlikse bedrag van 
die jaargeld. 
 
14.2.2.3  Die jaargeld aan die GEREGTIGDE GADE is betaalbaar 
totdat sy te sterwe kom.  Indien daar ook KINDERJAARGELD 
betaal was, verdubbel die KINDERJAARGELD met ingang van die 
maand nadat die GEREGTIGDE GADE te sterwe gekom het. 
 
14.2.2.4  KINDERJAARGELD sal deur die Trustees ten behoewe 
van die GEREGTIGDE KINDERS aangewend word op sodanige 
wyse en in sodanige verhouding as wat die Trustees mag goeddink. 
 
14.2.2.5  Geen KINDERJAARGELD is betaalbaar ten opsigte van ‘n 
GEREGTIGDE KIND nadat hy opgehou het om sodanig te wees nie 
en vir die maand waarin hy ophou om ‘n GEREGTIGDE KIND te 
wees sal geen paaiement ten opsigte van hom betaalbaar wees nie. 
 
14.2.2.6  Elke GEREGTIGDE KIND wat vir die voordele ingevolge 
hierdie Reglement in aanmerking kom, moet bewys tot bevrediging 
van die Trustees lewer van sy ouderdom en elke GEREGTIGDE 
GADE moet bewys tot bevrediging van die Trustees lewer dat sy 
voldoen het aan die vereistes gestel vir kwalifisering as 
GEREGTIGDE GADE op die datum toe die LID te sterwe gekom 
het.  Geen voordele sal ten opsigte van ‘n LID betaal word voordat 
sodanige bewyse gelewer is nie. 
 
14.3  Sterftevoordele op of na EMERITEEROUDERDOM maar 
nog in diens 
 
Indien ‘n LID wat op of na EMERITEEROUDERDOM in diens van 
die KERKE is en nog nie ‘n jaargeld kragtens hierdie Reglement 
ontvang nie, te sterwe kom, sal dit beskou word asof die LID op die 
dag voor sy dood met pensioen geëmeriteer het en sal die toepaslike 
bepalings van Reël 14.1 geld met dien verstande dat dit aanvaar sal 
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word dat die LID by sodanige emeritering een-derde van sy jaargeld 
kragtens Reël 14.2 gekommuteer het. 
 
14.4  Versekering 
 
Die Trustees mag die voordele uiteengesit in Reëls 14.2.1.1(a), 
14.2.1.2 en 14.2.1.3 by ‘n Versekeraar van sy keuse verseker.  Indien 
die betrokke Versekeraar weens die gesondheidstoestand van die 
LID of weens versuim van die LID om te voldoen aan die 
voorwaardes deur die Versekeraar gestel, nie die volle voordele 
waarop ‘n LID geregtig is, verseker nie, sal die Trustees die reg 
voorbehou om die voordele van die LID te verminder, met die 
voorbehoud dat die voordele wat na sodanige vermindering 
betaalbaar is ooreenkomstig die berekening van die AKTUARIS 
gelykwaardig sal wees aan die bedrag wat die Versekeraar ten 
opsigte van die LID aan die FONDS betaal het 
 
 
 
 
 
14.5  Sterftevoordele na Emeritering 
 
Indien die LID so ‘n keuse by Emeritering uitgeoefen het, sal ‘n 
jaargeld volgens die LID se keuse aan die GEREGTIGDE GADE by 
die LID se sterfte na emeritering betaal word.  Die jaargeld sal deur 
die AKTUARIS bereken word en sal verband hou met die LID se 
REGMATIGE AANDEEL by Emeritering. 
 
14.6  Diensbeëindigingsvoordele 
 
Wanneer ‘n LID voor sy EMERITEEROUDERDOM die diens van  
die KERKE verlaat en nie op ‘n ander voordeel kragtens die 
Reglement geregtig is nie, sal hy slegs geregtig wees op die betaling 
van sy REGMATIGE AANDEEL op die datum van sy 
diensbeëindiging. 
 
14.7  Voordele gedurende tydelike afwesigheid 
 
14.7.1  Indien ‘n LID met die goedkeuring van die KERKRAAD 
tydelik uit die diens van die KERKRAAD afwesig is, en die volle 
bydrae deur en ten opsigte van die LID voortgesit word, sal die LID 
se lidmaatskap van die FONDS en die voordele wat op die LID van 
toepassing is, nie geraak word nie, met dien verstande dat enige 
sodanige voordele wat by ‘n Versekeraar verseker is, onderhewig 
sal wees aan die beperkings en voorwaardes wat die Versekeraar 
mag stel. 
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14.7.2  Indien die bydraes wat deur en ten opsigte van die LID 
betaalbaar is nie voortgesit word nie, is die maksimum tydperk van 
goedgekeurde tydelike afwesigheid gelyk aan twaalf maande, 
behalwe in die geval van ‘n LID wat: 
 
-  verpligte vredestydse militêre opleiding ondergaan,  of 
 
-  weens siekte of ‘n besering afwesig is, 
 
in welke geval die maksimum periode vier-en-twintig maande is.  
Geen Pensioenvoordele of sterftevoordele sal gedurende of ten 
opsigte van sodanige afwesigheid aan die LID toegeken word nie. 
 
14.7.3  Die PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT mag tydens 
goedgekeurde tydelike afwesigheid deur die KERKRAAD hersien 
word, met dien verstande dat die PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT vir doeleindes van voordele wat by ‘n Versekeraar 
verseker is onderhewig sal wees aan die beperkings en voorwaardes 
wat die Versekeraar mag stel. 
 
 
REëL 15    ALGEMENE BEPALINGS 
 
15.1  Gelde verskuldig aan die KERKRAAD en/of die FONDS 
 
Behoudens die bepalings van die WET mag die Trustees in opdrag 
van die KERKRAAD die volgende bedrae uit voordele wat kragtens 
hierdie Reglement betaalbaar is, verhaal en die bedrae, waar nodig, 
oorbetaal aan die KERKRAAD 
 
15.1.1  enige bedrag aan die FONDS of die KERKRAAD verskuldig 
ten opsigte van ‘n skuld van die LID wat voor 1 Julie 1977 ontstaan 
het; 
 
15.1.2  skulde aan die KERKRAAD ten opsigte van 
 
15.1.2.1  ‘n Lening deur die KERKRAAD aan die LID toegestaan 
om die LID in staat te stel om: 
 
-  ‘n Lening af te los wat deur iemand anders as die KERKRAAD 
aan die LID toegestaan is teen sekuriteit van onroerende eiendom 
waarop ‘n woning opgerig is of sal word wat deur die LID of ‘n 
afhanklike van die LID, bewoon word of sal word; 
 
-  ‘n Woning aan te koop, of grond aan te koop en ‘n woning daarop 
op te rig, vir bewoning deur die LID of ‘n afhanklike van die LID; 
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-  aanbouings of veranderings aan te bring aan ‘n woning wat deur 
die LID of ‘n afhanklike van die LID bewoon word of bewoon sal 
word; 
 
15.1.2.2  ‘n Bedrag waarvoor die KERKRAAD aanspreeklik is 
ingevolge ‘n  waarborg verstrek ten opsigte van ‘n lening deur 
iemand anders aan ‘n LID toegestaan vir ‘n doel in paragraaf 
15.1.2.1 bedoel; 
 
15.1.3  vergoeding vir enige skade wat die KERKRAAD gely het 
vanweë diefstal, oneerlikheid, bedrog of wangedrag deur die LID en 
ten opsigte waarvan die LID skriftelik aanspreeklikheid teenoor die 
KERKRAAD erken het, of vonnis teen die LID in ‘n hof verkry is. 
 
15.2  Betaling van voordele 
 
Voordele wat ingevolge hierdie Reglement aan ‘n persoon wat nog 
in die lewe is, betaalbaar is word aan sodanige persoon betaal.  
Indien ‘n voordeel wat betaalbaar word ten opsigte van ‘n persoon 
wat te sterwe gekom het, nie aan ‘n spesifieke persoon betaalbaar is 
nie, sal die Trustees op die volgende wyse daarmee handel: 
 
-  indien die Trustees binne twaalf maande na die dood van die LID 
van ‘n AFHANKLIKE of AFHANKLIKES van die LID te wete kom 
of ‘n AFHANKLIKE of AFHANKLIKES van die LID opspoor, word 
die voordeel aan sodanige AFHANKLIKE of, indien daar meer as 
een AFHANKLIKE is in die verhouding wat die Trustees billik ag, 
aan sodanige AFHANKLIKES betaal; 
 
-  indien die Trustees nie binne twaalf maande na die dood van die 
LID van ‘n AFHANKLIKE van die LID te wete kom of ‘n 
AFHANKLIKE van die LID opspoor nie, en die LID ‘n 
BENOEMDE, wat nie ‘n AFHANKLIKE van die LID is nie, skriftelik 
by die FONDS aangewys het om die voordeel of so ‘n gedeelte van 
die voordeel as wat die LID uitdruklik skriftelik aan die FONDS 
meegedeel het te ontvang, word die voordeel of so ‘n gedeelte van 
die voordeel aan sodanige BENOEMDE betaal, met dien verstande 
dat waar die totale bedrag van die skulde in die boedel van die LID 
die totale bedrag van die bates in sy boedel te bowe gaan, soveel 
van die voordeel as wat gelyk is aan die verskil tussen bedoelde 
totale bedrag van skulde en bedoelde totale bedrag van bates in die 
boedel inbetaal word en die balans van bedoelde voordeel of die 
balans van so ‘n gedeelte van die voordeel as wat die LID uitdruklik 
skriftelik aan die FONDS meegedeel het aan die BENOEMDE 
betaal word. 
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-  indien ‘n LID ‘n AFHANKLIKE het en die LID ook ‘n 
BENOEMDE skriftelik by die FONDS aangewys het om die 
voordeel of so ‘n gedeelte van die voordeel wat die LID skriftelik 
aan die FONDS vermeld het, te ontvang, moet die FONDS daardie 
voordeel of gedeelte daarvan binne twaalf maande na die dood van 
die LID aan sodanige AFHANKLIKE of BENOEMDE betaal in die 
verhouding wat die Trustees billik ag:  met dien verstande dat 
hierdie paragraaf slegs van toepassing is op die aanwysing van ‘n 
BENOEMDE wat gedoen is na 30 Junie 1989. 
 
-  indien die Trustees nie binne twaalf maande na die dood van die 
LID van ‘n AFHANKLIKE van die LID te wete kom of ‘n 
AFHANKLIKE van die LID opspoor nie en indien die LID nie ‘n 
BENOEMDE skriftelik aangewys het nie of as die LID ‘n 
BENOEMDE aangewys het om ‘n gedeelte van die voordeel wat die 
LID uitdruklik aan die FONDS meegedeel het, te ontvang, word die 
voordeel of die oorblywende gedeelte van die voordeel na betaling 
van die BENOEMDE in die boedel van die LID gestort of, indien 
daar nie ten opsigte van die LID ‘n inventaris soos in die WET 
omskryf, deur die Meester van die Hooggeregshof ontvang is nie, in 
die Voogdyfonds gestort. 
 
15.3  Onopgeëisde voordele 
 
Enige voordele wat nie deur ‘n LID of BEGUNSTIGDE opgeëis 
word nie, sal deur die FONDS behou word totdat die voordele deur 
die LID of BEGUNSTIGDE opgeëis word.  Indien sodanige LID of 
BEGUNSTIGDE op ‘n later stadium die Trustees van aanvaarbare 
bewys voorsien dat daar ‘n eis teen die FONDS is, moet die Trustees 
die voordele aan die betrokke LID of BEGUNSTIGDE betaal tesame 
met sodanige rente soos wat die Trustees in samewerking met die 
AKTUARIS bepaal. 
 
Nieteenstaande die voorafgaande bepaling, het die Trustees te enige 
tyd die reg om enige onopgeëisde voordeel ten behoewe van enige 
LID of BEGUNSTIGDE aan die Voogdyfonds te betaal waarna daar 
geen verdere eis teen die FONDS is nie. 
 
15.4  Vermindering, oordrag en uitoefening van voordele 
 
Behalwe soos bepaal in Reël 15.1, sal geen voordeel waarvoor in 
hierdie Reglement voorsiening gemaak word, (insluitend ‘n annuïteit 
wat by ‘n Versekeraar ten behoewe van ‘n LID of BEGUNSTIGDE 
aangekoop is of wat aangekoop gaan word) of enige reg tot 
sodanige voordeel of reg met betrekking tot bydrae deur en ten 
behoewe van ‘n LID verminder of oorgedra of uitgeoefen of 
andersins sedeer word of verpand of verhipokiteer of vervreem word 
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nie en mag dit nie in ag geneem word nie by die bepaling van ‘n 
skuldenaar se finansiële posisie in terme van Artikel 65 van die Wet 
op Landdroshowe 1944. 
 
Indien ‘n LID of BEGUNSTIGDE poog om sodanige voordeel oor te 
dra of andersins te sedeer of te verpand of te verhipokiteer mag die 
FONDS in die diskresie van die Trustees, die betaling van die 
voordeel terughou of uitstel.  In sodanige geval mag die Trustees 
bepaal dat die voordeel aan enige een of meer van die LID of 
BEGUNSTIGDE se AFHANKLIKES of aan ‘n voog of trustee van 
die LID of BEGUNSTIGDE tot voordeel van sodanige 
AFHANKLIKE of AFHANKLIKES betaal word op sodanige wyse en 
vir sodanige tydperk as wat die Trustees mag besluit. 
 
15.5  Vervreemding van voordele 
 
Indien die boedel van ‘n LID of BEGUNSTIGDE wat op ‘n voordeel 
ingevolge hierdie Reglement geregtig is (insluitend ‘n annuïteit wat 
vir die LID of BEGUNSTIGDE deur die FONDS by ‘n Versekeraar 
gekoop is of gekoop gaan word) gesekwestreer of oorgemaak is, sal 
sodanige voordeel onderhewig aan ‘n onderneming in 
ooreenstemming met en onderhewig aan Reëls 15.1 en 15.2 nie as 
deel van die bates van die insolvente boedel van die betrokke 
persoon beskou word nie en mag dit nie in enige opsig deur sy 
krediteure of trustees van die insolvente boedel verbind of onteien 
word nie. 
 
REëL 16    BEëINDIGING OF ONTBINDING OF 
SAMESMELTING 
 
16.1  Die KERKE sal die reg hê om die FONDS te eniger tyd te 
beëindig onderworpe aan twee maande skriftelike kennisgewing aan 
die FONDS.  Voordele wat ten tye van sodanige ontbinding reeds 
ingevolge hierdie Reglement betaalbaar is, sal nie deur sodanige 
gedeeltelike ontbinding aangetas word nie. 
 
16.2  Die FONDS sal beëindig word indien die KERKE besluit om 
bydraes tot die FONDS te staak.  By beëindiging van die FONDS sal 
die Trustees ‘n likwidateur aanstel wie se aanstelling onderworpe 
sal wees aan die REGISTRATEUR se goedkeuring. 
 
Die likwidateur moet die bates van die FONDS in oorleg met die 
AKTUARIS aanwend sodat: 
 
(a)  alle voordele wat voor die datum van ontbinding betaalbaar 
geword het, maar nog nie betaal is nie, ooreenkomstig die bepalings 
van die Reglement betaal sal word.  Sodanige voordele is 
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onderworpe aan ‘n maksimum gelyk aan die waarde van die bates 
van die FONDS onmiddellik voor ontbinding van die FONDS; 
 
(b)  die restant van die bates van die FONDS (as daar is) 
aangewend sal word om, by ‘n Versekeraar of goedgekeurde fonds 
voordele aan te koop ten opsigte van: 
 
-  Lede wat op die datum van ontbinding reeds die 
EMERITEEROUDERDOM bereik het maar nog nie afgetree het 
nie;  en 
 
-  voordele wat ten tye van sodanige ontbinding reeds ingevolge 
hierdie Reglement aan EMERITI betaalbaar is of wat uit hoofde van 
die lidmaatskap van gewese of bestaande EMERITI aan 
AFHANKLIKES betaalbaar is of sal word. 
 
Die voordele wat hiervolgens aangekoop word en die bepalings 
waarvolgens die voordele deur die Versekeraar of ander fonds aan 
Lede en AFHANKLIKES betaalbaar sal word, sal so na as moontlik 
ooreenstem met die wat deur die FONDS betaalbaar was of sou 
word indien die FONDS nie ontbind het nie. 
 
(c)  die restant van die bates van die FONDS (as daar is) sal op ‘n 
regverdige basis aangewend word om vir Lede van die FONDS op 
die datum waarop die FONDS ontbind word, uitgesonderd Lede wat 
onder paragraaf (a) of (b) op voordele geregtig geword het, 
uitgestelde pensioene by ‘n Versekeraar of goedgekeurde fonds aan 
te koop met dien verstande dat indien die bedrag van ‘n LID se 
uitgestelde pensioen wat so aangekoop word minder is as die 
maksimum pensioen wat volgens statutêre maatreëls ten volle 
gekommuteer mag word, die FONDS die LID se regverdige aandeel 
in die FONDS in kontant aan die LID mag betaal. 
 
(d)  Die Trustees sal ook die reg hê om die LID se regverdige 
aandeel in kontant uit te betaal. 
 
16.3  Indien die KERKE saamsmelt met, of verbonde raak aan enige 
ander liggaam, dit opneem of daarin opgeneem word, mag die 
betrokke partye, nieteenstaande die voorafgaande, ooreenkom dat 
die FONDS nie sal ontbind nie, of in oorleg met die AKTUARIS 
maatreëls tref en ooreenkomste aangaan vir die samesmelting van 
die FONDS met die fonds van die Lede van sodanige ander liggaam. 
 

(EINDE VAN REGLEMENT) 
 
 Besluit:  Die Sinode neem kennis dat die Reglement deur die 

Trustees opgestel en deur die owerhede goedgekeur en 
geregistreer is. 
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3.1.2.3.1  Aanbeveling:  Die Sinode keur hierdie Reglement goed as 
synde die Reglement van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.3  Nadat verskillende beleggingsmediums vir die belegging van 
die Fonds se gelde ondersoek is en nadat insette van die Aktuaris 
verkry is, het die Trustees besluit om die beleggings van die Fonds 
se gelde deur Sanlam en Southern Lewens in hul onderskeie 
gewaarborgde portefeuljes te doen. 
Motivering:  Die gewaarborgde portefeulje se hoofeienskappe is dat 
die Fonds se kapitaal te alle tye gewaarborg is en dat die beleggings 
bonusse verdien soos deur die versekeraars verklaar.  Bonusse wat 
verklaar is, vestig dan ook in die Fonds se naam.  Teenoor hierdie 
tipe beleggings is die soort wat saam met die markwaarde van die 
onderliggende beleggings fluktueer en waar daar geen waarborg van 
kapitaal bestaan nie.  Die Trustees en die Aktuaris was van mening 
dat eersgenoemde tipe belegging verkieslik is waar ‘n fonds pas ‘n 
aanvang geneem het en aan die begin van sy bestaan nie aan 
markskommelinge onderhewig behoort te wees nie.  Die 
onderhawige versekeraars is op besluit op grond van hul langtermyn 
resultate in hierdie tipe portefeulje.  Die Trustees hoor op ‘n 
gereelde basis aanbiedings aan van Beleggingsbestuurders om te 
bepaal of die bestaande beleggingsmedium en -instansies behou 
moet word al dan nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.1.3.1  Aanbeveling:  Die Sinode keur hierdie beleggings goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.4  Die versekering van die doods- en beroepsongeskiktheids-
voordele word deur Sage Lewens behartig.  Die Trustees het op 
hierdie versekeraar besluit nadat kwotasies van die agt 
toonaangewende versekeraars ingewin is.  Daar word op ‘n gereelde 
basis na die koste van die versekering ondersoek ingestel.  Nuwe 
kwotasies sal gedurende Augustus 1996 van versekeraars verkry 
word.  Hieroor sal aan die Sinode in die Aanvullende Agenda 
gerapporteer word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.1.4.1  Aanbeveling: 
3.1.4.1.1  Die Sinode keur die optrede van die Trustees goed. 
3.1.4.1.2  Die Sinode dra dit aan die te benoeme Trustees op om 
minstens tweejaarliks kwotasies van versekeraars aan te vra vir die 
onderskrywing van die sterfte- en ongeskiktheidsvoordele. 
 Besluit  Goedgekeur. 
3.2  Opdrag 4.14:23:  Die opdrag lui soos volg:  “Om die nuwe 
Pensioenskema en die voortgaande werking van die Emeritaatsfonds 
(in besonder punt 9 van die Studiedeputate se Rapport) so spoedig 
moontlik, maar nie later as 01-03-1994 aan alle Kerkrade en 
Klassisse te verduidelik en die tersaaklike besluite deur te gee”. 
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Die opdrag is uitgevoer deur die eerste inligting op 11 Maart 1994 
van alle Kerkrade aan te vra.  Daarna is meer volledige inligting aan 
alle Kerkrade gestuur.  Afskrifte van die briewe verskyn as 
ongepubliseerde Bylae. 
3.2.1  Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis van 3.2 hierbo. 
 Besluit:  Punt 3.2.1 word goedgekeur. 
3.3  Opdrag 4.15:231:  Die opdrag lui soos volg:  “Om alle sake 
waaraan die Sinode nie eksplisiet aandag gegee het nie maar wat 
mag voortvloei uit die besluit van hierdie Sinode insake die nuwe 
versorgingskema, af te handel in ooreenstemming met die 
Ordereëlings en met die besluite van hierdie Sinode, en om daaroor 
terug te rapporteer by die eersvolgende Sinode”. 
Daar is deurgaans aan hierdie opdrag uitvoering gegee en daar sal 
waar nodig, sake aan die Sinode gerapporteer word vir kennisname 
en besluitneming. 
 
3.3.1  Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis van 3.3 hierbo. 
 Besluit:  Punt 3.3.1 word goedgekeur. 
3.4  Opdrag 4.16:231:  Die opdrag lui soos volg:  “Om die situasie 
van predikante van die GKSA in die buiteland (bv. Namibië) in 
oorleg met die predikante ten opsigte van die Pensioenfonds (bv. 
wyse van uitkering, ens.) te ondersoek, bevredigende reëlings te tref 
in ooreenstemming met die Reglement sowel as die Ordereëlings, en 
indien nodig aanbevelings aan die volgende Sinode te maak”.  
Hierdie opdrag is uitgevoer deur die Fonds in Namibië te laat 
registreer.  Geen optrede was nodig met betrekking tot Zimbabwe 
nie en die sake sal gehanteer word soos wat dit voorkom. 
3.4.1  Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis van 3.4 hierbo. 
 Besluit:  Punt 3.4.1 word goedgekeur. 
3.5  Opdrag 4.18:232:  Die opdrag lui soos volg:  “Om by die 
Versekeraar wat die Pensioenfonds gaan onderskryf die volledige 
vereistes vir beroepsongeskiktheid te verkry en dit aan Kerke en 
Klassisse mee te deel, ten einde te voorkom dat predikante wat 
weens ongeskiktheid emeriteer, nie kwalifiseer vir die 
ongeskiktheidsvoordele van die Pensioenskema nie”. 
Die onderskeie Kerke is by verskeie geleenthede ingelig oor die 
vereistes met betrekking tot beroepsongeskiktheid.  (Afskrifte van 
die briewe verskyn as ongepubliseerde Bylae.) 
3.5.1  Inleiding oor eie beroepsongeskiktheid: 
Aangesien die eervolle versorging van ‘n emeritus ‘n saak is wat 
volgens KO, art.13 by die plaaslike Kerk waar die predikant laaste 
gedien het, tuishoort en aangesien dit ook in belang van die emeritus 
is, sal Kerkrade, Klassisse en Deputate van die Part. Sinode soos 
gewoonlik hierdie saak met groot verantwoordelikheid moet hanteer. 
Waar voordele by beroepsongeskiktheid betaal moet word, kan een 
van twee metodes hiervoor toegepas word, naamlik die voordele kan 



 329

uit lopende inkomste betaal word of dit kan verseker word.  Die 
Trustees het ‘n markondersoek by agt toonaangewende versekeraars 
gedoen na die koste van die voordele en het die kwotasie van Sage 
Lewens aanvaar.  Die koste van die versekering van die voordele 
was sodanig dat die Trustees besluit het om die voordele liewer te 
verseker as om die risiko self te dra. 
Die Sinode het dan ook besluit dat beroepsongeskiktheid en 
sterftevoordele verseker word.  Die risiko om onbekwaam verklaar 
te word vir die uitoefening van die dienswerk van ‘n bedienaar van 
die Woord, word dus nie langer deur die Emeritaatsfonds of die 
Pensioenfonds gedra nie, maar wel deur die plaaslike Kerk waar hy 
laaste gedien het met die hulp van die versekeraar.  Daarom is dit 
ook noodsaaklik by die oorweging van eventuele emeritering 
vanweë “siekte of andersins” om seker te maak dat daar wel 
versorging vir die emeritus sal wees.  Net so noodsaaklik is dit dat 
Kerkrade seker maak dat die Pensioengewende Traktement (PGT) 
van die predikant korrek aan die Trustees deurgegee word.  Die PGT 
bepaal die eventuele versorging in geval van mediese 
onbekwaamheid.  Indien Kerkrade ‘n baie lae PGT opgee, beteken 
dit dat by onbekwaamheid of by afsterwe die predikant en/of gesin 
op ‘n baie lae vlak versorg sal word en dat plaaslike Kerke die 
verantwoordelikheid hiervoor sal moet aanvaar.  Die Deputate is 
selfs van oordeel dat in gevalle waar Kerkrade nie die werklike PGT 
van die predikant opgegee het nie, so ‘n Kerkraad hulself blootstel 
aan eise indien die predikant onbekwaam tot diens word of te sterwe 
sou kom.  Eventuele emeritering is dus steeds ‘n saak waaroor die 
Kerkraad, Klassis en Deputate van die Part. Sinode oor oordeel, 
maar dit is belangrik dat sekere prosedures gevolg moet word met 
die oog daarop om seker te maak dat die versorging van ‘n emeritus 
eervol sal wees. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.5.1.1  Aanbevelings 
3.5.1.1.1  Die Sinode besluit dat Kerkrade se aandag opnuut daarop 
gevestig word dat die laaste gemeente waar ‘n predikant gedien het 
verantwoordelik bly vir die eervolle versorging van die emeritus 
(vgl. KO, art.13) 
3.5.1.1.2  Kerkrade word opnuut gemaan om die werklike PGT wat 
die predikant ontvang, aan die Trustees van die Pensioenfonds deur 
te gee aangesien dit die standaard van versorging van die predikant 
en/of sy afhanklikes gaan bepaal en die Kerkraad vir sy/hulle 
versorging verantwoordelik is (vgl. KO, artt.13 en 20) 
3.5.1.1.3  Kerkrade, Klassisse en Deputate van die Part. Sinodes 
word gemaan tot versigtige en verantwoordelike beoordeling oor die 
onbekwaamheid tot diens en om toe te sien dat emeriti wel eervol 
versorg sal word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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3.5.2  Prosedures by onbekwaamheid weens siekte KO, art.13 
(beroepsongeskiktheid van ‘n predikant) 
Daar is ‘n aantal prosedures wat die Deputate/Trustees wil 
aanbeveel.  Die doel daarmee is: 
Onnodige vertragings en onsekerheid kan daarmee uitgeskakel word 
Onnodige oproep van die Klassis met Deputate van die Part. Sinode 
word daarmee voorkom 
Die aksent word geplaas op die feit dat die Kerkraad die vergadering 
is wat die noodsaaklike voorbereidings tref wanneer ‘n aansoek deur 
hul predikant gedoen word om te emeriteer (vgl. KO, art.13) 
 
 
Hierdie prosedures behels die volgende: 
3.5.2.1  Die predikant doen op grond van mediese verslae by die 
plaaslike Kerkraad aansoek om te emeriteer 
3.5.2.2  Die Kerkraad neem die aansoek ter tafel en oordeel of dit ‘n 
gewigtige saak is 
3.5.2.3  Die Kerkraad skakel met die Trustees om vas te stel wat die 
versorgingsituasie van die predikant by eventuele emeritering sal 
wees en voorsien die Trustees van gewaarmerkte afskrifte van alle 
tersaaklike dokumentasie ter ondersteuning van die eis - verkieslik 
ten minste van die huisdokter en 2 spesialiste se verslae en, indien 
van toepassing, die hele agtergrond en geskiedenis van die geval 
3.5.2.4  Nadat die Trustees hulle van die volledigheid van die eis en 
tersaaklike dokumente vergewis het, verwys hulle die eis na die 
Versekeraar 
3.5.2.5  Die Versekeraar gee een van drie antwoorde: 
3.5.2.5.1  “Ja” die eis sal goedgekeur word 
3.5.2.5.2  “Nee” die eis word van die hand gewys 
3.5.2.5.3  Vra vir verdere mediese getuienis. 
3.5.2.6  Indien die antwoord “Ja” is, gaan die Kerkraad die gewone 
kerklike weg van Klassis met Deputate van die Part. Sinode en 
versorging vind plaas soos wat later in hierdie Rapport uiteengesit 
sal word. 
3.5.2.7  Indien die antwoord “Nee” is, oorweeg die Kerkraad die 
volgende moontlikhede: 
3.5.2.7.1  Die predikant gaan met die nodige mediese hulp wel voort 
om sy dienswerk te doen; 
3.5.2.7.2  Verdere mediese advies word ingewin en die moontlikheid 
van ‘n dispuut word oorweeg in welke geval die Kerkraad deur die 
Trustees werk. 
3.5.2.7.3  Indien die Kerkraad wel ‘n dispuut verklaar kan die uitslag 
weer eens net “Ja” of “Nee” wees 
3.5.2.7.3.1  Indien die uitslag “Ja” is, gaan die proses die gewone 
gang (vgl. 3.5.2.6) 
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3.5.2.7.3.2  Indien die uitslag weer “Nee” is, en daar reeds oorweeg 
is dat die predikant wel met mediese hulp voortgaan met sy 
bediening en laasgenoemde lyk nie die oplossing te wees nie, word 
die saak dan deur die Kerkraad op die gewone kerklike weg geneem, 
met die volle wete dat die versorging van die predikant dan ten volle 
vir die rekening van die Kerkraad kan wees (KO, art.13). 
3.5.2.8  Indien die versekeraar self om verdere mediese getuienis 
vra, word dit aan die versekeraar verskaf en die Kerkraad handel dan 
in die lig van die besluit van die versekeraar. 
3.5.2.9  Aanbeveling:  Die Sinode besluit dat bogenoemde 
prosedure goedgekeur en by die Kerke aanbeveel word vir die 
hantering van aansoeke tot emeritering op grond van 
onbekwaamheid vanweë “siekte of andersins”. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.3  Versorgingsmoontlikhede: 
3.5.3.1  Indien die eis om versorging vanweë mediese ongeskiktheid 
(eie beroepsongeskiktheid) suksesvol is, vind die versorging soos 
volg plaas: 
3.5.3.1.1  ‘n Enkelbedragvoordeel van 2 x Jaarlikse PGT (dit behels 
die bedrag soos wat by die Pensioenfonds en dus ook by die 
versekeraars opgegee is) word ses maande na laaste datum van diens 
uitbetaal. 
Gedurende die laaste 60 maande, tot ouderdom 65 jaar, faseer 
hierdie voordeel met een-sestigste per maand uit. 
3.5.3.1.2  ‘n Inkomstevoordeel van 67.5% van PGT (minus 7,5% as 
lid se bydrae tot die Pensioenfonds) word maandeliks ten opsigte 
van die lid betaal.  Hierdie voordeel begin ook ses maande na laaste 
datum van diens.  Die volgende aftrekkings word benewens die 
bydrae tot die Pensioenfonds ook nog deur die Admin. Buro 
gemaak: 
Inkomstebelasting 
Deel van ledegeld tot mediese skema 
Verder betaal die versekeraar die bydrae van die Kerkraad aan die 
Pensioenfonds. 
3.5.3.1.2.1  As gevolg van die aanvangsdatum van die 
inkomstevoordeel en die enkelbedragvoordeel (ses maande na laaste 
datum van diens) sal die plaaslike Kerk kragtens KO, art.13 
verantwoordelik bly vir die eervolle versorging, totdat die voordele 
‘n aanvang neem. 
3.5.3.1.3  Hierdie voordeel word betaal tot die lid ouderdom 65 jaar 
bereik of tot met sy afsterwe (wat ookal eerste voorkom) 
3.5.3.1.3.1  Indien die lid voor ouderdom 65 te sterwe kom, word ‘n 
lewenslange weduweepensioen van 40% van PGT aan die weduwee 
betaal 
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3.5.3.1.3.2  In geval van afsterwe word 10% van PGT as 
kinderpensioen betaal indien daar afhanklike kind(ers) is, tot ‘n 
maksimum van 4 kinders 
3.5.3.1.3.3  Indien daar nie ‘n weduwee is nie, maar wel afhanklike 
kinders, word 20% van PGT vir elke kind as kinderpensioen betaal, 
solank die kinders as afhanklik geag word 
3.5.3.1.4  Indien die lid leef tot ouderdom 65 jaar, hou die 
versekeraar op met die inkomstevoordeel en die Kerkraad versorg 
hul emeritus deur die Pensioenfonds en waar van toepassing ook ‘n 
deel uit die Emeritaatsfonds volgens die goedgekeurde formule. 
3.5.3.1.5  Aanbeveling:  Die Sinode keur 3.5.3.1 tot 3.5.3.1.4 goed 
en vestig opnuut Kerkrade se aandag daarop dat die PGT wat by die 
Pensioenfonds opgegee is, van deurslaggewende betekenis sal wees 
vir die eervolle versorging van hul emeritus. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.3.2  Indien die versekeraar van mening is dat die ongeskiktheid 
nie permanent van aard is nie, kan hy die eis vir die 
enkelbedragvoordeel afwys maar die eis vir die inkomstevoordeel 
aanvaar en sal die situasie soos volg wees: 
3.5.3.2.1  ‘n Inkomstevoordeel van 67.5% van PGT (minus 7.5% as 
die lid se bydrae tot die Pensioenfonds) word maandeliks ten opsigte 
van die lid betaal.  Hierdie voordeel begin ook ses maande na laaste 
datum van diens.  Die volgende aftrekkings word benewens die 
bydrae tot die Pensioenfonds ook nog deur die Admin. Buro 
gemaak: 
Inkomstebelasting 
Deel van ledegeld tot mediese skema 
Verder betaal die versekeraar die bydrae van die Kerkraad aan die 
Pensioenfonds. 
3.5.3.2.1.1  As gevolg van die aanvangsdatum van die 
inkomstevoordeel (ses maande na laaste datum van diens) sal die 
plaaslike Kerk kragtens KO, art.13 verantwoordelik bly vir die 
eervolle versorging, totdat die voordele ‘n aanvang neem. 
3.5.3.2.2  Indien dit later sou blyk dat die ongeskiktheid permanent 
van aard is, kan aansoek gedoen word vir die uitbetaling van die 
enkelbedrag.  Gedurende die laaste 60 maande, tot ouderdom 65, 
faseer hierdie voordeel met een-sestigste per maand uit. 
3.5.3.2.3  Indien die lid te sterwe sou kom voordat die 
enkelbedragvoordeel uitbetaal is, sal dit as ‘n sterftevoordeel aan sy 
begunstigdes betaal word (ooreenkomstig die bepalings van die 
Pensioenfondswet)  Voorts sal ‘n lewenslange weduweepensioen 
aan sy weduwee betaal word (vgl. 3.5.3.1.3.1 tot 3.5.3.1.3.3 hierbo) 
3.5.3.2.4  Indien die lid die ouderdom 65 jaar bereik, staak die 
betaling aan die Kerkraad deur die versekeraar, en die Kerkraad 
versorg dan hul emeritus deur die Pensioenfonds en waar van 
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toepassing, die deel van die Emeritaatsfonds volgens die 
goedgekeurde formule. 
3.5.3.2.5  Aanbeveling:  Die Sinode keur 3.5.3.2 tot 3.5.3.2.4 goed 
en vestig opnuut Kerkrade se aandag daarop dat die PGT 
deurslaggewend is vir die eervolle versorging van die emeritus in 
geval van onbekwaamheid vir die diens op grond van siekte. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.3.3  Indien die eis deur die versekeraar finaal afgewys word en 
die Kerkraad oordeel dat die predikant nie met mediese hulp kan 
voortgaan met sy dienswerk en dit tog noodsaaklik is dat hy 
emeriteer, bestaan die volgende moontlikhede vir sy versorging (vgl. 
3.5.2.7.3.2 hierbo). 
3.5.3.3.1  Die Kerkraad aanvaar die volle versorging van die 
predikant (KO, art.13) tot hy die aftree-ouderdom bereik;  hy bly 
dan in diens by die Kerkraad en dus lid van die Pensioenfonds.  Die 
Kerkraad betaal die bydrae tot die Pensioenfonds.  Op 65 jaar 
ontvang hy die gewone pensioen soos in die Reglement voorsiening 
gemaak is en waar van toepassing ‘n deel uit die Emeritaatsfonds 
volgens die goedgekeurde formule;  of 
3.5.3.3.2  Indien die predikant ouer as 55 jaar is, kan die Kerkraad 
die emeritus versorg deur aan hom sy (vervroegde) aftreevoordeel 
uit die Pensioenfonds te laat toekom en indien van toepassing hom 
ook aanbeveel vir die verminderde uitkering uit die Emeritaatsfonds, 
volgens formule. 
3.5.3.3.2.1  Die Kerkraad kan ook oorweeg om die emeritus 
gedeeltelik te versorg en nie die verminderde uitkering uit die 
Emeritaatsfonds aan te vra nie en daarmee te wag tot hy 65 jaar oud 
sal wees.  Dit sal beteken dat die emeritus volgens formule uitkering 
vir volle verstreke diensjare sal ontvang. 
3.5.3.3.3  Indien die predikant jonger as 55 jaar is, en hy emeriteer 
ondanks die feit dat die eis finaal afgewys is, versorg die Kerkraad 
soos volg: 
3.5.3.3.3.1  Hy ontvang sy uittreevoordeel uit die Pensioenfonds, en 
hy is nie meer lid van die Pensioenfonds nie; 
3.5.3.3.3.2  Waar dit van toepassing is, ontvang hy op ouderdom 65 
jaar versorging volgens die formule uit die Emeritaatsfonds. 
3.5.3.4  Aanbeveling:  Die Sinode keur die voorgestelde 
versorgingsmoontlikhede goed en vestig Kerkrade se aandag daarop 
dat met groot versigtigheid geoordeel moet word oor emeritering 
van ‘n predikant in gevalle waar die eis deur die versekeraar finaal 
afgewys is. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.4  Beëindiging van versorging:  Die doel met ‘n 
inkomstevoordeel in geval van iemand wat weens siekte onbekwaam 
vir die uitoefening van sy diens is, is enersyds om in sy 
lewensonderhoud te voorsien, maar andersyds (i) ‘n persoon weer te 
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laat terugkeer tot die “arbeidsmark” (in die geval van ‘n predikant, 
tot die bediening) as sy gesondheid sodanig verbeter het en (ii) om 
toe te sien dat hy na ongeskiktheid finansieel nie beter daaraan toe is 
as voor ongeskiktheid nie.  Om hierdie redes word voorsiening 
gemaak vir: 
(i)  Die verdiskontering van ‘n ander inkomste of uit die beoefening 
van ‘n ander beroep of vanuit ‘n ander oord. ‘n Soortgelyke reëling 
geld in die Ordereëling vir Emeritaatsversorging.  Die versekeraars 
wat die mediese ongeskiktheidsrisiko dra, kan van tyd tot tyd 
mediese verslae aanvra oor die voortgesette mediese toestand van ‘n 
persoon. 
ii)  Indien die versekeraar uit mediese verslae oortuig is dat so ‘n 
persoon weer geskik is vir sy diens, sal hulle met 
voorafkennisgewing die uitkering van so ‘n voordeel staak.  Hierdie 
kennisgewing sal betyds gedoen word. 
3.5.4.1  Indien bevind word dat ‘n emeritus weer geskik is vir diens 
voordat hy die ouderdom 65 jaar bereik, wend hy hom na die 
Kerkraad waar hy laaste gedien het, en doen aansoek om opheffing 
van sy emeritaat.  Die plaaslike Kerk waar hy laaste gedien het, is 
verantwoordelik vir sy versorging volgens KO, art.13. 
3.5.4.1.1  Indien die Kerkraad van die Kerk waar hy laaste gedien 
het, van oordeel is dat hy nog steeds onbekwaam is vir diens kan na 
verdere mediese getuienis ‘n dispuut met die Trustees verklaar word 
wat die saak weer na die versekeraar verwys 
3.5.4.1.2  Die antwoord van die versekeraar kan weer net “Ja” of 
“Nee” wees 
3.5.4.1.2.1  Indien die antwoord “Ja” is, gaan die versorging met 
behulp van die versekeraar voort 
3.5.4.1.2.2  Indien die antwoord “Nee” sou wees, beteken dit dat die 
emeritus aansoek moet doen vir opheffing van sy emeritaat en hy is 
weer predikant van die laaste gemeente wat hy gedien het. 
3.5.4.1.2.3  Indien die Kerkraad van oordeel bly dat hy steeds 
onbekwaam is vir diens, en die emeritus is ouer as 55 jaar maar nog 
nie 65 jaar nie, kan die Kerkraad sy voortgesette versorging reël 
soos in 3.5.3.3.2 hierbo. 
3.5.4.1.2.4  Indien die emeritus jonger as 55 jaar oud is, kan die 
Kerkraad sy versorging reël soos in 3.5.3.3.3 hierbo. 
3.5.4.2  Indien die Kerkraad van die Kerk waar hy laaste gedien het, 
van oordeel is dat hy bekwaam is om sy diens te hervat besluit die 
Kerkraad oor twee moontlikhede: 
(i)  dat hulle weer van sy dienste gebruik gaan maak in welke geval 
hy verder deur die Kerkraad versorg word ingevolge KO, art.11;  of 
(ii)  dat hulle hom aan die kerkverband vir beroeping bekend stel 
kragtens KO, art.11 (omdat die Kerkraad hom nie saam met hul 
huidige predikant kan versorg nie).  Terwyl die predikant op ‘n 
beroep wag, word hy verder volgens KO, art.11 versorg vir 
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hoogstens ‘n tydperk wat deur die Kerkraad en Klassis met advies 
van die Deputate Part Sinode bepaal word. 
3.5.4.3  Aanbeveling:  Die Sinode keur 3.5.4 in geheel goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.5  Sterftevoordele van predikante 
3.5.5.1  Alle predikante van die GKSA wat lid is van die 
Pensioenfonds en wat aktief in diens is en jonger as 65 jaar is, geniet 
sterftevoordele wat deur die Pensioenfonds gebied word. 
3.5.5.1.1  Hierdie voordele sien soos volg daar uit: 
Direk na afsterwe word 2 x jaarlikse PGT aan die begunstigde(s) 
(soos per bepalings van die Pensioenfondswet) betaal 
Indien daar ‘n weduwee is, word ‘n lewenslange weduweepensioen 
gelyk aan 40% van PGT aan haar betaal 
‘n Kinderpensioen gelyk aan 10% van die PGT word per kind betaal 
solank ‘n kind geag word  afhanklik te wees, tot ‘n maksimum van 4 
kinders 
Indien daar nie ‘n weduwee is nie en daar is afhanklike kind(ers), 
word ‘n kinderpensioen van 20% van die PGT per kind betaal 
solank so ‘n kind(ers) as afhanklik beskou word, tot ‘n maksimum 
van 4 kinders 
Die bogenoemde pensioene is aan gereelde verhogings onderhewig 
soos die finansies van die Pensioenfonds dit toelaat. 
3.5.5.1.2  Aanbeveling:  Die Sinode keur 3.5.5.1 in sy geheel goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.5.2  Aangesien die sterftevoordele direk na afsterwe in werking 
tree, kan die besluit van 1942, soos weer in 1994 in die Ordereëling 
opgeneem is (nl. dat die weduwee en/of afhanklikes van die 
predikant na afsterwe die volle versorging sal geniet), herroep word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.5.5.2.1  Aanbeveling:  Die Sinode herroep die 1942/1994 besluit 
oor versorging na afsterwe. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.5.3  Die Deputate is van oordeel dat in gevalle waar die 
predikant in ‘n pastorie gewoon het, en nou eie huisvesting gesoek 
moet word, ‘n billike tyd van hoogstens 6 maande van inwoning in 
die pastorie aan die weduwee en/of afhanklikes gegee behoort te 
word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.5.5.3.1  Aanbeveling:  Die Sinode besluit dat Kerkrade na 
afsterwe van ‘n predikant ‘n billike tyd van hoogstens 6 maande 
inwoning aan die weduwee en/of afhanklikes behoort te gee om in 
die tyd hul eie huisvesting te bekom. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5.5.4  Prosedure by die afsterwe van ‘n predikant, KO, art.20 
3.5.5.4.1  By die afsterwe van ‘n predikant moet die Kerkraad 
sonder verwyl die Trustees daarvan in kennis stel. 
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3.5.5.4.2  Die Kerkraad moet ook die benoemingsvorm (benoeming 
van begunstigdes) dadelik aan die Trustees besorg. 
3.5.5.4.3  Die Kerkraad moet die vorms wat dan van die Trustees 
ontvang word invul en sonder verwyl aan die Trustees besorg sodat 
die Trustees die eis by die versekeraar kan indien. 
3.5.5.4.4  Aanbeveling:  Die Sinode keur 3.5.5.4 in geheel goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.6  Opdrag 4.19:232:  Die opdrag lui soos volg: “Om, nadat die 
reëlings vir die Pensioenfonds gefinaliseer is, ‘n stuk op te stel 
waarin die verpligtinge en voordele vir Kerkrade en predikante 
duidelik uiteengesit en met voorbeelde geïllustreer word, en dit aan 
alle Kerkrade en predikante beskikbaar te stel”. 
Nadat die fonds deur die owerhede geregistreer en goedgekeur is, is 
‘n inligtingsboekie waarin die vernaamste inligting voorkom aan al 
die Kerke en predikante gestuur. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Die boekie sien soos volg daaruit: 
 

INLIGTINGSBOEKIE 
 
Hierdie boekie vervang nie die amptelike Reglement van die GKSA 
Predikante Pensioenfonds of Ordereëling van die Emeritaatsfonds 
nie maar bevat inligting oor die voordele en ander belangrike 
bepalings van die Pensioenfonds asook, waar van toepassing, die 
bystand wat Kerkrade vanuit die Pensioenfonds of Emeritaatsfonds 
kan ontvang as bystand in die versorging van emeritus predikante, 
predikanteweduwees en -wese. 
 
KERKRAAD SE VERANTWOORDELIKHEID 
 
Kerkorde, art.13 bepaal dat die Kerkraad, waar ‘n predikant 
emeriteer of voor emeriteerouderdom te sterwe kom, 
verantwoordelik is en bly vir die behoorlike versorging van die 
predikant en sy gesin.  Die Emeritaatsfonds en die Pensioenfonds is 
hulpmiddels tot hierdie versorging. 
 
WIE MAG VERSORGING/VOORDELE ONTVANG? 
 
Die Emeritaatsfonds verleen hulp aan Kerkrade vir die versorging 
van predikante, predikante se weduwees en wese wat op 30 Junie 
1994 versorging ontvang het.  Verder sal die Emeritaatsfonds 
Kerkrade bystaan vir die versorging van predikante wat op 30 Junie 
1994 op ‘n lys van diensdoenende predikante verskyn in die geval 
van hul normale emeritering vanweë die bereiking van 
emeriteerouderdom en hul weduwees en wese by die afsterwe van 
hierdie predikante na emeritering. 
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Die Pensioenfonds bied voordele aan predikante (en hul weduwees 
en wese) wat op 1 Julie 1994 in die bediening staan en nog nie 
emeriteer-ouderdom bereik het nie asook aan predikante ( en hul 
weduwees en wese) wat op of na 1 Julie 1994 tot die bediening 
toegetree het en wat nog nie emeriteerouderdom bereik het nie. 
 
 
WAT IS DIE BYDRAE TOT DIE PENSIOENFONDS? 
 
Die Kerkraad stel die predikant se pensioengewende traktement 
(PGT) vas.  Volgens Sinodebesluit bestaan die PGT uit die volle 
pakket van die predikant uitgesonder die reis- en verblyftoelae.  
Veranderings in PGT vind plaas soos en wanneer die Kerkraad 
besluit maar nie terugwerkend nie.  Die predikant dra 7,5% van sy 
PGT tot die Pensioenfonds by terwyl sy Kerkraad 12,5% van sy PGT 
bydra.  Die volle bydrae word maandeliks van die Kerkraad se 
bankrekening deur middel van debietorder verhaal. 
 
Dit staan die predikant en/of sy Kerkraad vry om vrywillige 
bykomende bydrae te maak wat aangewend word om die lid se 
pensioenvoordele te verhoog. 
 
WANNEER KWALIFISEER DIE PREDIKANT VIR 
EMERITERINGSVOORDELE? 
 
Vanaf die eerste dag van die maand wat volg op of saamval met die 
lid se 65ste verjaarsdag, kwalifiseer hy vir emeriteringsvoordele. 
 
WAT IS DIE VOORDELE BY EMERITERING? 
 
Die versorgingsbedrag uit die Emeritaatsfonds word volgens die 
predikant se tydperk in die bediening voor 1 Julie 1994 bereken nl. 
 
Versorgingsbedrag vir egpaar 
 
= termyn vanaf ouderdom 27* tot 30/6/94 X Basisbedrag 
  38 
 
* =  Indien ‘n predikant jonger as ouderdom 27 was toe hy tot die 
bediening toegetree het, word die jare voor ouderdom 27 ook in 
berekening gebring. 
 
Die voordeel waarvoor die lid uit die Pensioenfonds kwalifiseer, 
bestaan uit sy eie bydrae, sy Kerkraad se bydrae, vrywillige bydrae, 
rente wat die Pensioenfonds gedurende die lid se lidmaatskap 
verdien het asook winste wat die Pensioenfonds gegenereer het (as 
daar is) minus koste van sterfte- en ongeskitheidsvoordele asook 
administrasiekoste. 
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HOE WORD DIE PENSIOEN BEREKEN? 
 
By emeritering sal die lid die keuse hê om tot ‘n maksimum van 
1/3de van die bedrag wat op daardie datum tot sy krediet staan 
(hierna Regmatige Aandeel genoem) vir kontant om te ruil.  Die 
oorblywende gedeelte van sy Regmatige Aandeel moet aangewend 
word om ‘n pensioen te koop.  Hierdie pensioen kan, volgens die lid 
se keuse, voorsiening maak vir ‘n weduweepensioen en ‘n 
pensioenwaarborg.  Pensioenverhogings sal jaarliks deur die fonds 
toegestaan word soos wat die fonds dit kan bekostig.  Die 
maandelikse pensioen wat die lid dan sal ontvang, sal afhang van sy 
keuses en sal deur die Pensioenfonds se Aktuaris bereken word. 
 
HOEVEEL KAN DIE PENSIOEN BEDRA? 
 
Die volgende is ‘n voorbeeld van hoe ‘n lid se pensioen daar kan 
uitsien.  Gestel die lid se Regmatige Aandeel by emeritering beloop 
R450 000.  Hy neem slegs R100 000 in kontant (dus minder as die 
maksimum van 1/3de waarop hy geregtig is).  Daar bly dus 
R350 000 oor waarmee ‘n pensioen gekoop word.  Hy is 65 jaar oud 
en sy vrou 61 jaar.  Hy wil hê dat sy pensioen vir 5 jaar gewaarborg 
word en dat by sy dood, sy weduwee 75% van sy pensioen 
lewenslank sal ontvang.  Gestel dat die fonds 7,5% 
pensioenverhogings kan toestaan.  Volgens huidige aktuariële 
aannames kan die R350 000 ‘n aanvanklike pensioen van R2 333 
per maand koop wat dan met 7,5% per jaar verhoog.  As hy 
byvoorbeeld nie ‘n weduweepensioen gekies het nie (hy is 
ongetroud), sou die aanvanklike pensioen R2 961 per maand beloop. 
 
HOE WERK DIE PENSIOENWAARBORG? 
 
Die 5 jaar-waarborg wat hierbo genoem is, kan aan die hand van 
die volgende voorbeeld verduidelik word.  Gestel die aanvanklike 
pensioen beloop R2 333 per maand.  Indien die lid na sê 3 jaar te 
sterwe kom, sal sy weduwee ‘n pensioen van R2 333 per maand 
(plus verhogings) ontvang vir ‘n verdere 2 jaar (dus totdat die 5 jaar 
sedert emeritering om is) waarna haar pensioen dan na 75% van 
haar man se pensioen (of R1 749,75 per maand plus verhogings) 
verminder.  Indien hy na sê 6 jaar te sterwe kom, sal haar pensioen 
dadelik na 75% van sy pensioen (plus verhogings) verminder. 
 
WATTER VOORDEEL IS BY DOOD VOOR EMERITERING 
BETAALBAAR? 
 
Die Emeritaatsfonds voorsien geen versorgingsbedrag by dood voor 
emeritering nie. 
 
Die Pensioenfonds betaal die volgende voordele: 
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1  ‘n Enkelbedrag gelyk aan twee maal die lid se jaarlikse PGT. 
 
2  ‘n Lewenslange gadejaargeld gelyk aan 40% van die lid se 
jaarlikse PGT soos by datum van dood. 
 
3  ‘n Kinderjaargeld gelyk aan 10% van die lid se jaarlikse PGT 
soos by datum van dood vir elke afhanklike kind (maksimum vier).  
Indien daar geen weduweepensioen betaalbaar is nie of as die 
weduweepensioen staak, verdubbel die kinderpensioen. 
 
AAN WIE WORD HIERDIE VOORDELE BETAAL? 
 
Die enkelbedrag is aan die lid se afhanklikes en/of benoemdes 
betaalbaar terwyl die weduwee- en kinderpensioen aan die lid se 
weduwee en afhanklike kind(ers) betaalbaar is. 
 
Vir die weduwee om as geregtigde weduwee te kwalifiseer moet sy 
op die datum van die lid se dood wettig met die lid in die huwelik 
bevestig gewees het. 
 
Kinders kwalifiseer as afhanklike kinders indien hulle ingevolge die 
Inkomstebelastingwet as afhanklike kinders geklassifiseer word. 
 
WATTER VOORDELE IS BY ONGESKIKTHEID 
BETAALBAAR? 
 
Die Emeritaatsfonds voorsien geen versorgingsbedrag by 
ongeskiktheid voor emeritering nie. 
 
Uit die versekeringspolis onder die Pensioenfonds is die volgende 
betaalbaar: 
 
1  Indien ‘n lid totaal en permanent ongeskik is om sy amp as 
predikant of ‘n soortgelyke beroep te beoefen, geld die volgende: 
 
(i)  Die enkelbedragsterftevoordeel soos hierbo word in kontant 
betaal ses maande nadat die lid vir die laaste maal sy amp kon 
beoefen.  Die volgende beperkings op die betaling van die voordeel 
geld egter: 
 
(a)  Enige siekte of ongeluk waarvan die lid bewus was of waarvoor 
hy behandeling ontvang het gedurende die 12 maande vóór die 
aanvang van sy lidmaatskap, sal vir die eerste 12 maande ná die 
aanvang van sy lidmaatskap nie gedek wees nie. 
 
(b)  Waar ‘n lid te sterwe kom nadat hy die voordeel soos in (a) 
hierbo ontvang het, sal die enkelbedrag sterftevoordeel soos hierbo 
nie weer betaalbaar wees nie. 
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(c)  Indien ongeskiktheid voorkom waar die lid reeds die ouderdom 
van 60 jaar bereik het, sal die voordeel verminder word met een-
sestigste vir elke maand wat die lid ouer as 60 jaar is. 
 
(ii)  ‘n Maandelikse inkomste gelyk aan 67,5% van sy PGT neem ‘n 
aanvang ses maande nadat die lid vir die laaste maal sy amp kon 
beoefen.  Hierdie inkomste staak by die eerste van die volgende 
gebeurlikhede: 
 
-  herstel (in welke geval hy weer beskikbaar is om sy amp te hervat 
en weer ‘n gewone bydraende lid van die Pensioenfonds word) 
 
-  dood (in welke geval die sterftevoordele soos hierbo betaal word) 
(kyk egter (i)(b)hierbo) 
 
-  bereiking van emeriteerouderdom (in welke geval die voordeel by 
emeritering betaalbaar word). 
 
Vir solank as wat die voordeel betaal word, sal hy lid van die 
Pensioenfonds bly en sal sy eie bydrae (7,5% van PGT) van sy 
voordeel afgetrek word.  Sy netto voordeel (voor inkomstebelasting) 
is dus 60% van PGT.  Die Kerkraad se bydrae tot die Pensioenfonds 
word deur die versekeringsmaatskappy betaal.  Verder word daar 
vir gereelde verhogings in die voordeel gelyk aan 5% per jaar 
voorsiening gemaak. 
 
Die betaling van hierdie voordeel is verder onderworpe aan die 
volgende beperkings: 
 
(a)  Enige siekte of ongeluk waarvan die lid bewus was of waarvoor 
hy behandeling ontvang het gedurende die 12 maande vóór die 
aanvang van sy lidmaatskap, sal vir die eerste 12 maande ná die 
aanvang van sy lidmaatskap nie gedek wees nie. 
 
(b)  Enige inkomste wat die lid as gevolg van sy ongeskiktheid 
ontvang, mag ‘n vermindering in die ongeskiktheidsvoordeel 
veroorsaak.  Enkelbedrae vanaf polisse sal ook in berekening 
gebring word vir die moontlike vermindering. 
 
(c)  Enige inkomste wat die lid na ongeskiktheid ontvang uit die 
beoefening van ‘n beroep, mag ook ‘n vermindering in die 
ongeskiktheidsvoordeel veroorsaak. 
 
(d)  Die versekeringsmaatskappy sal van tyd tot tyd bewys van 
voortgesette ongeskiktheid vra.  Indien hulle sou besluit dat die lid 
geskik is om ‘n beroep te beoefen wat met sy opleiding en/of 
kwalifikasies verband hou, mag hulle die voordeel verminder of selfs 
staak. 
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2  Indien die lid se gesondheidstoestand sodanig is dat die 
ongeskiktheid nie permanent van aard is nie, sal slegs die voordeel 
in 1(ii) hierbo betaalbaar wees. 
 
WATTER VOORDEEL IS BY UITTREDE BETAALBAAR? 
 
Indien ‘n lid ingevolge KO, artt.12 en 13 of 79 en 80 diens beëindig, 
sal sy volle Regmatige Aandeel uit die Pensioenfonds betaalbaar 
wees. 
 
NAVRAE 
 
Alhoewel daar gepoog is om hierdie opsomming so volledig as 
moontlik te maak, mag daar steeds navrae oor spesifieke gevalle 
voorkom.  Skakel gerus met een van die Trustees deur die Admin. 
Buro as u navrae het. 
 
3.6.1  Aanbeveling:  Die Sinode keur die Inligtingsboekie goed.  
Die boekie sal by die volgende hersiening alle tersaaklike inligting 
bevat insake die emeritaatsversorging van ‘n predikant. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.6.2  Aanbeveling:  Die Sinode neem kennis dat die besluite van 
1994 (Acta 1994:246, 9.2.2.1.1 tot 9.2.2.1.5.3) deur die Trustees 
uitgevoer is (vgl. Inligtingsboekie). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.7  Die administrasie van die Fonds word deur die Administratiewe 
Buro gehanteer.  Die bydrae word deur middel van debietorder 
gevorder en min probleme word ondervind.  Kerkrade word bedank 
vir die hartlike samewerking wat daar was met die fonds se 
administrasie;  die dissipline wat deur die Kerkrade gehandhaaf 
word, bevestig wat die Sinode (vgl. Acta 1994:253, 9.2.2.3.13) op 
besluit het. 
3.8  Die volgende voordele is sedert die aanvang van die Fonds tot 
aan die einde van Junie 1996 uitbetaal: 
 
VOORDEEL AANTAL ENKELBEDRAG MAANDELIKS 
Uittrede 5 R  20 490     - 
Emeritering* 7 R  69 175     - 
Dood ** 1 R105 600     - 
Ongeskiktheid ** 2 R165 100 R9 797 
 
Gesien die Fonds se relatiewe kort bestaan was die voordele wat 
betaal is, sodanig dat daar ingevolge wetgewing, kontantbedrae 
betaal kon word in plaas van maandelikse pensioene. 
 
**  Deur versekeraar betaal. 
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Die besonderhede met betrekking tot die eise van 1 Julie 1996 tot 30 
November 1996 verskyn in die Aanvullende Agenda. 
3.9  Die verslag van die Ouditeur verskyn in die Aanvullende 
Agenda. 
3.10  Br. L.J. vd M. Swart het aan die einde van November 1995 as 
gevolg van beroepsongeskiktheid uit die diens van die 
Administratiewe Buro getree en het as Hoofbeampte bedank.  Br. 
H.S.J. Vorster, wat as Direkteur in die plek van br. Swart aangestel 
is, is as Hoofbeampte aangestel. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.7 tot 3.10. 
3.11  Aanbeveling:  Die optrede van die Trustees, soos in punt 3.7 
tot 3.10 hierbo, word goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
4.  Pensioengewende Traktement en lidmaatskap van die 
Pensioenfonds 
4.1  Die 1994-Sinode het besluit dat die pakket waarop die bydrae 
en voordele van predikante bereken moet word uit die totale 
vergoedingspakket minus behuisings- en reistoelae moet bestaan 
(kyk Acta 1994:246, 9.2.2.1.1 (1)).  Hierdie besluit was vir die 
Trustees baie moeilik om te kontroleer en gevolglik het die Trustees 
die “pensioengewende traktement” (PGT) aanvaar wat deur die 
verskillende Kerke opgegee is.  ‘n Aantal Kerke het egter van die 
begin af PGT’s opgegee wat klaarblyklik nie die pakket was waarop 
die Sinode besluit het nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
4.2  Die Sinode word versoek om te besluit 
4.2.1  Die PGT word vasgestel as minstens die kontant-gedeelte van 
traktement 
4.2.2  Die Trustees opdrag kry om dokumentêre bewys op ‘n vorm 
wat deur die Trustees aan die Kerke gestuur word, van al die Kerke 
te verkry waarin 4.2.1 hierbo bevestig word 
Motivering: 
(i)  Die Trustees wil hulleself vrywaar teen moontlike eise (vergelyk 
3.5.1 hierbo); 
(ii)  dat Kerkrade wat die saak nie korrek hanteer nie, die bepaling 
van KO, art. 13 in gedagte hou; 
(iii)  dat die opbou van pensioen nie benadeel word nie; 
(iv)  Reël 12 van die Reglement van die Pensioenfonds bepaal die 
PGT soos hierbo. 
4.2.3  In gevalle waar die Pensioengewende Traktement nie ten 
minste die kontant-gedeelte van die traktement is nie, tree die 
Trustees direk in gesprek met die Kerkraad en hou die Klassis op 
hoogte van die gesprek met die Kerkraad. 
4.2.4  Die opdrag in 9.2.2.1.1 (6) (vgl. Acta 1994:246) word herhaal:  
“Waar die Visitatore altyd navraag doen oor die versorging van die 



 343

predikant (KO, art.11), moet daar ook nou verslag gedoen word of 
die Kerkraad en predikant se bydrae op die volle pakket bereken 
word.  Die aangeleentheid moet dan ook in die visitasierapport 
vervat word” 
4.2.5  Die opdrag in 9.2.3.1 (vgl. Acta 1994:251) word herhaal:  “In 
terme van KO, artt.13 en 20 bly versorging van emeriti en hul 
afhanklikes die verantwoordelikheid van die Kerk waar hy laaste 
gedien het.  Geen Pensioenfonds of samewerking in versorging 
ontneem die Kerkraad van hierdie verantwoordelikheid nie”. 
 Besluit:  Pte.4.2.1 tot 4.2.5 word goedgekeur. 
4.3  Spesifieke probleme wat die Trustees ondervind het: 
4.3.1  Een van die predikante se PGT is by die aanvang van die 
Fonds (1 Julie 1994) as      R20 000 per jaar opgegee.  Aan die begin 
van Desember 1994 is die debietorder gekanselleer.  Die Trustees 
het die predikant daarop gewys dat vrywillige onttrekking uit die 
Fonds teenstrydig met die bepalings van die Inkomstebelastingwet is 
en dus nie toelaatbaar is nie.  Die Kerkraad het die Trustees toe in 
kennis gestel dat die predikant se PGT na R1 000 per jaar 
verminder.  Verskeie briewe is deur die Trustees aan die Kerkraad 
en die betrokke Klassis geskryf waarin hulle op die gevolge van so 
‘n lae PGT gewys is.  Op geen van die briewe is ‘n antwoord 
ontvang nie.  Die PGT van die predikant is steeds R1 000 per jaar. 
4.3.2  ‘n Ander Kerk het die predikant se PGT by die aanvang van 
die Fonds as R60 000 per jaar opgegee.  Twee maande (Julie en 
Augustus 1994) se bydrae is ontvang.  Die Kerkraad laat weet dat 
die predikant nie langer lid van die Fonds gaan wees nie aangesien 
hy beter kan doen met privaat versekering.  Die Trustees noem dat 
die predikant nie vrywillig van die Fonds mag onttrek nie.  Die 
Kerkraad word ook op die bepalings van KO, art.46 gewys.  Na 
verskeie briewe aan die predikant, sy Kerkraad en die betrokke 
Klassis asook ‘n ontmoeting tussen ‘n Kommissie van die Trustees 
en ‘n Kommissie van die Kerkraad, word die predikant se PGT op 
R12 000 per jaar vasgestel wat dit nog steeds is. 
4.3.3  ‘n Verdere Kerk het nie sy twee predikante op 1 Julie 1994 
ingeskakel nie, nieteenstaande hulle wel die vraelys ingevul het wat 
voor die stigting van die Fonds uitgestuur is (16 Maart 1994).  Na 
briewe aan die predikante, hul Kerkraad en die betrokke Klassis 
asook ‘n ontmoeting tussen ‘n Kommissie van die Trustees en ‘n 
Kommissie van die Kerkraad, word die predikante wel ingeskakel 
maar teen ‘n PGT van R1 000 per jaar elk.  Die Trustees het die 
Kerkraad daarop gewys dat die lae PGT nie aanvaarbaar is nie, 
gesien die Sinodebesluit in verband met die vlak van die PGT.  Die 
Kerkraad het toe die debietorder vir die betaling van die bydrae 
gekanselleer.  Daar word tans geen bydrae ten opsigte van die twee 
predikante gemaak nie met die gevolg dat nie een van die twee lid 
van die Fonds is nie. 
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4.3.4  Die Deputate versoek die Sinode om kragtens die akkoord van 
gemeenskap (KO, art.46) met betrekking tot die 
emeritaatsversorging die optrede van die Trustees goed te keur en 
die optrede van sekere Kerke in die lig van bogenoemde te 
beoordeel (Sinodebesluit: 1994:244, 9.2 wat soos volg lui:  “9.2  
Aanbeveling:  Die Sinode besluit om die versorging van emeriti en 
hulle afhanklikes op die volgende wyse te doen:  A.  Vir verstreke 
diensjare behartig die Kerke steeds die versorging van emeriti 
gesamentlik met behulp van die Emeritaatsfonds.  B.  Vir 
toekomstige diensjare word alle predikante lid van ‘n Bydraende 
Pensioenfonds waaruit hulle by dood, ongeskiktheid en emeritering 
versorg word.”  Vir verdere besluite kyk Acta 1994:244-252, 9.2.1 
tot en met 9.2.3). 
(Die volledige besonderhede van die gevalle verskyn as 
ongepubliseerde Bylae.) 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.4.3.1 tot 4.3.4. 
4.3.5  Dat die Sinode oordeel: 
4.3.5.1  Die Kerke verbreek die ooreenkoms van samewerking ten 
opsigte van emeritaatsversorging 
4.3.5.2  Deur so ‘n optrede daar ernstige implikasies vir die 
Kerkverband is wanneer die predikante na ander Kerke beroep sou 
word. 
Motivering:   
(i)  Dit mag gebeur dat wanneer die predikant na ‘n ander Kerk 
beroep word en sy PGT “normaal” is, die versekeringsmaatskappy 
nie hierdie abnormale styging in PGT sal aanvaar sonder bewys van 
versekerbaarheid nie. 
(ii)  Die aansoek om toetrede van ‘n predikant wat nie lid van die 
Pensioenfonds geword het nie, mag deur die Kommissaris van 
Binnelandse Inkomste geweier word en 
(iii)  Daar kan ‘n tydperksgaping ontstaan in die opbou van voordele 
by emeritering wat ‘n tekort mag meebring in sy eervolle 
versorging. 
 Besluit:  Die Sinode vereenselwig hom met pte.4.3.5.1 en 

4.3.5.2. 
4.3.5.3  By die Sinode word aanbeveel dat: 
4.3.5.3.1  Die twee Kerke hierbo genoem in 4.3.1 en 4.3.2 volgens 
Sinodebesluit met inagneming van hulle omstandighede (bv. 
annuïteite wat uitgeneem is) en op die mees ekonomiese wyse, op 
standaard gebring moet word. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
4.3.5.3.2  Die Kerk wie se twee predikante nie aan die 
Pensioenfonds behoort nie, wel nou tot die Pensioenfonds toetree 
met die meganismes wat deur die Trustees daargestel sal word (met 
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inagneming van die implikasies hierbo) en met die PGT’s soos deur 
die Sinode besluit. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.3.5.3.3  Indien die Kerke nie aan die besluit gehoor gee nie, die 
name van die Kerke en predikante in Kerkverband bekend gemaak 
word. 
Motivering:  Die implikasie in die Kerkverband is dat die broeders 
deur ‘n Kerk beroep word sonder dat die Kerk bewus is van die 
omstandighede soos hierbo uiteengesit. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
5.   Bykomende sake waaroor die Sinode moet besluit 
(Voortspruitend uit Opdrag 4.12 Acta 1994:231;  vgl. 3 van hierdie 
Rapport) 
5.1  Die Sinode gee aan die benoemde Trustees opdrag om mnr. C. 
Erasmus vir ‘n verdere periode van 3 jaar as Aktuaris van die Fonds 
aan te stel. 
5.2  Die Sinode gee aan die benoemde Trustees opdrag om die 
Ouditeure van die Administratiewe Buro vir ‘n verdere periode van 
3 jaar as Ouditeure van die Fonds aan te stel. 
5.3  Een van die Trustees soos deur die Sinode aangewys, br. J. 
Howell, het op 28 April 1996 laat weet dat, aangesien hy hom in 
Botswana bevind, hy dit nie langer moontlik vind om die 
vergaderings van die Trustees by te woon nie.  Die Trustees was van 
oordeel dat dit nie op so ‘n laat stadium prakties was om ‘n 
sekundus op te roep nie en het dus vir die oorblywende deel van die 
ampstermyn met slegs ses Trustees gefunksioneer. 
5.4  Daar Trustees aangewys word wat vir die volgende 3 jaar die 
bestuur van die Fonds behartig.  Die Trustees moet bestaan uit drie 
lede (predikante), drie ander kundige persone en die Direkteur van 
die Administratiewe Buro.  Twee Sekundi waarvan een ‘n predikant 
moet wees, moet ook aangewys word. 
5.5  Aanbeveling:  Die Sinode keur 5.1 tot 5.4 hierbo goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
6.  Hiermee meen die Trustees dat hulle hul opdrag afgehandel het. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
AFDELING D: 
AANVULLENDE RAPPORT VAN DIE TRUSTEES VAN DIE 
GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 
 
Die Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds het genoeë 
om, aanvullend tot die Rapport in die Agenda van die 1997-Sinode, 
die volgende aan die Sinode te rapporteer: 
 
1.  Eie beroep ongeskiktheid 
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Verwys ook na punt 3.5 van die Trustees se Rapport soos opgeneem 
in die Agenda. 
Toe die kwotasies vir ongeskiktheidsvoordele voor die aanvang van 
die Pensioenfonds verkry is, was die mees aanvaarbare kwotasies 
wat prys en kontrakbepalings aanbetref, dié van Sage Lewens.  
Hulle (en die ander versekeraars) se definisie van ongeskiktheid was 
soos volg: 
 
Enkelbedragvoordeel (2 X jaarlikse PGT):  Totale en permanente 
ongeskiktheid vir die persoon se eie of ‘n soortgelyke beroep.  
“Soortgelyke beroep” is omskryf as ‘n beroep wat redelikerwys van 
die persoon verwag kan word om te verrig as sy opleiding, 
kwalifikasies, ondervinding en vaardigheid in ag geneem word. 
 
Inkomstevoordeel (60% PGT):  Totale ongeskiktheid vir die persoon 
se eie beroep vir ‘n tyd lank (wissel tussen 9 en 24 maande 
afhangende van die versekeraar).  Na hierdie tyd verander die 
vereiste na eie of “soortgelyke beroep” soos hierbo. 
 
Gesien in die lig van KO, art.12 dat ‘n predikant lewenslank geroep 
is en dat hy dus nie ‘n “soortgelyke beroep” kan beoefen EN nog die 
status van ‘n predikant behou nie, het nie een van die versekeraars se 
bepalings ten volle aan ons behoefte voldoen nie.  Die Trustees het 
toe die beste uitweg gevolg wat beskikbaar was om nie sonder 
ongeskiktheidsvoordele gelaat te word nie, naamlik om die beste 
kwotasie te aanvaar.  (Tot aan die einde van November 1996 was die 
voordele by Sage Lewens verseker.  Die versekering van die 
ongeskiktheidsinkomstevoordele is met ingang 1 Desember 1996 na 
Ou Mutual oorgeplaas (kyk 2 hieronder).) 
 
Die versekering wat nou verkry is, se kontrakbepaling in die geval 
van die inkomstevoordeel voldoen, tot ‘n groter mate aan ons 
vereiste (ongeskik vir eie beroep vir volle duur van die 
ongeskiktheid), voldoen maar dit nog nie ten volle daaraan nie 
(ongeskik vir eie beroep slegs vir die eerste 24 maande). 
Daar is nou die volgende alternatiewe vir ons beskikbaar: 
Dra self die versekering 
Verseker gedeeltelik 
Kombineer selfversekering en gedeeltelike versekering, en 
Aanvaar en bestuur die situasie. 
 
Ons bespreek die alternatiewe hieronder. 
 
1.1  Dra self die versekering 
1.1.1  Enkelbedragvoordeel 
Wanneer die risiko ten opsigte van hierdie voordeel deur die fonds 
self gedra word, moet die volgende in gedagte gehou word: 



 347

1.1.1.1  Die koste van hierdie voordeel by versekeraars is laag 
(tussen 0,05% en 0,1% van die totale PGT vir ‘n voordeel van 2 
maal jaarlikse PGT).  Teen die huidige PGT beloop die koste tussen 
R10 000 en R20 000 per jaar.  Dit is nie eers gelyk aan een redelike 
eis per jaar nie. 
Suiwer as gevolg van die lae premies by versekeraars, kan ‘n 
kompromis aangegaan word met die koste aan die een kant en die 
vereistes van die versekeraars aan die ander kant. 
1.1.1.2  Die definisie van ongeskiktheid moet verkieslik, soos die 
van versekeraars, totale en permanente ongeskiktheid wees sodat 
daar nie ‘n enkelbedrag betaal word (wat nie terug-gevorder kan 
word nie) as die ongeskiktheid slegs tydelik van aard is. 
1.1.1.3  Die moontlikheid van meer as een eis op een slag kan nie te 
gering geag word nie aangesien dit dikwels gebeur dat twee of meer 
predikante saam in ‘n motor ry.  Indien daar nie voldoende fondse 
beskikbaar is nie, kan so ‘n gebeurtenis katastrofiese gevolge vir die 
Pensioenfonds hê. 
Selfs by groot pensioenfondse kom dit selde voor dat die fonds die 
risiko vir enkelbedrag-ongeskiktheidsvoordele self dra.  Waar dié 
tipe voordeel wel verskaf word, word dit verseker. 
1.1.2  Inkomstevoordeel 
‘n Kenmerk van hierdie voordeel is dat ‘n lid wat vir hierdie 
voordeel kwalifiseer, tydens sy ongeskiktheid steeds lid van die 
Pensioenfonds bly.  As gevolg van ‘n reëling van die Kommissaris 
van Binnelandse Inkomste, mag ‘n persoon nie lid van ‘n fonds bly 
terwyl daar ‘n voordeel aan hom betaal word nie.  Die 
inkomstevoordeel moet dus altyd losstaande van ‘n pensioenfonds 
verskaf word.  Indien die risiko dus self gedra word, moet ‘n 
losstaande fonds, die sogenaamde Bystandsfonds, gestig word of ‘n 
polis uitgeneem word.  (Ons huidige situasie is dat die voordeel ook 
nie deel van die Pensioenfonds is nie maar deur ‘n losstaande polis 
verseker is.)  Aangesien hierdie bystandsfonds sekere voordele 
(maandelikse inkomste gelyk aan bv. ‘n sekere persentasie van PGT) 
beloop, moet dit ook gereeld (elke 3 jaar) deur ‘n Aktuaris 
gewaardeer word om te bepaal of daar voldoende fondse is om 
voordele en verwagte voordele te kan betaal. 
1.1.3  Voordele van selfversekering 
Die volgende kan bereik word deur die risiko van die voordele self 
te dra: 
1.1.3.1  Die beroepsomskrywing waarvoor die voordeel betaal sal 
word, kan deur bv. die Trustees self bepaal word. 
1.1.3.2  Die koste van versekering wat aan ‘n versekeraar oorbetaal 
word, kan in die Bystandsfonds gestort word.  Afhangende van die 
eise, kan daar selfs met verloop van tyd min of geen bydrae tot die 
Bystandsfonds gemaak word. 
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1.1.3.3  Dit mag gebeur dat die ongeskiktheidsinkomste van ‘n lid 
deur die versekeraar gestaak word as gevolg van sy herstel.  Indien 
hierdie lid se gemeente hom dalk beroepbaar moet stel en hy nie ‘n 
beroep kry nie, kan hy uit die Bystandsfonds gehelp word. 
1.1.4  Nadele van selfversekering 
Die volgende is nadele of moontlike nadele van selfversekering: 
1.1.4.1  As die eisepatroon hoog is, sal die bydrae tot die 
Bystandsfonds ook hoog moet word. 
1.1.4.2  As dit later gevind word dat dit as gevolg van hoë eise meer 
voordelig is om weer te verseker, sal die persone vir wie die 
Bystandsfonds reeds voordele betaal, nie ook verseker kan word nie.  
Hulle sal dus die verantwoordelikheid van die Bystandsfonds bly. 
1.1.4.3  ‘n Moontlike nadeel kan wees dat eise wat eintlik nie betaal 
behoort te word nie, weens ander redes as om die suiwere, feitelike 
mediese bewyse van swak gesondheid, wel betaal word met nadelige 
gevolge vir die Bystandsfonds. 
1.1.4.4  Daar is administrasie- en aktuariële koste en koste van 
mediese ondersoeke wat tans nie bestaan nie. 
1.1.4.5  Die Aktuaris bereken dat die bydrae wat opsy-gesit moet 
word indien die risiko self verseker word, by die aanvang van die 
Bystandsfonds tans ongeveer 2,5% van totale PGT moet beloop.  
Hierteenoor bedra die premie wat aan die nuwe versekeraar (kyk 2 
hieronder) betaal word, 1,586% van totale PGT;  ‘n verskil van 
ongeveer R73 000 in die eerste jaar.  Indien die eise-ondervinding 
nie na wense verloop nie mag hierdie verskil groter word.  Indien 
die kerk se bydraekoers tot die Pensioenfonds van 12,5% van PGT 
nie ooreenkomstig verhoog word nie, moet die verskil noodwendig 
van die besparing vir aftreevoordele afgetrek word met ‘n 
gepaardgaande afwatering van die pensioen wat deur die fonds 
betaal kan word. 
Die Aktuaris is van mening dat, gesien in die lig daarvan dat die 
eise-ondervinding reeds hoër is as wat verwag is, hierdie alternatief 
later vir die kerkverband dalk onbekostigbaar mag word. 
1.2  Gedeeltelike versekering 
1.2.1  Slegs sekere voordele 
1.2.1.1  Slegs die lid- en kerkbydrae van 7,5% en 12,5% van PGT 
kan verseker word.  Die premie wat by die versekering vir hierdie 
voordele ingesluit is, is egter so min dat dit nie ekonomies is om 
hierdie weg op te gaan nie. 
1.2.1.2  ‘n Gedeelte van die voordeel, bv. 30% PGT kan verseker 
word terwyl die balans van die voordeel (30% PGT plus lid- en 
kerkbydraes tot die Pensioenfonds) self gedra kan word.  Dieselfde 
probleem met die “soortgelyke beroep” soos hierbo sal dan 
ondervind word met dié gedeelte wat verseker word.  Daar sal dan 
wel ‘n gedeelte van die voordeel wees wat nie aan die probleem 
onderhewig is nie, naamlik die gedeelte wat self gedra word. 
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1.2.2  Slegs sekere siektes 
Ongeskiktheid as gevolg van sekere siektes (bv. hartprobleme) kan 
verseker word terwyl ander (bv. sielkundige probleme) slegs gedra 
kan word.  Die voor die hand liggende voordeel hiervan is dat daar 
geen probleme met eise ten opsigte van dié siektes ondervind sal 
word wat self verseker word nie.  Daar kan ongelukkig steeds 
probleme ondervind word met dié wat verseker word.  ‘n Ander 
situasie wat hom maklik kan voordoen, is dat die ongeskiktheid deur 
‘n kombinasie van siektes, sommige verseker en ander nie, 
veroorsaak word.  Wie watter deel van die voordeel in so ‘n geval 
gaan betaal, kan maar net oor gespekuleer word.  Daar kan wel 
voorsien word dat die een party (versekeraar) nie maklik ‘n voordeel 
gaan betaal wat hy meen vir die rekening van die ander party 
(Pensioenfonds) behoort te wees nie.  Dit wil voorkom asof 
sielkundige probleme in ons eise (en dié van die ander Afrikaanse 
kerke) in 80% van die gevalle voorkom.  Die instansie wat eise vir 
hierdie oorsaak moet dra se premie sal waarskynlik nie veel verskil 
van dit wat vir die volle versekering betaal sal moet word nie. 
1.3  Kombinasies van bogenoemde 
Waar ‘n kombinasie van bogenoemde alternatiewe gevolg word, sal 
die probleem slegs tot ‘n mindere of meerdere mate gedeeltelik 
opgelos kan word afhangende van die samestelling van die 
kombinasie. 
1.4  Aanvaar en bestuur die situasie 
‘n Verdere alternatief is om die kontrakbepalings soos dit in die 
mark beskikbaar is, so te aanvaar.  Dit kan dan ongelukkig beteken 
dat in sommige gevalle eise na verstryking van die 24-maande 
waartydens “eie beroep” ongeskiktheid geld, nie langer betaal sal 
word nie omdat die predikant, volgens die versekeraar se mening, 
geskik is om ‘n “soortgelyke beroep” te beoefen.  Selfs al bevind die 
versekeraar na verstryking van die 24-maande-periode soos hierbo, 
dat die lid steeds ongeskik is vir sy eie beroep maar hulle bevind na 
sê 5 jaar dat hy sodanig herstel het dat hy weer vir sy eie (of ‘n 
“soortgelyke beroep”) geskik is, kan hulle die voordeel beëindig.  
Indien so ‘n predikant dan nie in sy gemeente geakkommodeer kan 
word nie of hy kry nie ‘n beroep nie, het ons ‘n probleem.  
Aangesien die Emeritaatsfonds nie enige voordele bied by 
beroepsongeskiktheid nie (kyk Sinode 1994 besluit), is daar tans 
geen fonds waaruit so ‘n predikant gehelp kan word nie. 
Indien ons self die versekering dra en die predikant herstel sodanig 
dat hy weer sy eie beroep kan beoefen maar kan nie deur sy 
gemeente geakkommodeer word nie en hy kry nie ‘n beroep nie, het 
ons in elk geval dieselfde probleem. 
Die probleem kan oorbrug word deur ‘n Bystandsfonds te stig 
waaruit ‘n lid wat nie langer vir die inkomstevoordeel kwalifiseer 
nie, nie deur sy kerkraad geakkommodeer kan word nie en nie 
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spoedig ‘n beroep kry nie, versorg kan word.  Die versekering van 
die inkomstevoordeel wat in “normale” gevalle betaal word, word 
steeds deur die aparte poliskontrak gereël. 
Die besparing wat met die oorplasing van die versekering 
bewerkstellig kan word soos hieronder in 2 uiteengesit is, 
verteenwoordig dan die bydrae tot die Bystandsfonds.  Afhangende 
van die omvang van die voordele wat die Bystandsfonds in die 
toekoms moet betaal, mag dit nodig word om addisionele bydrae tot 
die fonds te maak. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1.1 tot 1.4. 
1.5  Aanbeveling 
1.5.1  Die Sinode aanvaar die alternatief soos in 1.4 hierbo en stig ‘n 
Bystandsfonds vir die versorging soos hierbo omskryf. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.5.2  Die benoemde Trustees van die fonds word gemagtig om, 
wanneer dit nodig word om addisionele bydrae tot die 
Bystandsfonds te maak, hierdie addisionele bydrae, soos deur die 
Aktuaris bereken, te bekom by wyse van ‘n oproep in die 
kerkverband om vrywillige bydraes vir die doel indien nodig. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
1.5.3  Die bewoording van die Bystandsfonds se Reglement wat 
soos volg lui word goedgekeur: 
 
 
REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE 
BYSTANDSFONDS 
 
“ARTIKEL 1:  NAAM, AANVANGSDATUM, STATUS, DOEL 
EN GEREGISTREERDE KANTOOR VAN DIE FONDS 
 
1.1  NAAM EN AANVANGSDATUM 
Die GKSA PREDIKANTE-BYSTANDSFONDS (hierna die 
FONDS genoem) is op 1 Januarie 1997 (hierna die 
AANVANGSDATUM genoem) gestig. 
 
1.2  STATUS 
Die FONDS is ‘n afsonderlike liggaam en regspersoon en bestaan 
apart van sy LEDE, is die wettige eienaar van sy goed en het die 
bevoegdheid om in sy eie naam regte te verkry en verpligtinge aan te 
gaan en as eiser en verweerder op te tree. 
 
 
1.3  DOEL 
Die doel van die FONDS is om die beroepsongeskiktheidsvoordele 
hierin omskryf aan LEDE te voorsien. 
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1.4  GEREGISTREERDE KANTOOR 
Die geregistreerde kantoor van die FONDS is geleë te h/v Molen- en 
Meyerstraat, Potchefstroom. 
 
ARTIKEL 2 
In hierdie Reglement, tensy ‘n teenstrydige bedoeling blyk, het 
verwysings in die enkelvoud ook op die meervoud betrekking en 
omgekeerd.  Opskrifte en subopskrifte is slegs vir 
verwysingsdoeleindes bedoel en word nie by die uitleg van die 
Reglement in ag geneem nie. 
 
WOORDBEPALINGS 
Tensy dit uit ‘n teenstrydige bedoeling blyk, het die volgende 
woorde en uitdrukkings die betekenis wat hierna aan hulle toegeken 
word: 
 
AFTREEOUDERDOM 
Die ouderdom van 65 jaar. 
 
AKTUARIS 
‘n Genoot van ‘n instituut, fakulteit, vereniging of kapittel van 
aktuarisse aangestel ingevolge artikel 7.9. 
 
BESTUURDER 
Die persoon, insluitende ‘n regspersoon, wat ingevolge artikel 7.7 
aangestel is. 
 
FONDSJAAR 
‘n Tydperk wat op ‘n FONDSVERJAARDAG begin en op die dag 
voor die daaropvolgende FONDSVERJAARDAG eindig. 
 
FONDSVERJAARDAG 
Die AANVANGSDATUM en die eerste dag van Julie 1997 en die 
eerste dag van Julie van elke daaropvolgende jaar. 
 
INKOMSTEBELASTINGWET 
Die Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet no. 58 van 1962) soos 
gewysig. 
 
KERK 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 
 
 
 
KERKRAAD 
Die KERKRAAD wat by elke gemeente van die KERK bestaan en 
waar die LID as predikant bevestig is. 
 
KOMMISSARIS 
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Die Kommissaris van Binnelandse Inkomste. 
 
LID 
‘n Lid van die FONDS in die diens van die KERKRAAD wat nog 
nie met pensioen onder die PENSIOENFONDS afgetree het nie. 
 
OUDITEUR 
‘n Ouditeur wat ingevolge die Wet op Openbare Rekenmeesters en 
Ouditeurs, 1991 (Wet no. 80 van 1991) soos gewysig, geregistreer is 
en ingevolge artikel 7.8 aangestel is. 
 
PENSIOENFONDS 
GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 
 
PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT 
Die bedrag waarop die bydraes deur of ten behoewe van die LID tot 
die PENSIOENFONDS gebaseer is. 
 
TRUSTEES 
Die persone waarna in artikel 7.1 verwys word. 
 
VERSEKERAAR 
‘n VERSEKERAAR wat ingevolge die Versekeringswet, 1943 (Wet 
no. 27, 1943) soos gewysig, geregistreer is om 
versekeringsbesigheid te bedryf. 
 
ARTIKEL 3:  LIDMAATSKAP 
 
3.1  KWALIFISERING VIR LIDMAATSKAP 
Elke predikant wat lid is van die PENSIOENFONDS en wat nog nie 
AFTREEOUDERDOM bereik het nie of wat nog nie met pensioen 
onder die PENSIOENFONDS afgetree het nie, is LID van die 
FONDS. 
 
3.2  BEëINDIGING VAN LIDMAATSKAP 
3.2.1  ‘n LID word nie toegelaat om sy lidmaatskap te beëindig 
solank as wat hy LID van die Pensioenfonds is nie. 
 
3.2.2  ‘n LID wat ingevolge Kerkorde, artikels 11/12/79/80 van die 
KERK uittree, hou op om ‘n LID te wees en sy reg op voordele uit 
die FONDS staak onmiddellik. 
 
 
 
ARTIKEL 4:  BYDRAES 
Fondse word verkry deur vrywillige bydraes uit die kerkverband. 
 
ARTIKEL 5:  VOORDELE 
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5.1  ONGESKIKTHEIDSINKOMSTE 
Die ongeskiktheidsinkomste wat aan die LID betaalbaar is, is gelyk 
aan 60% van die LID se maandeliks PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT. 
 
Benewens hierdie inkomste, en terwyl ‘n LID ‘n 
ongeskiktheidsinkomste ontvang, word die volgende persentasies 
van die LID se maandelikse PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT elke maand aan die PENSIOENFONDS betaal: 
7,5% synde die LID se bydrae tot die PENSIOENFONDS, en 
12,5% synde die KERKRAAD se bydrae tot die 
PENSIOENFONDS. 
 
Indien die LID te enige tyd nadat die ongeskiktheidsinkomste ‘n 
aanvang geneem het, enige beroep teen vergoeding of wins bedryf, 
of enige ander inkomste behalwe die ongeskiktheidsinkomste 
ontvang, mag die TRUSTEES sy ongeskiktheidsinkomste staak of 
proporsioneel verminder. 
 
5.2  KWALIFISERING VIR ONGESKIKTHEIDSINKOMSTE 
‘n LID kwalifiseer vir die betaling van ‘n ongeskiktheidsinkomste 
indien die ongeskiktheidsinkomste soos in 5.1 bedoel, wat die LID 
van die VERSEKERAAR ontvang, deur die VERSEKERAAR 
gestaak word voor die LID se sterfte of sy AFTREEOUDERDOM 
en, die TRUSTEES, in hul uitsluitlike diskresie, van mening is dat 
 
5.2.1  die LID weens siekte totaal onbekwaam is om sy pligte uit te 
oefen of 
 
5.2.2  die LID nie totaal onbekwaam is om sy pligte uit te oefen nie 
maar nie deur sy KERKRAAD geakkommodeer kan word, of nie’n 
beroep van ‘n ander KERKRAAD ontvang nie.  In hierdie sal die 
betaling van die voordeel voortgesit word vir ‘n periode soos deur 
die KERKRAAD met advies van die Klassis bepaal word. 
 
5.3  BETALING VAN VOORDELE 
Ongeskiktheidsinkomste is maandeliks agterna betaalbaar vir van 
elke maand van ongeskiktheid. 
 
Ongeskiktheidsinkomste wat ingevolge hierdie Reglement aan ‘n 
LID betaalbaar is, word aan sodanige LID betaal;  met dien 
verstande dat die TRUSTEES enige voordeel op sodanige wyse vir 
die voordeel van die LID mag aanwend as wat die TRUSTEES 
besluit, indien die TRUSTEES van mening is dat sodanige ander 
aanwending meer voordelig vir die LID sal wees. 
 
5.4  VERHOGING VAN ONGESKIKTHEIDSINKOMSTE 
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Nieteenstaande die voordeelbepalings ingevolge artikel 5.1 mag die 
TRUSTEES, in oorleg met die AKTUARIS, ‘n LID se 
ongeskiktheidsinkomste te enige tyd verhoog nadat dit ‘n aanvang 
geneem het. 
 
5.5  STAKING VAN ONGESKIKTHEIDSINKOMSTE 
‘n LID se ongeskiktheidsinkomste staak op die eerste van die 
volgende gebeurlikhede: 
-  die LID se sterfte, of 
-  die LID se bereiking van sy AFTREEOUDERDOM, of 
-  die LID deur sy KERKRAAD geakkommodeer kan word, of 
-  die LID ‘n beroep van ‘n ander KERKRAAD ontvang. 
 
5.6  BEWYS VAN ONGESKIKTHEID 
Die TRUSTEES mag te eniger tyd vereis dat ‘n LID bewys van 
ongeskiktheid of voortgesette ongeskiktheid tot bevrediging van die 
TRUSTEES lewer.  Indien die TRUSTEES op grond van die bewys 
van mening is dat die LID sodanig herstel het dat hy bevoeg is om 
die beroep van predikant te beoefen, mag die TRUSTEES aan die 
LID en sy KERKRAAD met kennisgewing aan die vergadering van 
naburige KERKRADE, aanbeveel dat die LID na die bediening 
terugkeer. 
 
ARTIKEL 6:  ONTBINDING VAN DIE FONDS 
Die FONDS word beëindig indien die KERK besluit om sy 
deelname aan die FONDS te staak nadat hy 30 dae skriftelike kennis 
van sy voorneme om sodanig op te tree aan die TRUSTEES gegee 
het of indien die KERK ophou om te bestaan. 
 
By ontbinding van die FONDS is die AKTUARIS die likwidateur 
wat die FONDS ontbind en die TRUSTEES behou hulle magte vir 
die doeleindes van enige handelinge rakende die ontbinding van die 
FONDS. 
 
Die likwidateur wend die bates van die FONDS, na betaling van 
enige koste van die ontbinding, op ‘n regverdige wyse aan om 
voordele te voorsien aan persone wat ‘n ongeskiktheidsinkomste 
ontvang.  Sodanige ontbindingsvoordele mag by aanvang daarvan 
nie groter wees as die voordele wat die FONDS sou verskaf het 
indien dit nie ontbind is nie;  met dien verstande dat jaarlikse 
verhogings van sodanige ontbindingsvoordele voorsien mag word 
teen ‘n koers wat deur die likwidateur, in oorleg met die 
TRUSTEES, bepaal word.  Indien daar na sodanige voorsienings 
bates van die FONDS oorbly, word die oorblywende bates deur die 
likwidateur in die PENSIOENFONDS gestort. 
 
ARTIKEL 7:  BESTUUR VAN DIE FONDS 
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7.1  RAAD VAN TRUSTEES 
 
7.1.1  Die TRUSTEES of hul sekundi is verantwoordelik vir die 
bestuur van die FONDS en verrig alle nodige handelinge namens die 
FONDS. 
 
7.1.2  Die TRUSTEES bestaan uit dié persone wat die trustees van 
die PENSIOENFONDS is.  Die sekundi vir die TRUSTEES is dié 
persone wat die sekundi vir die trustees van die PENSIOENFONDS 
is. 
 
7.1.3  Die voorsitter van die TRUSTEES is die persoon wat die 
voorsitter van die trustees van die PENSIOENFONDS is. 
 
7.1.4  Die kworum van die TRUSTEES bestaan uit dieselfde aantal 
TRUSTEES wat ‘n kworum onder die trustees van die 
PENSIOENFONDS uitmaak en is bevoeg om enige pligte van die 
TRUSTEES uit te voer, ongeag enige vakature. 
 
7.1.5  Die sekretaris van die TRUSTEES is dié persoon wat 
sodanige amp onder die PENSIOENFONDS beklee. 
 
7.1.6  ‘n TRUSTEE of sekundus hou op om sodanig te wees indien: 
 
(a)  hy ophou om ‘n trustee of sekundus vir ‘n trustee van die 
PENSIOENFONDS te wees;  of 
(b)  hy bedank deur die voorsitter skriftelik kennis te gee;  of 
(c)  hy handelingsonbevoeg raak;  of 
(d)  sy boedel gesekwestreer of oorgegee word tot voordeel van sy 
skuldeisers;  of 
(e)  hy skuldig bevind word, hetsy in die Republiek van Suid-Afrika 
of elders, aan diefstal, bedrog, vervalsing of enige dergelike 
misdaad;  of 
(f)  hy uit ‘n vertrouensamp ontslaan word op grond van wangedrag;  
of 
(g)  hy op enige aanklag skuldig bevind en veroordeel word tot 
gevangenisstraf sonder die keuse van ‘n boete;  of 
(h)  die FONDS ontbind word, onderworpe egter aan die bepalings 
van artikel 6. 
 
 
 
7.1.7  ‘n Toevallige vakature in die geledere van die TRUSTEES 
word: 
*  in die geval van ‘n TRUSTEE, deur sy sekundus gevul, of 
*  in die geval van ‘n sekundus wat ingevolge artikel 7.1.6(a) ophou 
om sodanig te wees, deur sodanige persoon wat as sekundus vir 
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sodanige TRUSTEE onder die PENSIOENFONDS aangestel word, 
gevul, of 
*  in die geval van ‘n sekundus wat om enige ander rede ophou om 
sodanig te wees, deur ‘n plaasvervanger wat die TRUSTEEs aanstel, 
gevul; 
 
met dien verstande dat sodanige persoon op dieselfde tydstip uittree 
as dié waarop die TRUSTEE of sekundus in wie se plek hy 
aangestel is, sou uittree. 
 
7.1.8  Die voorsitter van die TRUSTEES mag, wanneer hy dit nodig 
vind, ‘n vergadering van die TRUSTEES belê om die FONDS se 
sake te bespreek.  Op alle vergaderings is die beslissing van die 
meerderheid bindend. 
 
7.1.9  Enige TRUSTEE mag die voorsitter skriftelik versoek om ‘n 
vergadering van die TRUSTEES te belê ten einde sodanige sake te 
behandel as wat in die versoek uiteengesit is.  Indien die voorsitter 
die versoek as redelik beskou, belê hy so spoedig moontlik ‘n 
vergadering;  met dien verstande dat indien die versoek deur die 
meerderheid van die TRUSTEES gesteun word en die voorsitter in 
gebreke bly om ‘n vergadering binne dertig dae na die datum van 
ontvangs van die versoek te belê, hulle self ‘n vergadering mag belê 
nadat hulle die voorsitter van hulle voorneme verwittig het.  Indien 
‘n kworum teenwoordig is, is die beslissing van die meerderheid 
bindend. 
 
7.1.10  Die TRUSTEES mag verdere reëls neerlê wat hul werkwyse 
bepaal, mits sodanige reëls nie met die bepalings van hierdie 
Reglement en dié van die INKOMSTEBELASTINGWET bots nie. 
 
7.1.11  Notule word gehou van die vergaderings van die 
TRUSTEES en op elke vergadering word die notule van die vorige 
vergadering deur die voorsitter van die vergadering onderteken 
nadat dit deur die vergadering goedgekeur is. 
 
7.2  MAGTE VAN DIE TRUSTEES 
 
7.2.1  Die TRUSTEES is bevoeg om ingevolge hierdie Reglement 
uitvoering te gee aan die doelstellings van die FONDS.  Sonder om 
op enige wyse afbreuk te doen aan die algemene strekking van 
hierdie bepaling is die TRUSTEES bevoeg: 
 
*  om geld te ontvang, te beheer en aan te wend; 
*  om geld teen rente of andersins te leen of uit te leen met dien 
verstande dat lenings beperk word tot tydelike lenings om 
onvoorsiene kontanttekorte aan te vul of om aantreklike 
beleggingsmoontlikhede te benut; 
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*  vir die gebruik van die FONDS roerende of onroerende eiendom 
aan te koop, met dien verstande dat enige surplus onroerende 
eiendom aangeskaf bo die behoeftes van die FONDS vir tyd en wyl 
verhuur mag word; 
*  om regulasies op te stel waarin voorgeskryf word hoe enige eise 
by die FONDS ingedien moet word en deur die FONDS behandel 
moet word; 
*  om namens die FONDS kontrakte aan te gaan, om enige 
regsgeding of regsproses deur die FONDS in te stel, deur te voer, te 
skik of te laat vaar en om enige regsgeding of regsproses teen die 
FONDS ingestel, te verdedig of te skik; 
*  om in die algemeen sodanige ander stappe of handelinge te doen 
as wat bevorderlik is vir die verwesenliking van die doelwitte van 
die FONDS. 
 
7.3  PLIGTE VAN DIE TRUSTEES 
 
7.3.1  Die TRUSTEES doen alle billike stappe om te verseker dat 
die sake van die FONDS in ooreenstemming met hierdie Reglement 
behartig word. 
 
7.3.2  Die TRUSTEES open ‘n rekening in die naam van die 
FONDS by ‘n geregistreerde bank en alle gelde wat ten bate van die 
FONDS ontvang word, word in die rekening gestort. 
 
7.3.3  By die belegging, veilige bewaring, beheer of administrasie 
van fondse, handhaaf die TRUSTEES die hoogste goeie trou en lê 
behoorlike sorg en vlyt aan die dag. 
 
7.4  WYSIGINGS TOT DIE REGLEMENT EN VOORDELE 
In oorleg met die TRUSTEES, mag die KERK hierdie Reglement te 
eniger tyd wysig onderhewig aan goedkeuring van enige sodanige 
wysiging deur die KOMMISSARIS.  Alle sodanige wysigings word 
ook voorgelê aan enige ander statutêre owerheid wat van die 
wysigings in kennis gestel moet word. 
 
 
 
 
 
7.5  TEKENMAGTE 
Die TRUSTEES mag sekere persone magtig om enige kontrak of 
dokument wat die FONDS verbind of enige dokument namens die 
FONDS te onderteken. 
 
7.6  REKORDHOUDING 
Die TRUSTEES sien toe dat sodanige rekords as wat vir die 
behoorlike bestuur van die FONDS nodig is, gehou word.  Die 
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rekeningboeke word aan die einde van elke FONDSJAAR afgesluit 
en deur die OUDITEUR van die FONDS geoudit. 
 
7.7  BESTUURDER 
Die TRUSTEES mag ‘n BESTUURDER aanstel om die 
administrasie van die FONDS te behartig.  Die BESTUURDER se 
pligte en verantwoordelikhede word deur die TRUSTEES bepaal. 
 
7.8  OUDITEUR 
Die TRUSTEES stel ‘n OUDITEUR aan.  Die OUDITEUR het 
toegang tot alle boeke, bewysstukke, rekeninge en ander dokumente 
wat op die FONDS betrekking het, en moet die resultaat van elke 
oudit skriftelik sertifiseer. 
 
7.9  AKTUARIS 
Die TRUSTEES stel ‘n AKTUARIS aan.  Die TRUSTEES laat 
rekords hou wat ‘n aktuariële waardering te eniger tyd moontlik sal 
maak. 
 
Die AKTUARIS vergewis homself van die finansiële stand van die 
FONDS so gereeld hy dit nodig ag, maar minstens elke drie jaar. 
 
7.10  ADMINISTRASIEKOSTE 
Die FONDS betaal die koste van alle uitgawes voortspruitend uit die 
bestuur en beheer van die FONDS. 
 
7.11  VRYWARING EN GETROUHEIDSWAARBORG 
7.11.1  Die TRUSTEES, die BESTUURDER en enige ander 
beamptes van die FONDS is nie persoonlik aanspreeklik vir enige 
regsgedinge, koste en uitgawes wat aangegaan word as gevolg van 
enige eis in verband met die FONDS nie, mits dit nie uit hulle 
growwe nalatigheid, oneerlikheid of bedrog voortspruit nie. 
 
7.11.2  Die TRUSTEES sien toe dat versekering aangegaan word vir 
sodanige bedrag as wat beskou word as voldoende beskerming teen 
verliese wat mag ontstaan as gevolg van die growwe nalatigheid, 
oneerlikheid of bedrog van enige van die beamptes van die FONDS 
(met inbegrip van die BESTUURDER) wat gelde van die FONDS 
ontvang en hanteer. 
7.12.  BEWARING VAN SEKURITEITE 
Alle sekuriteite van die FONDS word in veilige bewaring gehou by 
die FONDS of die BESTUURDER se geregistreerde kantoor, by ‘n 
geregistreerde depositonemende instelling, by ‘n geregistreerde bank 
of by ‘n benoemde maatskappy wat bates namens die FONDS hou;  
met dien verstande dat sodanige dokumente vir die doeleindes van 
die FONDS tydelik uit sodanige veilige bewaring onttrek mag word. 
 
ARTIKEL 8:  ALGEMEEN 
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8.1  VERTOLKING VAN REGLEMENT 
Die beslissing van die TRUSTEES insake die betekenis of 
interpretasie van hierdie Reglement, of enige spesifieke artikel, of ‘n 
gedeelte daarvan, is finaal en bindend op die LEDE of hul 
regsverkrygenes;  met dien verstande dat die TRUSTEES enige 
geskil met die instemming van die ander party of partye tot die 
geskil, na bemiddeling deur die Sinode van die KERK mag verwys. 
 
Wanneer die Trustees oor ‘n feitegeskil moet beslis, mag die 
TRUSTEES volgens sodanige bewyse as wat die TRUSTEES 
voldoende ag, optree, ongeag of daardie bewyse van ‘n regsaard is 
of nie. 
 
8.2  REGLEMENT BINDEND 
Hierdie Reglement, met inbegrip van enige wysiging wat 
aangeneem word in ooreenstemming daarmee, is bindend op die 
KERKRAAD, die TRUSTEES en die beamptes van die FONDS 
sowel as die LEDE en hulle regsverkrygenes. 
 
8.3  REG OM TE EIS 
Geen persoon het enige eis ten opsigte van die FONDS teen die 
FONDS of KERKRAAD nie, behalwe in die geval waar sodanige 
eis in ooreenstemming met hierdie Reglement is. 
 
8.4  VOORDELE IS ONVERVREEMBAAR 
Alle voordele is streng persoonlik van aard en behalwe soos in 
artikel 5.2 voorsien, mag geen sodanige voordeel oorgedra, verpand 
of beswaar word of aan enige vorm van beslaglegging onderwerp 
word nie. 
 
8.5  LEDE IS UITGESTELDE KREDITEURE 
Die LEDE van die FONDS word as uitgestelde krediteure beskou en 
hulle eise teen die FONDS in hulle hoedanigheid as LEDE word nie 
vereffen tot tyd en wyl die eise van die gewone krediteure vereffen 
is nie. 
8.6  KERKRAAD SE REG OM DIENSTE TE BEëINDIG 
Niks in hierdie Reglement kort die reg van die KERKRAAD in om 
binne sy bevoegdheid ingevolge Kerkorde artikels 11/79/80 van die 
KERK, enige LID uit sy diens te ontslaan nie, of die reg van ‘n LID 
om, ingevolge Kerkorde, artikel 12 uit die diens van die 
KERKRAAD te tree nie.” 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
1.5.4  Dat aan die benoemde Trustees opdrag gegee word om die 
stigting en verdere bestuur van die Bystandsfonds te reël. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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2.  Versekering van sterfte- en ongeskiktheidsvoordele 
Die Trustees het gedurende September 1996 ‘n ondersoek gedoen na 
die koste en kontrakbepalings van die sterfte- en 
ongeskiktheidsvoordele.  Kwotasies vir die onderskrywing van die 
voordele is van sewe toonaangewende versekeraars (Federated 
Lewens, Ou Mutual, Southern Lewens, Norwich Lewens, Liberty 
Lewens, Sanlam en Standard General) aangevra.  Liberty Lewens en 
Standard General wou nie kwoteer nie terwyl Norwich Lewens se 
kwotasies laat (en foutief) ontvang is.  Die resultate van die 
kwotasies is ontleed en met die van die huidige versekeraar (Sage 
Lewens) vergelyk. 
Na deeglike oorweging van die koste en die kontrakvoorwaardes (so 
bv. vereis Sanlam dat die ongeskiktheid in geval van die 
enkelbedragvoordeel vir enige beroep moet wees en in geval van die 
inkomstevoordeel, na 24 maande ook vir enige beroep - wat nie vir 
die Trustees aanvaarbaar is nie) het die Trustees besluit om die 
versekering met ingang 1 Desember 1996 soos volg te plaas: 
Sterfte- en enkelbedragvoordeel:  Sage Lewens maar teen ‘n premie 
van 3.48% van PGT of R665 600 p.j.  Die huidige koste beloop 
4.38% van PGT of ongeveer R838 000 p.j.  Die nuwe koste beteken 
‘n besparing van R172 600 in die eerste jaar. 
 
Inkomstevoordeel:  Ou Mutual teen ‘n premie van 1,586% van 
PGT of R301 000 p.j.  Die huidige koste beloop 1,97% van PGT of 
R374 000 p.j.  Die nuwe koste beteken ‘n besparing van 
R73 000 in die eerste jaar. 
 
Die totale besparing van ongeveer R245 000 p.j. word aangewend 
om die Bystandsfonds soos hierbo in 1.4 bespreek, te befonds. 
Reëlings is getref vir die gladde verloop van die oorplasing van die 
versekering.  Die onderhawige korrespondensie verskyn as 
ongepubliseerde Bylae. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbeveling:  Die Sinode keur die optrede van die Trustees goed en 
gee aan die benoemde Trustees opdrag om ten minste elke twee jaar 
‘n soortgelyke ondersoek te doen. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.  Beleggings 
Die beleggings van die fonds se gelde is tot aan die einde van 
September 1996 gelykop tussen Sanlam en Southern Lewens deur 
hul onderskeie gewaarborgde portefeuljes gedoen.  Die Aktuaris het 
vir die jaar geëindig 30 Junie 1996 ‘n bonuskoers van 15% per jaar 
verklaar en ‘n interim-bonuskoers van 12% vir die jaar 1 Julie 1996 
tot 30 Junie 1997.  Die bonuskoers is aan die lede toegedeel terwyl 
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die interim-bonuskoers gebruik sal word waar lede gedurende die 
jaar uittree. 
 
Na oorlegpleging met die Aktuaris het die Trustees besluit om 
ondersoek in te stel of die fonds in markgerigte portefeuljes moet 
belê.  Verteenwoordigers van instansies is aangehoor en die Trustees 
het besluit om die beleggings met ingang 1 Oktober 1996 soos volg 
te doen: 
 
Bestaande bates (insluitend die toekomstige bonusse) word by die 
bestaande portefeuljes behou. 
 
Nuwe bydraes gelykop in die markgerigte portefeulje van Sanlam 
(200+) en Investec. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Aanbeveling:  Die Sinode keur die optrede van die Trustees goed en 
gee aan die benoemde Trustees opdrag om gereeld te situasie te 
monitor. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
4.  Eise  
Bykomend tot 3.8 van die Trustees se Rapport in die Agenda, is nog 
een ongeskiktheidseis toegestaan.  Daar is enkelbedrae van R138 
864 en R54 592 uitbetaal tesame met ‘n inkomstevoordele van R4 
485.15 en R2 814 per maand. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Die volgende twee punte is deur die Sinode op aanbeveling van die 
Kommissie bygevoeg.) 
1.  Opdragte aan te benoeme Deputate vir Emeritaatsversorging 
1.1  Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in 
terme van KO, artt.13 en 20 te hanteer. 
1.2  Om alle opdragte wat mag voortspruit uit die vergaderings wat 
die Emeritaatsversorgingsfonds, Pensioenfonds, Mediese Skema en 
Bystandsfonds hanteer, uit te voer. 
 
2.  Bedankings 
Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor die volgende persone 
vir die baanbrekerswerk wat hulle in verband met 
Emeritaatsversorging gedoen het: 
2.1  Br. C.A. Erasmus (Aktuaris) 
2.2  Prof. G.J. Pienaar:  vir sy kostelose advies en groot bydrae met 
die opstel van die Trustakte. 
2.3  Ouderling Jan Boot en die Deputate wat geweldig baie tyd aan 
die saak spandeer het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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16.2  MINDERHEIDSRAPPORT : DEPUTATE 
EMERITAATSVERSORGING  (Artt.28, 130) 
 
A.  Ds. C. Aucamp stel die Minderheidsrapport. 
B.  Besluit:  Die Minderheidsrapport word verwys na Kommissie 
Emeritaatsversorging. 
C.  Ds. C.J.H. Breed rapporteer namens die Kommissie. 
D.  MINDERHEIDSRAPPORT 
1.  Verwysing in Deputaterapport 
1.1  Aanvanklike Rapport:  Afdeling A: 4.4.2, wat soos volg lui: 
“4.4.2  Ter kennisname: 
U Deputate het ‘n brief van ‘n Kerkraad ontvang oor hul predikant 
wie se naam nie op die Versorgingslys is nie.  Hulle versoek is dat sy 
naam wel op die Versorgingslys geplaas sal word.  U Deputate het 
die Sinodebesluit van 1994 oor die Versorgingslys aan die Kerkraad 
deurgegee, nadat die advies van die Regsdeputate ontvang is, wat 
ook aan die Kerkraad deurgegee is.  Die briewe word as 
ongepubliseerde Bylae aangeheg.” 
1.2  Aanvullende Rapport:  Afdeling A:  1, waar in dié verband 
gerapporteer is: 
“... Twee van die Deputate ds. C. Aucamp en br. J.R. Boot, het egter 
aan u Deputate kennis gegee dat hulle in hierdie verband ‘n 
Minderheidsrapport by die Sinode gaan indien.” 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Aanloop tot hierdie Minderheidsrapport:  Punt van verskil 
met Meerderheidsrapport 
U Deputate het ‘n skrywe ontvang van die Kerkrade van Dordrecht, 
Molteno en Jamestown, wat in kombinasie deur dr. A.N. Helberg 
bedien word.  In die skrywe is versoek dat die naam van dr. Helberg 
op die Versorgingslys geplaas word.  Die brief van die Kerkrade is 
as ongepubliseerde Bylae beskikbaar. 
U Deputate het regsadvies ingewin by die Regsdeputate, welke 
advies gelui het dat dr. Helberg nie kwalifiseer vir versorging uit die 
Emeritaatsfonds nie.  (Volledige advies as ongepubliseerde Bylae 
beskikbaar.)  U Deputate het aan die betrokke Kerkrade geantwoord 
dat hul versoek “’n saak is wat buite die opdrag van die Deputate 
vir Emeritaatsversorging lê”. 
Ondergetekendes vind hulle volkome in die besluit van die 
Deputate. 
Die saak waaroor ons egter verskil wil aanteken, is die volgende:  
Ons stem nie saam met die besluit van die Deputate dat hierdie saak 
bloot ter kennisname aan die Sinode vermeld word nie, maar wil ‘n 
positiewe aanbeveling by die Sinode maak oor die versoek van die 
Kerkrade, en dus tot die plasing van die naam van dr. A.N. Helberg 
op die Versorgingslys. 
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 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Agtergrond 
Dr. A.N. Helberg is aanvanklik in 1960 as predikant bevestig.  In 
1990 is hy kragtens KO, art.79 uit die amp afgesit.  In November 
1993 doen hy by die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal aansoek 
om beroepbaarstelling vir hertoelating tot die amp.  Die aansoek is 
deur die Part. Sinode afgewys. 
Die Kerkrade van Meyerspark en Amanzimtoti appelleer egter albei 
teen hierdie besluit na die Nasionale Sinode wat gedurende Januarie 
1994 vergader het.  Albei hierdie appèlle word deur die Sinode 
gehandhaaf, op grond van vier gronde vir regskrenking wat 
aangetoon is.  (Handelinge Sinode 1994:80-90).  In November 1994 
word dr. Helberg toe wel deur die Partikuliere Sinode Noord-
Transvaal beroepbaar gestel.  In 1995 word hy beroep deur die 
kombinasie Dordrecht, Molteno en Jamestown, en in die amp 
bevestig. 
Intussen het die Nasionale Sinode van 1994 besluit dat ‘n 
Pensioenfonds vir predikante ingestel word, en dat versorging met 
behulp van die Emeritaatsfonds slegs sal geskied ten opsigte van die 
verstreke diensjare wat predikante wat op 30 Junie 1994 in die 
bediening was, welke predikante se name in opdrag van die Sinode 
op die Versorgingslys geplaas moes word. 
Dr. Helberg was nie op 30 Junie 1994 in die bediening nie, en 
gevolglik is sy naam nie op die Versorgingslys geplaas nie.  Indien 
wel sou hy gekwalifiseer het vir ongeveer 75% van die 
Versorgingsbedrag by eventuele emeritering.  (Die vier jaar buite die 
bediening afgetrek, die res opgemaak deur die jare wat vir hom tot 
die Pensioenfonds bygedra word.) 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
4.  Beredenering 
4.1  Ondergetekendes wil ‘n saak daarvoor uitmaak dat die 
regskrenking wat gepaard gegaan het met sy aansoek tot 
beroepbaarstelling in November 1993, soos uitgewys deur die 
Sinode van 1994, dr. Helberg die geleentheid ontneem het tot 
moontlike beroeping en bevestiging voor 30 Junie 1994 en dus tot 
die geleentheid om op die Versorgingslys te kon kom.  Ons 
motivering is soos volg: 
4.1.1  Die feit dat regskrenking gebeur het by die nie-
beroepbaarstelling in 1993, hoef nie weer beredeneer te word nie, 
maar is reeds deur die Sinode van 1994 uitgewys. 
4.1.2  Ondergetekendes gee geredelik toe dat dit nie bewys kan word 
dat dr. Helberg inderdaad voor 30-06-1994 beroep en bevestig sou 
wees indien die regskrenking nie plaasgevind het nie. 
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4.1.3  Op grond van die volgende wil ons egter aantoon dat daar ‘n 
sterk moontlikheid daartoe was: 
4.1.3.1  Sedert Desember 1993 tot Junie 1994 is daar minstens 
dertien beroepe deur nege kerke uitgebring.  (Dit mag meer wees, 
hierdie getal is dié waarvan in Die Kerkblad berig is.) 
4.1.3.2  Van die nege proponente wat in Desember 1993 beroepbaar 
was, is vyf voor die afsnydatum van 30-06-1994 beroep en bevestig.  
(Volgens Die Kerkblad.) 
4.2  Uit bogenoemde blyk dat daar ‘n saak uit te maak is vir 
potensiële benadeling deur die regskrenkende besluit tot nie-
beroepbaarstelling in 1993.  Hierdie besluit het as eerste oorsaak dr. 
Helberg gediskwalifiseer vir wat nodig was om op die 
Versorgingslys te kom. 
4.3  Hierdie potensiële benadeling is van geen geringe omvang nie, 
maar raak in harde kontant minstens 75% van die totale 
emeritusvoorsiening vir dr. Helberg en sy gesin.  Welliswaar is hy 
ingevolge KO, art.13 geregtig op versorging deur die kerk wat hy 
laaste gedien het.  Dit spreek egter vanself dat hierdie kerke, wat 
reeds as gevolg van finansiële nood oor ver afstande in kombinasie 
getree het om hul dienende predikant kragtens KO, art.12 te versorg, 
nie in staat sal wees om eervol aan art.13 uitvoering te gee indien die 
huidige toedrag van sake onveranderd sou bly nie. 
4.4  In die Privaatreg kan ‘n saak van benadeling as gevolg van 
regskrenking uitgemaak word op grond van ‘n oorwig van 
waarskynlikheid, wat, volgens ons mening (soos hierbo aangetoon) 
in die geval van dr. Helberg van toepassing sou wees.  In die kerk 
van die Here behoort iemand, in besonder ‘n bedienaar van die 
Woord, selfs op grond van die geringste moontlikheid van 
benadeling deur ‘n regskrenkende besluit van ‘n kerklike 
vergadering, gelyk gegee te word en sy posisie in alle opsigte herstel 
te word na hoe dit sou kon wees indien sy reg nie gekrenk is nie.  
Die kerk behoort die wêreld immers voor te gaan in die nie-
benadeling van een van sy ampsdraers. 
4.5  Ons wil die aandag van die Sinode daarop vestig dat hier geen 
gevaar bestaan vir die skep van ‘n moontlike presedent nie.  Hierdie 
is ‘n duidelike, unieke en geïsoleerde geval vanweë die unieke en 
eiesoortige omstandighede en aanloop daaraan verbonde. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
5.  Aanbeveling 
Op grond van bogenoemde beveel ondergetekendes aan dat aan die 
versoek van die Kerkrade van Dordrecht, Molteno en Jamestown 
gevolg gegee word en die naam van dr. A.N. Helberg op die 
Versorgingslys geplaas word. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Motivering:  Die Minderheidsrapport 

toon aan dat dr. A.N. Helberg moontlik, as gevolg van ‘n 



 365

regskrenkende besluit van ‘n kerklike vergadering benadeel is 
aangesien die geleentheid hom ontneem is om voor 30 Junie 
1994 beroep en bevestig te kon word.  In die lig hiervan is die 
Sinode van mening dat ‘n uitsondering in die geval van dr. 
Helberg gemaak behoort te word. 

 
6.  Opdrag aan te benoeme Deputate Emeritaatsversorging 
Om die versorgingsformule van dr. A.N. Helberg te bereken volgens 
pt.6.4 van die “Ordereëling vir Emeritaatsversorging met behulp van 
die Emeritaatstrust” - Deputaterapport.  (Hierdie punt is deur die 
Sinode bygevoeg in die lig van die besluit geneem onder punt 5 - 
Deputate Handelinge.) 
 
 
16.3  VERSOEK OM HERSIENING VAN SINODEBESLUIT 
1961, ART.67 INSAKE OUDERDOM SYNDE 65 (Artt.29, 185) 
 
A.  Dr. J.L. Ras stel die versoek. 
B.  Besluit:  Verwys na Kommissie Emeritaatsversorging. 
C.  Ds. C.J.H. Breed rapporteer namens die Kommissie. 
D.  VERSOEK 
Hiermee versoek Klassis Griekwaland-Wes die eersvolgende 
Nasionale Sinode om die Sinodebesluit insake ouderdom by 
emeritering (as synde 65 jaar) in revisie te neem. 
 
1.  Materieel 
1.1  Die besluit van Sinode 1961, art.67 pt.3(e) lui:  “In die lig van 
die aktuariële berekening (Rapport punt 4) en ook waar art.13, KO 
melding maak van ouderdom, word die ‘ouderdom’ deur die 
eerwaarde sinode nader verklaar as synde 65 jaar en ouer te wees.  
Vergelyk ook die besluit van die sinode insake Kuratorerapport 
(art.73, pt.2.e bl.238) - Goedgekeur.” 
1.2  Rapport punt 4:  “Kommissie verslag:  Hierdie verslag was ter 
beskikking van u kommissie gestel.  Die verslag stel die grondslag 
van bydraes op £162 per diensdoende predikant per jaar tot op die 
ouderdom van 65 jaar.  Om voorsiening hiervoor te maak, sal die 
raming per 100 lidmate moet styg met £40. 
U kommissie beveel aan dat die eerwaarde sinode met groot 
waardering kennis neem van die werk van u deputate in die verband 
en dat die verhoging van die raming in beginsel goedgekeur word.  
Besluit:  in beginsel goedgekeur, hangende die aanbeveling van die 
finansiële kommissie (vgl. art.175, b.l.d. - goedgekeur)”. 
1.3  Kuratorerapport (art.73, punt 2.e bl. 238)  “Aftreeleeftyd.  Die 
kuratorium beveel by die eerwaarde sinode aan dat die aftreeleeftyd 
van teologiese professore op 65 jaar gestel word, met dien verstande 
dat die dienstyd in elke individuele geval daarna jaarliks deur die 



 

 366 
 

kuratorium verleng kan word tot op 70-jarige leeftyd, waarna die 
dienstyd beëindig word.  Dit word in beginsel aanvaar.” 
1.4  Rapport finansiële kommissie (art. 175 bl.d., bl. 518):  “EPPW 
en W-fonds per jaar (art. 67)  Geskatte bedrag benodig vir 3 jaar 
teen £162 per diensdoende predikant is      £84 400.  Raming £40 per 
100 lidmate.” 
 
2.  Prinsipieel 
2.1  Kerkregtelik:  Kerkregkundiges het probleme met die besluit 
van Sinode 1961. 
2.1.1  Van der Linde, G.P.L. 1982, Die Kerkorde:63:  “In die 
praktyk kan dit baie probleme oplewer.  So ‘n geëmeriteerde kan 
dan ‘n ander werk aanvaar teen ‘n goeie salaris.  Beteken dit nou dat 
hy moet oorgaan tot ‘n ander staat van lewe (art.12) en/of verbeur hy 
nou sy versorging deur die Kerk?  Op hierdie vrae het die Sinode 
van 1979 geantwoord dat indien ‘n emerituspredikant deeltydse 
diens in ‘n ander kerk verrig, moet die traktement wat hy daarvoor 
ontvang in berekening gebring word by die bepaling van die bedrag 
van sy emeritusversorging.  Wanneer hy egter ‘n ander beroep 
beoefen en werk doen wat nie ampswerk is nie, gaan hy oor na ‘n 
ander staat van die lewe en verloor die naam en eer van ‘n bedienaar 
van die Woord (Acta 1979:342). 
‘n Ander praktiese probleem by die toepassing van KO, art.13 in die 
lig van die verklaring dat ouderdom beteken 65 jaar of ouer te wees, 
is dat daar nou ‘n eensydige handeling van die predikant kan wees.  
Wie oordeel nou of hy moet emeriteer op 65 of nie?  In die praktyk 
kom dit daarop neer dat die predikant alleen daaroor beslis.  Dit is 
goed dat daar weer op die verklaring van wat ouderdom is, ingegaan 
sal word.  Dit lyk tog of reglementering hier oorbodig en selfs 
nadelig is.  Elke predikant en kerkraad moet én afsonderlik én 
gesamentlik voor die aangesig van die Here die saak uitmaak”. 
2.1.2  Spoelstra, B. 1989, Gereformeerde Kerkreg en 
Kerkregering:102:  “Sedert Sinode 1961 ouderdom vir uitkering van 
die sinodale emeritaatsgeld aanvaar het, het die kerk en kerkraad 
niks te sê wanneer hulle predikant met ‘n beroep op ouderdom wil 
emeriteer nie.” 
2.2  Samelewing: 
2.2.1  Die PU vir CHO het sekerlik nie net op finansiële gronde 
besluit dat personeel op ouderdom 60 jaar moet aftree nie. 
2.2.2  Daar is sektore in die samelewing waar die aftree-ouderdom al 
op 55 jaar gestel word. 
2.2.3  Daar bestaan sekerlik tog wetenskaplike gronde wat die 
werkvermoë en -bekwaamheid op ouderdom 60 jaar al gegrond het. 
 
3.  Motivering vir versoek tot revisie 
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3.1  Dit is duidelik dat die besluit van Sinode 1961 gegrond was op 
aktuariële berekeninge en nie op kerkregtelik of wetenskaplik 
gegronde redes nie. 
3.2  Dit is ook duidelik dat die EPPW en W-deputate 1961 nie op 
kerkordelike wyse KO, art.13 in hulle besluit gehanteer het nie, 
maar op grond van die behoefte van die Emeritaatsfonds dit in hulle 
besluit bygesleep het. 
3.3  Dit is kerkregtelik ‘n aantassing van die selfstandigheid van die 
plaaslike Kerk en Klassis deur die gereglementeerde besluit van die 
Sinode 1961 af te dwing.  ‘n Kerkraad, Klassis en Part. 
Sinodedeputate word voor ‘n voldonge feit geplaas wanneer ‘n 
predikant 65 jaar oud geword het en kan niks daaroor sê nie.  
(Miskien was die predikant al op 60 jaar onbekwaam vanweë 
ouderdom.) 
3.4  Die gewysigde versorging van die emeriti deur die 
Emeritaatsfonds en Pensioenskema plaas die kerkverband 
klaarblyklik in ‘n nuwe posisie om op nuwe gronde en behoeftes oor 
ouderdom te besin. 
3.5  Dit is Skriftuurlik juis dat die predikant en sy Kerkraad die beste 
bekend is met faktore wat emeritering voor ouderdom 65 jaar kan 
bepaal en daarom met ‘n grondig gemotiveerde aansoek om 
emeritering na die Klassis en Part. Sinode kan gaan. 
3.6  Die Sinode het in 1988 nie gevolg gegee aan ‘n 
Beskrywingspunt wat versoek het dat die minimum ouderdom 
(waarop predikante op grond van ouderdom kan emeriteer) na 60 
jaar verlaag word. 
3.6.1  Die Beskrywingspunt argumenteer dat die gesondheid van 
predikante op 65 jaar nie meer na wense is nie.  Verder wil dit groot 
aantal proponente gouer in gemeentes stel.  Die Sinode argumenteer 
dat ouderdom 65 as riglyn gehanteer moet word en nie as 
rigoristiese reglementering nie.  Kerkregtelike gronde dat die 
verklaring van ouderdom (as synde 65 jaar) die selfstandigheid van 
die Kerkraad en Klassis in gedrang bring, word nie verdiskonteer in 
die argumentasie nie. 
3.6.2  Verder gebruik die Sinode roeping as uitgangspunt waarom 
dit Kerke onwaardig is om te reglementeer.  Wanneer roeping as 
uitgangspunt gebruik word, moet juis die rol van die Kerkraad en 
kerkverband bevestig word en mag daar nie eensydig ‘n handeling 
van die predikant wees nie. 
3.6.3  Die gronde vir die revisie soos aangevoer by die Sinode 1988 
en soos dit hierbo gestel is, verskil en daarom kan die Sinode die 
saak weereens heroorweeg om te dereglementeer en dit kerkordelik 
juis te reël. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1 tot 3. 
 
4.  Versoek tot revisie 
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4.1  Die Nasionale Sinode neem die besluit van Sinode 1961 (insake 
ouderdom as synde 65 jaar en ouer te wees) in hersiening deur die 
besluit te wysig met:  “ouderdom in KO, art.13 word deur die 
Kerkraad, Klassis en Part. Sinodedeputate bepaal op versoek van ‘n 
predikant en kerkraad”. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Sinode voeg die volgende Nota by:  
“In die lig daarvan dat beide die emeritaats- en pensioenfonds 
uitgaan van die veronderstelling dat predikante normaalweg op 
ouderdom 65 emeriteer, moet kerkrade en predikante daarvan kennis 
neem dat die versorgingsbedrag van predikante wat nie medies 
ongeskik is nie en wat voor ouderdom 65 emeriteer, in verhouding 
met die verkorte diensjare aansienlik gaan verminder.” 
 
 
16.4  VERSOEK TOT WYSIGING VAN DIE ORDEREëLING 
VAN DIE EMERITAATSFONDS  (Artt.28, 130) 
 
A.  Dr. A.N Helberg stel die versoek namens die gekombineerde 
kerkraad, Dordrecht, Molteno en Jamestown. 
B.    Besluit:  Die versoek word verwys na Kommissie 
Emeritaatsversorging. 
C.  Ds. C.J.H. Breed rapporteer namens die Kommissie.  
D.  VERSOEK 
Ons verwys na die besluit van die Sinode, Acta 1994:244 en 245, 
9.2.1.2 en 9.2.1.7. 
Voorgestelde wysiging van Ordereëling 
In die lig van bogenoemde besluit word die versoek aan die 
ledevergadering gerig 
Punt 9.2.1.3 (Acta 1994:245) word volg uitgebrei: 
Predikante wat voor 30-06-1994 predikant was en onder KO, artt.12 
of 79 vir ‘n tyd nie meer predikant was nie, maar weer in terme van 
KO, art.4 beroepbaar gestel en na 01-07-1994 beroep en bevestig is, 
is ook geregtig op versorging uit die Emeritaatsfonds vir diensjare 
voor 1994. 
Motivering: 
1.  Die Gekombineerde Kerkraad van Dordrecht, Molteno en 
Jamestown het op 23-12-1995 ‘n skrywe aan die Deputate vir 
Emeritaatsversorging gerig met ‘n motivering waarom hulle meen 
dat dr. A.N. Helberg by eventuele emeritering behoort te kwalifiseer 
vir versorging uit die Emeritaatsfonds (brief aangeheg as Bylae). 
Op 02-07-1996 het die Deputate geantwoord dat “dit ‘n saak is wat 
buite die opdrag van die Deputate vir Emeritaatsversorging lê” (brief 
aangeheg as Bylae). 
Advies wat van die Regsdeputate van die Nasionale Sinode ontvang 
is, meld dat dr. A.N. Helberg nie kwalifiseer vir versorging uit die 
Emeritaatsfonds nie, maar dat die Nasionale Sinode van die GKSA 



 369

moontlik mag besluit om die Reglement (wat die versorging uit die 
Emeritaatsfonds reël) te wysig, om dr. Helberg wél te laat 
kwalifiseer vir versorging uit die Emeritaatsfonds (advies aangeheg). 
Teen hierdie agtergrond en in die lig van die motivering van hulle 
skrywe gedateer 23-12-1995 rig die Kerkraad bogenoemde versoek 
nou aan die ledevergadering. 
2.  Kerkorde, artt.11 en 13 hou die kerke, veral die plaaslike kerk 
waaraan ‘n predikant verbonde is met sy emeritaat, maar óók die 
kerke in kerkverband, verantwoordelik om geëmeriteerde predikante 
op eervolle en billike wyse te versorg.  Sonder versorging uit die 
Emeritaatsfonds is eervolle en behoorlike versorging van dr. 
Helberg, en moontlik ook ander predikante in ‘n soortgelyke 
situasie, onmoontlik. 
3.  Dr. Helberg het voor 30-06-1994 vir 30 jaar dienswerk as 
predikant gelewer - jare waartydens hy nie self vir sy pensioen 
voorsiening gemaak het nie, aangesien hy toe aangewys en geregtig 
was op emeritaatsversorging na emeritaat. 
Dieselfde geld vir ander predikante wat onder KO, artt.12 of 79 vir 
‘n tyd nie meer predikant was nie, maar weer in terme van KO, art.4 
na 01-07-1994 beroepbaar gestel, beroep en bevestig is. 
4.  Dr. Helberg en ander predikante in ‘n soortgelyke situasie, sal by 
eventuele emeritering nie kwalifiseer vir hulp uit die 
Ondersteuningsfonds in terme van KO, art.25 nie (vgl. Acta 
1994:238 e.v.). 
Ons vertrou dat u hierdie versoek gunstig sal oorweeg aangesien dit 
vir ons ‘n saak van ernstige belang is. 
 Besluit:  Aan die versoek word nie gevolg gegee nie. 
Motivering:  Hoewel die versoek meriete het, sal die uitfassering en 
uitvoerbaarheid van die Emeritaatsfonds ernstig in gedrang kom 
indien daar vir alle moontlike uitsonderings wat mag voorkom 
voorsiening gemaak moet word.  Waar berekeninge vir die 
Emeritaatsvoorsiening deur die Emeritaatsfonds tans op grond van 
vaste gegewenhede gedoen kan word (vaste versorgingslys en 
persentasies) sal aanvaarding van hierdie versoek weer ‘n aansienlik 
element van onbepaalbare verpligtinge tot gevolg hê. Dit sal 
veroorsaak dat totaal nuwe aktuariële reëls weer op die 
Emeritaatsfonds van toepassing gemaak sal moet word. 
 
 
16.5  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE : VERSOEK OM WYSIGING VAN DIE REGLEMENT 
VAN ORDE VAN DIE EMERITAATSFONDS  (Artt.28, 163) 
 
A.  Dr. H.A. van Dalsen lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Emeritaatsversorging. 
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C.  Ds. C.J.H. Breed rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
Die Suidelike Partikuliere Sinode rig die volgende versoek aan die 
Nasionale Sinode: 
“dat in die lig van die onsekerheid oor die uitbreiding van die 
Versekeringsvoordele hierdie Partikuliere Sinode ‘n versoek rig aan 
die Nasionale Sinode om hersiening van die Reglement van 
uitkering uit die Emeritaatsfonds, sodat daar voorsiening gemaak 
word vir gevalle soos hierdie.” 
 Besluit:  Dat nie aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word 

nie. 
Motivering: 
1.  Die Emeritaatsfonds is bestem om eventueel, saam met die 
predikante op die versorgingslys, uit te faseer en kan nie aangewend 
word vir sake aanvullend tot die Pensioenfonds wat ‘n permanente 
bedeling is nie. 
2.  Predikante wat na 30/6/94 bevestig is, is nie op die 
versorgingslys nie en kan dus nie deur die Emeritaatsfonds 
bygestaan word nie. 
3.  Waar berekeninge vir die emeritaatsvoorsiening deur die 
Emeritaatsfonds tans op grond van vaste gegewendhede gedoen kan 
word (vaste versorgingslys en persentasies), sal aanvaarding van 
hierdie beskrywingspunt weer ‘n aansienlike element van 
onbepaalbare verpligtinge tot gevolg hê.  Dit sal veroorsaak dat 
totaal nuwe aktuariële reël weer op die Emeritaatsfonds van 
toepassing gemaak sal moet. 
4.  Inligting is van die vorige Deputate/Trustees ontvang dat tot op 
datum in alle gevalle van emeritering weens mediese redes, wel 
goeie samewerking en eventuele uitbetaling van die Versekeraar 
verkry is. 
5.  Die feit dat hierdie saak wel op die Sinode 1994 behandel is, en 
die Sinode op die werkswyse soos in pt. 4.18 van die Rapport (Acta 
1994:232) besluit het, dui ook daarop dat die vorige Sinode nie die 
Emeritaatsfonds as voertuig wou gebruik vir sodanige gevalle nie. 
6.  Kerke en predikante moet hulle, in ooreenstemming met pt. 4.18 
van die Deputaterapport van 1994 (Acta 1994:232), vergewis van 
die Versekeraars se vereistes en sover moontlik daarmee rekening 
hou.  Dit is vereistes wat wyd-algemeen vir alle sektore van die 
arbeidsveld geld. 
7.  Die saak word in die Rapport van die Trustees (p. 92 - 94 van die 
Agenda) behandel, met ‘n aanbeveling wat in lyn is met die besluite 
van die vorige Sinode. 
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17.  Evangelisering 
 
17.1  RAPPORT DEPUTATE INSAKE SENDING (Artt.15, 178, 
200, 207) 
 
A.  Ds. J.J. Venter stel die Rapport. 
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag  Acta 1994:266-268 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake vir kennisname 
2.1  Die volgende persone is tans op die Beheerrade van Bybelskole 
en Trusts (Opdragte 4.1.5 en 4.1.6): 
2.1.1  Mukhanyo Bybelskool (Mpumalanga):  Di. H.J.M. du Plessis 
(primus) en J.H. Venter (sekundus).  Ds. Du Plessis is in die plek 
van ds. D.C. Coetsee en ds. Venter is in die plek van ds. H. Dijkstra 
benoem. 
2.1.2  Sekolo sa Mojadi (Batho-Batho-stad, Noordwes):  dr. S.J. van 
der Merwe (primus) en dr. P.P. Kruger (sekundus). 
2.1.3  Dr. P.J. Buys is as Trustee aangewys vir die D'Kar Trust. 
Verslae van Mukhanyo Bybelskool is gereeld ontvang en 
persoonlike kontak is met die ander onderhou. 
Ons hartlike dank word uitgespreek aan persone wat 'n tyd lank as 
Raadslede en Trustee gedien het en wat tans daarop dien. 
Ons dank u vir u onmisbare insette en toewyding. 
2.2  Advies met betrekking tot samewerking by Sending is op 
versoek aan Deputate van die Nasionale Sinode Soutpansberg 
deurgegee (Opdragte 4.1.1 en 4.1.3). 
2.2.2  As agtergrond tot die advies word kortliks die volgende 
vermeld: 
In opdrag van Sinode Soutpansberg het Deputate ons genader om 
samewerking by sending in die gebied waar hulle werksaam is, te 
bespreek. 
Die ontmoeting is gereël vir 31 Januarie 1995 sodat daar ook op die 
latere Sendingkonferensie in Junie-maand insette in die verband 
gelewer kon word. 
Soutpansberg het 'n konsep standpunt oor sending voorgelê wat ter 
insae is by die Sendingdeputate. 
2.2.2  Die volgende moontlikhede van samewerking is genoem: 
2.2.2.1  Sinode Soutpansberg en Klassis Soutpansberg kan 
ingevolge KO, art.48 saamkom en die samewerking in sending 
bespreek. 
2.2.2.2  Meewerkende kerke kan oor die hele Suid-Afrika gevra 
word. 
2.2.2.3  Sendingdeputate kan 'n eerste vergadering reël van die 
betrokke kerke, o.a. met Klassis Soutpansberg, maar ook enige 
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ander kerk/e en persone wat belangstel om betrokke te raak.  Hulle 
kan ook genooi word deur die Kerkraad/rade en dit kan in die 
kerkblaaie en oor die kerknuus ens. bekendgemaak word. 
2.2.2.4  Die Deputate van Soutpansberg kan 'n analise maak van 
areas en nood en dit op die betrokke vergadering voorlê. 
2.2.2.5  Klem behoort gelê te word op toerusting van plaaslike 
lidmate om die sendingwerk te doen. 
2.2.3  Na die gesprek het die Sendingdeputate die volgende advies 
aan Soutpansberg deurgegee: 
2.2.3.1  'n Brief kan aan Klassis Soutpansberg geskryf word om 'n 
vergadering te belê waarop gevra kan word om gesamentlike 
sending te doen. 
2.2.3.2  'n Nuwe benadering in sending kan gevolg word, nl. om 
lidmate toe te rus vir sendingwerk spesifiek aan die hand van 
bepaalde projekte. 
2.2.3.3  Insette vir samewerking kan op die beplande 
Sendingkonferensie gelewer word. 
2.2.3.4  Sending in Suider-Afrika kan ook met Klassis Soutpansberg 
bespreek word. 
2.3  'n Sendingkonferensie is gehou op 3 Junie 1995 by die Geref. 
Kerk Linden (Opdrag 4.1.1). 
2.3.1  Die tema:  "Hoe om my sendingroeping prakties uit te voer in 
die nuwe Suid-Afrika". 
Sub-temas:  1.  Sending - Waarom, wat en hoe? 
                 2.  Uitdagings - Geleenthede in die nuwe 
                      Suid-Afrika. 
Die inleiers:  Dr. P.J. Buys (Mukhanyo Bybelskool) en ds. M.S. 
Nefefe (Geref. Kerk De Hoop, Venda). 
2.3.2  Die konferensie is bygewoon deur 111 persone van oor die 
hele land nl. uit Sinodes Potchefstroom, Soutpansberg en 
Middellande. 
Die konferensie is gehou in Afrikaans, Engels, Tswana en Venda. 
Daar was heelwat groepbespreking en sinvolle terugrapportering. 
2.3.3  Die belangrikste behoefte wat deur die konferensiegangers 
uitgespreek is, is die volgende: 
2.3.3.1  Die uitgee van 'n "Sendingblad" as 'n kommunikasie 
netwerk. 
2.3.3.2  Beter samewerking tussen Gereformeerdes. 
2.3.3.3  Meer sendingkonferensies. 
2.3.3.4  Kerke behoort 'n multi-kulturele karakter te hê (bv. ten 
opsigte van ingesteldheid, liturgie, bedieningspatrone ens.). 
2.3.3.5  Sending-seminare met die oog op toerusting. 
2.3.3.6  'n Duidelike versoek aan die Sendingdeputate om 
bogenoemde behoeftes aan die Sinode te stel. 
2.4  Publisering van die "Gesamentlike Sendinggeskiedenis van die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika" (Opdrag 3.1). 
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2.4.1  Prof. B. Spoelstra het ingewillig om die publikasie onder sy 
naam te voltooi. 
2.4.2  Die CJBF is genader om die publikasie uit te gee. 
2.4.3  Op versoek van prof. Spoelstra is 'n voorwoord namens die 
Sinode vir die publikasie geskryf. 
2.5  Bywoning van 'n Internasionale Sendingkonferensie 
Op uitnodiging het die Deputate vir dr. P.J. Buys en prof. J.A. van 
Rooy versoek om die streekskonferensie van die "International 
Conference of Reformed Churches" in Desember 1995 te Kaapstad 
by te woon. 
Die tema was:  Hulp aan inheemse kerke in Afrika om selfstandig te 
word. 
Daar was sendelinge, dominees, kerkraadslede en 
ontwikkelingshelpers van onder andere die GKSA, die Free Church 
of Scotland, die Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde 
Kerken in Nederland (Vrijgemaakt), die Orthodox Presbyterian 
Church, die Gereformeerde Kerke in Zaïre, Benin, Kenia, Uganda, 
Richmond Natal, Mamelodi en Shoshanguve (Pretoria), Bellville, 
Zwolle (Nederland) en Greenville (Georgia VSA). 
Rapporte oor sendingwerk en predikantsopleiding op verskillende 
plekke in Afrika, is gegee.  Bespreking van probleme en voordragte 
het plaasgevind. 
Vir die afgevaardigdes was dit stimulerend en verrykend.  Hulle het 
waardevolle kontakte gemaak vir hulp en advies. 
Ons hartlike dank word uitgespreek teenoor dr. Buys en prof. Van 
Rooy wat die konferensie bygewoon het. 
2.6  Ons hartlike dank word uitgespreek teenoor broeder Jan Boot 
vir sy hulp en bystand by uitgee van die brosjure "Wat, waarheen en 
hoe? - Prinsipiële riglyne vir sendingwerk". 
2.7  Die "Christen Gemeenten" wat sendingwerk doen in die 
Noordwes Provinsie (Sannieshof, Delareyville, Mafikeng en 
Vryburg), wou met die Deputate in gesprek tree oor hulle 
voornemens om uit die gebied te onttrek en 'n versoek dat die 
Deputate die betrokke sendingwerk oorneem.  Advies is gegee om 
met die plaaslike gemeentes te skakel. 
Die ontmoeting het nooit plaasgevind nie en die Deputate is nie 
ingelig oor die verdere verloop van die saak nie. 
2.8  Die vertaal-afdeling van die Bybelgenootskap het die Deputate 
genader met 'n versoek dat 'n vertaler as medewerker aangewys 
word vir die hersiene vertaling van die Bybel in Noord-Sotho. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
 
 
 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
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3.1  Weë en middele word oorweeg sodat 'n Sendingblad uitgegee 
kan word om: 
(i)  te dien as 'n kommunikasienetwerk tussen gemeentes wat 
sendingwerk doen; 
(ii)  om ander gemeentes oor sendingwerk in te lig; 
(iii)  om sendingwerk en samewerking in sending in die algemeen te 
bevorder (vgl. 2.3.3.1). 
 Besluit:  Verwys na Kommissie Publikasies. 
 
C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie. 
Besluit:  
1.  Die Sinode keur dit af om ‘n Sendingblad uit te gee. 
2.  Dat op ‘n gereelde basis vir artikels in Die Kerkblad ruimte 
geskep word waarin gemeentes oor sendingwerk ingelig word sodat 
kommunikasie tussen gemeentes oor die saak versterk kan word 
(vgl. pt.3.1 (i) tot (iii) hierbo). 
3.  Punt 2 van hierdie besluit word aan die te benoeme Deputate vir 
Kerklike Tydskrifte opgedra. 
3.2  Kerke word, wat betref samewerking tussen Gereformeerde 
Kerke, weer gewys op die brosjure Wat, waarheen en hoe? - 
Prinsipiële riglyne vir sendingwerk (1993), en in besonder die 
riglyne wat onderskei tussen "sending", "evangelisasie" en 
"gemeente-opbou" (2.2);  "Sending in eie kultuurgroep en oor 
kulturele- en nasionale grense heen" (2.6);  "Sending is die taak van 
die plaaslike kerk" (2.8);  "Sustentasie en samewerking". 
Hierin behoort veral daarop gelet te word dat sending nie verstaan of 
verwar moet word met amptelike Woordbediening onder 
Swartmense en samewerking met 'n Geref. Kerk onder Swartmense 
nie. 
Tweedens behoort gelet te word op 2.8.3 van bogenoemde 
dokument:  "Die Gereformeerde kerkregtelike beginsels ten opsigte 
van samewerking van naburige kerke en gemeenskaplike sake moet 
konsekwent gehandhaaf word.  Etnisiteit verander nie kerkregtelike 
beginsels nie.  Aan die ander kant hef die selfstandigheid van die 
plaaslike kerk nie liefdevolle samewerking en hulpverlening op nie" 
(vgl. 2.3.3.2). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3.  Ten minste jaarliks word een Sendingkonferensie gereël waar 
daar landswyd oor 'n aktuele tema gepraat word asook 'n jaarlikse 
Sendingseminaar waar lidmate landswyd vir sendingwerk toegerus 
word (vgl. 2.3.3.3 en 2.3.3.5). 
 Besluit:  Verval. 
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3.4  Kerke gee met erns aandag aan knelpunte en hindernisse waar 
nuwe bekeerlinge as gevolg van hulle sendingwerk by hulle 
opgeneem moet word, bv. besondere bedieningsbehoeftes as gevolg 
van afstand, taal, kultuur, ens.  Hier moet veral gelet word op 
paragraaf 2.6 van genoemde brosjure:  "Sending en eie kultuurgroep 
en oor nasionale grense heen" (vgl. 2.3.3.4). 
 Besluit:  Verwys na Kommissie Samelewingsake. 
 
D.  Ds. F.J.  van Deventer rapporteer namens die Kommissie. 
 Besluit:  Die Sinode verwys hierdie punt na die te benoeme 

Deputate vir Bewaring en Vermeerdering van die Kerk om 
hierdie saak as deel van hulle opdrag te behandel. 

3.5  Ons spreek hartlike dank uit teenoor almal wat by die navorsing, 
versameling van materiaal, skryf, tikwerk, proeflees, tegniese 
versorging en finansiering van die publikasie van die Gesamentlike 
Sendinggeskiedenis van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
betrokke was. 
Ons besondere dank aan mev. Wymie du Plessis 
(Tikwerk/Proeflees/Tegniese afronding);  ds. H.A. Louw 
(Navorsing);  prof. B. Spoelstra (Navorsing en skryf);  asook die 
CJBF (Tegniese afronding en publikasie) (vgl. 2.4). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.6  Die Sinode spreek hom uit oor die aanwys van 'n medevertaler 
van die Bybel in Noord-Sotho en by watter Deputate die saak hoort 
(vgl. 2.8). 
 Besluit:  Verwys na Kommissie insake Bybelvertaling. 
 
E.  Ds. H.L.J. Momberg rapporteer namens die Kommissie. 
 Besluit:  Dat die Deputate vir Bybelvertaling met die oog op 

die hersiene vertaling van die Bybel in Noord-Sotho ‘n vertaler 
aanwys soos versoek deur die Bybelgenootskap. 

 
4.  Opdragte 
4.1  Daar word weer Deputate benoem met die volgende opdragte: 
4.1.1  Gee aan die Sinode advies oor sending. 
4.1.2  Gee aan kerke, op versoek, advies oor sending (insluitende 
onderwys, mediese dienste, finansiële reëlings, samewerking met 
ander kerke). 
4.1.3  Adviseer die Sinode oor ordelike en gekoördineerde 
sendingwerk. 
4.1.4  Gee advies, wanneer nodig, oor alle sendingeiendomme van 
die GKSA aan die Administratiewe Buro wat die eiendomme beheer 
en bestuur. 
4.1.5  Benoem op versoek 'n verteenwoordiger/s in die Beheerraad 
van 'n Bybelskool. 
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4.1.6  Benoem, wanneer nodig, 'n Trustee vir die D'Kar-Trust. 
 Besluit:  Daar word nie weer Sendingdeputate benoem nie. 
 
5.  Begroting 
 Reiskoste (ses vergaderings)                         9 000 
 Drie Konferensies                                       2 000 
 Drie Seminare                                            2 000  
      TOTAAL                                         R13 000 
 
 Besluit:  Geen besluit is oor hierdie punt genotuleer nie.  Die 

Deputate Handelinge aanvaar dat hierdie punt verval het in die 
lig van die besluit by punt 4 hierbo. 

 
 
17.2  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE - EVANGELISERING - 'N HOëR PRIORITEIT  (Artt.15, 
207) 
 
A.  Ds. J.L. du Plooy lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Samelewingsake. 
C.  Ds. F.J. van Deventer rapporteer namens die Kommissie. 
 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
"Die Gereformeerde Kerk moet Evangelisering 'n baie hoë prioriteit 
gee" 
 
1.  Dit beteken die volgende 
Plaaslike kerke 
Plaaslike kerke moet meer doelgerig by evangelisering betrokke 
wees - plaaslik en wêreldwyd.  Evangelisering as sulks is uiteraard 
primêr die taak van die plaaslike kerke. 
Meerdere vergaderings 
Meerdere vergaderings moet 'n meer uitgebreide 
verantwoordelikheid aanvaar ten opsigte van evangelisering in 
vergelyking met wat tans die geval is.  Hierdie meer uitgebreide 
verantwoordelikheid kan soos volg geïmplementeer word: 
1.1  By die Klassis kan visitatore (KO, art.44) 'n pertinente opdrag 
ontvang om intensief met kerke oor evangelisering te praat en die 
kerke moet in die onderlinge rondvraag (KO, art.41) mekaar ook 
opskerp oor evangelisering. 
1.1.1  By die Nasionale of Algemene Sinode beteken dit dat die 
Sinode deur Deputate: 
1.1.1.1  'n visie vir die GKSA op wêreldevangelisering ontwikkel; 
1.1.1.2  'n metode ontwikkel op plaaslike vlak vir die opleiding van 
teologiese studente, predikante en ander persone in die GKSA vir 
Evangelisering; 
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1.1.1.3  meer aktief aan die kerke inligting gee omtrent die behoeftes 
aan evangelisering in SA en wêreldwyd; 
1.1.1.4  'n koördinerende funksie vervul waar sendingaksies 
moontlik kan oorvleuel of as tussenganger kan optree waar kerke 
soortgelyke aksies aanpak; 
1.1.1.5  'n databasis kan opbou en instandhou oor 
evangeliseringsaksies in SA en wêreldwyd; 
1.1.1.6  aktiewe samewerking kan soek met ander kerkgroepe en 
organisasies vir sending en evangelisasie; 
1.1.1.7  oproepe tot gebed vir sendingaksies aan die kerkverband te 
maak. 
 
2.  Motivering 
2.1  'n Paar feite wat in die literatuur na vore kom 
2.1.1  Baie Christene gee nie ruim vir Evangelisering nie; 
2.1.2  Christene gee jaarliks $157 biljoen aan kerke en 
sendinggenootskappe - 94% hiervan word aangewend in die 
Christenwêreld, 5,5% in die geëvangeliserende nie-Christenwêreld 
en slegs 0,5% in die ongeëvangeliserende wêreld. 
2.1.3  Christene borg 308 000 sendelinge wat buite die VSA werk: 
-  90% in die Christelike wêreld 
-  8,1% in die geëvangeliseerde nie-Christelike wêreld 
-  1% in die ongeëvangeliseerde wêreld. 
2.1.4  $3 biljoen word bestee aan borgskappe vir TV en 
radioprogramme 
-  99,9% aangewend in die Christelike wêreld 
-  0,09% aangewend in die geëvangeliseerde nie-Christelike wêreld 
-  0,01% in die ongeëvangeliseerde wêreld. 
2.2  Ons sendingopdrag is duidelik uitgestippel in Matt 28:26 
"Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels en 
doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle beveel"; 
en ook Matt 24:14 
"En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld 
verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor.  Eers dan 
sal die einde kom". 
Moet ons as Gereformeerdes nie baie harder werk en meer tyd en 
geld spandeer aan die verspreiding van die Evangelie oor die hele 
wêreld nie?  Ons moet harder werk om uitvoering te gee aan die 
opdrag van Jesus in Matt 28:16, sodat al die nasies die getuienis kan 
hoor voor die wederkoms. 
Bostaande saak kom al hoe nader aan die hart as 'n mens besef dat 
byna 2 000 miljoen mense op aarde nog nooit gehoor het van die 
Woord van God nie, of van 'n Verlosser wat ook vir hulle sondes 
gesterf het nie.  Ons as Calvinistiese Christene mag nie so 'n nood 
miskyk en ons nie daardeur laat aanraak nie. 
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Is ons as GKSA nie op hierdie stadium arm aan 'n visie op 
wêreldevangelisering nie? 
2.3  Is dit nie tyd dat ons as GKSA baie harder begin werk om 
aanhangers van ander godsdienste soos die Islam, Hindoe, 
Boeddhiste en ander, meer positief te begin bearbei, veral waar 
sommige van hierdie godsdienste in SA en wêreldwyd baie vinnig 
veld wen? 
 Besluit:  Die Sinode gee gevolg aan die Beskrywingspunt. 
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18.  Finansies 
 
18.1  RAPPORT DEPUTATE VIR ADVIES INSAKE 
TOESEGGINGS UIT DIE RENTE VAN DIE 
EEUFEESBEDIENINGSFONDS EN DUVENAGEFONDS 
(Artt.40,) 
 
A.  Dr. S.J. van der Merwe stel die Rapport. 
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Die opdrag is in Acta 1994:270, 4.1;  322, 2.3.4.2 en 2.3.4.3. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds 
word u verwys na die finansiële state van die Administratiewe Buro. 
2.2  Aansoeke: 
2.2.1  Ten spyte van herhaalde versoeke en van die verduidelikende 
notas, was baie kerke se aansoeke nie volledig en het nie aan al die 
vereistes van die Reglemente voldoen nie.  Daar was ook aansoeke 
van kerke wat keurig en netjies versorg was met al die nodige 
inligting en verduidelikings. 
2.2.2  Aansoeke is op dieselfde wyse as in die verlede behandel en 
beoordeel volgens die Reglement.  Die voorgestelde Reglement vir 
die gesamentlike sustentasiefonds is ook gebruik.  Die volgende 
riglyn is gebruik: 
2.2.2.1  Het die aansoek al die vereiste stukke: 
2.2.2.1.1  Aansoek per vraelys - punt 6.1 van die Reglement. 
2.2.2.1.2  Geouditeerde inkomste- en uitgawestaat vir die finansiële 
jaar 1 Julie tot 30 Junie. 
2.2.2.1.3  Geouditeerde balansstaat vir dieselfde finansiële jaar met 
vergelykende syfers van die vorige jaar. 
2.2.2.1.4  'n Volledig ingevulde voorgeskrewe vorm van die 
inkomste en uitgawe soos in die kolomme van die voorgeskrewe 
vorm vereis (hierdie is die werkstuk vir beoordeling).  Stem die 
syfers van die voorgeskrewe vorm ooreen met die goedgekeurde 
begroting en met die geouditeerde state? 
2.2.2.1.5  Indien die kerk in kombinasie is, moet volledige 
besonderhede gegee word van die verdeling van tyd van die 
predikant en die onderlinge finansiële verpligtinge. 
2.2.2.1.6  Indien die kerk aansoek doen vir hulp met hulle 
sendingroeping, moet dit duidelik wees wat is sendinguitgawe en 
sendinginkomste indien daar nie twee aparte state is waarin duidelik 
onderskei word tussen die sendingrekening en die gewone rekening 
van die kerk nie. 
2.2.2.2  Beoordeling van die aansoek: 
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2.2.2.2.1  Die voorgeskrewe vorm is die werkstuk waarop die 
beoordeling plaasvind.  Die totale van die syfers moet ooreenstem 
met die geouditeerde state.  Waar individuele syfers verskil of waar 
enige onduidelikheid bestaan, is dit met notas volledig verklaar?  Is 
alle items wat op die voorgeskrewe vorm met 'n asterisk gemerk is, 
verduidelik en gemotiveer? 
2.2.2.2.2  Voldoen die aansoek aan die vereistes soos gestel in die 
Reglement se doel? 
2.2.2.2.3  Is 'n kombinasie of ander bedieningsooreenkoms moontlik 
sonder om die sinvolle bediening aan te tas?  Part. Sinodes en 
Klassisse is versoek om hierop te let in die lig van die gebrek aan 
fondse. 
2.2.2.2.4  Die volledige items is nie sustenteerbaar nie, maar moet 
ingevul wees terwille van die geheelbeeld:  Donasies;  Onderhoud 
en herstel van geboue (normale skoonmaakmiddels kan onder 
diverse ingevul word);  Tuinarbeider;  Honoraria;  affiliasiegelde;  
waardevermindering;  tekorte van vorige jare;  bydraes tot fondse 
soos Bybelverspreiding, Emeritaatsfonds, Noodtoestande;  
onthaaltoelaag;  studietoelaag;  boeke-aankope;  
Kerkbladintekening;  agterstallige ramings;  Kapitale uitgawes. 
2.2.2.2.5  Koster en orrelis het te maak met die ordelike bediening 
en is sustenteerbaar.  Indien fondse nie beskikbaar is nie, sal hierdie 
items nie gesustenteer kan word nie. 
2.2.2.2.6  Ouditkoste is sustenteerbaar ten einde geouditeerde state 
wat korrekte syfers bevat, te verseker. 
2.2.2.2.7  Ander items wat duidelik verklaar is, sal op meriete 
beoordeel word na gelang van die beskikbare fondse. 
2.2.2.2.8  Bankkoste is sustenteerbaar en kan ook rentedelging 
insluit. 
2.2.2.2.9  Traktement, vakansiebonus en boeketoelaag sal net tot op 
'n gemiddeld gesustenteer word.  Indien dit volledig gesustenteer 
moet word, beteken dit dat kerke wat hulle predikante laer trakteer 
moet kerke sustenteer wat hulle predikante hoër trakteer.  Dit is 
onbillik. 
2.2.2.2.10  Indien kerke 'n oorskot op 30 Junie in die balansstaat 
toon, moet dit in aanmerking geneem word met inagneming van die 
begrote syfers vir die laaste ses maande van die huidige 
kalenderjaar. 
2.2.3  Die totale aansoeke deur 30 kerke by die Sustentasiefonds vir 
1995 was R1 275 120 plus nog R167 259 vir agterstallige ramings.  
Dit is deur die Deputate verminder na R746 673 waarvan die 
Sustentasiefonds R568 007 gesustenteer het.  Geen agterstallige 
ramings is gesustenteer nie as gevolg van 'n gebrek aan fondse. 
2.2.4  Die totale aansoeke deur 33 kerke by die Sustentasiefonds vir 
1996 was R1 294 961 plus nog R248 569 vir agterstallige ramings.  
Dit is deur die Deputate verminder na R625 560 waarvan die 
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Sustentasiefonds R500 000 gesustenteer het.  Geen agterstallige 
ramings is gesustenteer nie as gevolg van 'n gebrek aan fondse. 
2.2.5  U Deputate sal aanvullend rapporteer oor die aansoeke en 
toekennings vir 1997. 
 Besluit:  Kennis geneem van hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Toekennings: 
 
Part. Aantal 1995 Aantal 1996  
Sinodes kerke  kerke  
 
Noord-Tvl 5 111 651 5 106 793 
Noordwes 4 133 441 4 93 809 
Oos-Tvl 3 66 624 5 91 589 
OVS Natal 4 46 550 3 34 817 
Suidelike 9 160 357 9 80 994 
Wes-Tvl 3 49 385 5 91 998 
Namibië     
  28 568 008 31 500 000 
 
3.1.1  Aanbevelings: 
3.1.1.1  Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is 
en keur die optrede van die Deputate goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2  Fondsinsamelings: 
3.2.1  Aan die kerke is 'n omsendskrywe gerig waarin bydraes gevra 
is.  In Die Kerkblad het daar 'n losblad verskyn waarin bydraes 
gevra is. 
3.2.2  Die Sinode moet met groot dankbaarheid kennis neem van die 
mooi bydraes van kerke en lidmate.  Kyk na die finansiële state vir 
die bydrae wat ingesamel is. 
3.2.3  Die kollektes wat kerke opgeneem het, het nie naby die riglyn 
van R7.00 per lidmaat per jaar gekom nie. 
3.2.4  Aanbevelings: 
3.2.4.1  Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die 
mooi bydraes van kerke en lidmate. 
3.2.4.2  Die Sinode gee opdrag aan die te benoeme Deputate om 
voort te gaan met die fondsinsameling vir die Sustentasiefonds deur 
vrywillige bydraes te vra by kerke en/of instansies en/of persone. 
3.2.4.3  Die Sinode keur 5 kollektes per jaar goed vir die 
Sustentasiefonds met as riglyn R7.00 per lidmaat per jaar. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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3.3  Reglement insake toeseggings uit die opbrengs van die GKSA 
Sustentasiefonds: 
3.3.1  Sinodale magtiging: 
3.3.1.1  Die Sinode voeg die Eeufeesbedieningsfonds en 
Duvenagefonds sodanig saam dat nie een van die twee fondse se 
doelstellings verlore gaan nie. 
3.3.1.2  Die fonds staan bekend as die GKSA-Sustentasiefonds. 
Motivering: 
3.3.1.2.1  Beide fondse handel oor Woordbediening.  Prakties is dit 
moeilik om te onderskei waar sending ophou en opbouwerk van die 
gelowiges begin.  Die innerlike opbou van die kerk kan nie 
losgemaak word van die uiterlike opbou nie, en omgekeerd. 
3.3.1.2.2  Die Sinode het die doelstellings van die fondse vasgestel 
en geen skenker het uitdruklike voorwaardes vir sy bydraes gegee 
nie. 
3.3.1.2.3  Fondse is deur die Sinode ingesamel en daarom kan die 
Sinode ook 'n aanpassing maak in die wyse waarop die fondse 
aangewend word. 
3.3.1.2.4  Nie een van die fondse se doelstellings word wesentlik 
gewysig nie.  Die samevoeging van die fondse dereglementeer en 
gee soepelheid aan die Deputate by die toekenning van sustentasie 
(Acta 1994:321, 2.3.4). 
3.3.2  Doel:  Die Sustentasiefonds is in die lewe geroep met die 
volgende doelstellings: 
3.3.2.1  Hulp aan kerkrade vir die bearbeiding van 
verspreidwonende lidmate 
3.3.2.2  Hulp aan kerke wat weens vertrek van lidmate of sosio-
ekonomiese omstandighede alleen nie 'n predikant kan onderhou nie 
3.3.2.3  Hulp aan kerke wat op die voorposte staan om 'n predikant 
te kry om die kerk op en uit te bou 
 Besluit:  Die Deputate moet ‘n duidelike omskrywing van die 

begrip “kerke wat op die voorposte staan” gee. 
3.3.2.4  Hulp aan kerke in die uitvoering van hul evangeliserings- en 
sendingroeping. 
3.3.2.5  Hulp aan kerke om te groei tot finansiële selfstandigheid. 
 Besluit:  “Groei tot finansiële selfstandigheid” impliseer dat die 

gesustenteerde kerk aan die Deputate vir Sustentasie aanduiding 
moet gee van die periode waarbinne hulle verwag om finansiële 
selfstandigheid te bereik. 

3.3.3  Aanwending van fondse: 
3.3.3.1  Die kapitaal word deur die Administratiewe Buro in trust 
ontvang en belê.  Wanneer gelde beskikbaar om uit te leen sal 
kerkrade voorkeur kry. 
3.3.3.2  Die opbrengs op die kapitaal sal nie by die kapitaal gevoeg 
word nie, maar gebruik word vir sustentasie indien daar wel 
goedgekeurde aansoeke is. 
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3.3.4  Beheer: 
3.3.4.1  Die beheer en toesig word opgedra aan die 
Sustentasiedeputate.  Die Deputate word soos volg saamgestel: 
3.3.4.1.1  Twee lede en sekundi wat deur die Nasionale Sinode 
aangewys word. 
3.3.4.1.2  Die Direkteur van die Administratiewe Buro. 
3.3.4.1.3  Elke Partikuliere Sinode benoem een Deputaat. 
 
3.3.5  Administrasie: 
3.3.5.1  Die administrasie van die fonds is opgedra aan die 
Administratiewe Buro van die GKSA wat die Sustentasiedeputate 
inlig oor die stand van die fonds. 
3.3.6  Aansoeke: 
Aansoeke uit die fonds moet behoorlik gemotiveer word.  Die 
volgende dien as leidraad van wat onder behoorlike motivering 
verstaan word: 
3.3.6.1  Besonderhede verlang: 
3.3.6.1.1  Naam van kerk. 
3.3.6.1.2  Aantal belydende lidmate (volgens die Almanak). 
3.3.6.1.3  Besit die kerk 'n kerkgebou en hoeveel is nog daarop 
verskuldig? 
3.3.6.1.4  Besit die kerk 'n pastorie en hoeveel is nog daarop 
verskuldig? 
3.3.6.1.5  Wat verwag die kerkraad moet lidmate bydra? 
3.3.6.1.6  Wat was die gemiddelde bydrae per belydende lidmaat per 
maand vir die afgelope finansiële jaar? 
3.3.6.1.7  Hoeveel is die traktement en toelaes van die predikant?  
Spesifiseer volledig en gee die syfers vir die huidige kalenderjaar 
sowel as die begroting vir die volgende kalenderjaar. 
3.3.6.1.8  Hoeveel is die reiskostetoelaag van die predikant?  Indien 
die kerk oor 'n motor beskik, wat was die uitgawes?  Gee die syfers 
vir die huidige kalenderjaar en die begroting vir die volgende 
kalenderjaar. 
3.3.6.1.9  Indien die aansoek is om te help met die evangeliserings- 
en sendingroeping van die kerk, moet die volgende inligting ook 
gegee word: 
3.3.6.1.9.1  Wyse en aard van die evangeliserings- en sendingwerk. 
3.3.6.1.9.2  Bestaan daar reeds 'n kerk as vrug van die sendingwerk 
(jong kerk), hoeveel lidmate het hulle of word die nuwe lidmate by 
die bestaande kerk ingeskakel?  Was daar enige groei die afgelope 
jaar? 
3.3.6.1.9.3  Wat verwag die kerkraad moet die lidmate bydra? 
3.3.6.1.9.4  Hoeveel is die bydrae van die jong kerk tot die werk? 
3.3.6.1.9.5  Wat was die gemiddelde bydrae per belydende lidmaat 
per maand vir die afgelope finansiële jaar van die jong kerk? 
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3.3.1.9.6  Watter ander uitgawes is daar in verband met die 
sendingwerk, soos salarisse van helpers (gee die syfers vir die 
huidige kalenderjaar sowel as die begrote syfers vir die volgende 
kalenderjaar)? 
3.3.6.1.10  Hoeveel sustentasie is vir die huidige kalenderjaar gevra 
en wat is toegestaan? 
3.3.6.1.11  Vir hoeveel sustentasie word aansoek gedoen vir die 
volgende kalenderjaar? 
3.3.6.1.12  Motiveer die besondere nood en/of 
uitbreidingsmoontlikhede van die kerk en/of evangeliserings- en 
sendingwerk waarvoor aansoek gedoen om steun gedoen word.  Is 
daar enige ander bedieningsmoontlikheid wat minder of geen 
sustentasie sal vra? 
3.3.6.2  Finansiële state verlang: 
3.3.6.2.1  'n Geouditeerde staat van inkomste en uitgawe vir die 
afgelope finansiële jaar met 'n balansstaat.  Die state word vir 1 Julie 
tot 30 Junie van elke jaar opgestel;  ook moet 'n staat van verwagte 
inkomste en uitgawe vir die res van die kalenderjaar - 1 Julie tot 31 
Desember - ingesluit word.  Geouditeerde state is state wat deur 'n 
geoktrooieerde rekenmeester of soortgelyke gekwalifiseerde persoon 
geouditeer is. 
3.3.6.2.2  'n Begroting van inkomste en uitgawe vir die kalenderjaar 
waarvoor aansoek gedoen word, moet slegs inkomste en uitgawes 
insluit.  Oorskotte en oortrokke rekenings moet nie in berekening 
gebring word nie. 
3.3.6.2.3  Indien die kerk in kombinasie is met kerk(e) wat nie om 
hulp vra nie, gee 'n uiteensetting van onderlinge finansiële 
verpligtinge in die kombinasie.  Gee ook 'n tydsverdeling van die 
predikant in die kombinasie. 
3.3.6.2.4  Daar moet duidelik onderskei word tussen die inkomste en 
uitgawe vir evangelisering en sending en die gewone inkomste en 
uitgawe van die kerk indien die aansoek is om ondersteuning van die 
evangeliserings- en sendingroeping van die kerk. 
3.3.7  Behandeling van aansoeke: 
3.3.7.1  Die Klassisse moet behoorlik gemotiveerde aansoeke om 
finansiële steun deur die kerke in ontvangs neem en behandel.  Die 
Klassisse moet aandag gee aan moontlike kombinering van kerke en 
ander bedieningsmoontlikhede. 
3.3.7.2  Die behandelde en gekeurde aansoeke van die kerke word 
daarna deur die Klassisse gemotiveer en deurgestuur aan die 
Deputate vir Sustentasie van die betrokke Part. Sinode. 
3.3.7.3  Nadat die Deputate vir Sustentasie van die Part. Sinode die 
aansoeke voorlopig behandel en gekeur het, word dit, behoorlik 
gemotiveer, deurgestuur na die Deputate van die Nasionale Sinode 
vir advies van die toeseggings uit die opbrengs van die 
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Sustentasiefonds.  Hierdie Deputate beoordeel dan die aansoeke om 
vas te stel: 
3.3.7.3.1  Beantwoord dit aan die doelstellings waarvoor die 
Sustentasiefonds daargestel is en adviseer, indien hulle dit nodig ag, 
dienooreenkomstig 
3.3.7.3.2  Val die totale som van die aansoeke binne die perke van 
die beskikbare opbrengs. 
3.3.8  Bepalings oor toeseggings: 
3.3.8.1  Indien die som van die aansoeke binne die perke van die 
beskikbare opbrengssom val, doen die Deputate van die Nasionale 
Sinode toeseggings in een som aan die Part. Sinodes, wat die finale 
toeseggings maak. 
3.3.8.2  Indien die aansoeksom groter is as die opbrengs beskikbaar, 
moet die Deputate 'n verdeling van die beskikbare rente maak 
waarin faktore soos sustentasieramings, die sosio-ekonomiese 
omstandighede, aantal belydende lidmate per predikant, geteisterde 
dele en enige besondere omstandighede in ag geneem word. 
3.3.8.3  Die Part. Sinodes maak dan die finale toeseggings uit hulle 
eie sustentasiekasse (eie sustentasiefondse plus hulp uit die 
Sustentasiefonds) aan die kerke wat vir sustentasie in aanmerking 
kom. 
3.3.8.4  Sustentasie word in die reël slegs gegee vir die onderhoud 
van 'n predikant en/of sendeling. 
3.3.9  Uitkering uit die opbrengs: 
Uitkerings aan die Part. Sinodes moet kwartaalliks vooruit gedoen 
word deur die Direkteur van die Administratiewe Buro slegs nadat: 
3.3.9.1  'n Lys met die toegesegde bedrae aan kerke wat uit die 
opbrengs van die Sustentasiefonds hulp ontvang, aan hom verstrek is 
3.3.9.2  Berig is deur die Part. Sinodes dat die kerk of kombinasie 
van kerke waaraan toeseggings gemaak is, 'n predikant verkry het en 
dat die omstandighede nie verander het nie.  By vertrek van 'n 
predikant sal uitbetalings slegs geskied vir die tydperk waarin hy aan 
die kerk of kombinasie verbonde was. 
3.3.9.3  Indien 'n kerk sustentasie ontvang het vir 'n tydperk na die 
datum waarop daardie kerk se verpligting tot onderhoud van die 
predikant beëindig is, moet daardie kerk die betrokke bedrag 
terugbetaal. 
 Besluit:  Die Reglement word goedgekeur soos gewysig 

(wysigings reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
 
 
 
4.  Opdragte 
4.1  Die Sinode benoem weer Deputate met die volgende opdrag: 
4.1.1  Maak volgens die Reglement van die Sustentasiefonds 
toeseggings uit die rente van die fonds 
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4.1.2  Bou die Sustentasiefonds uit. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
C.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE VIR ADVIES 
INSAKE TOESEGGINGS UIT DIE RENTE VAN DIE 
EEUFEESBEDIENINGSFONDS EN DUVENAGEFONDS  
 
1.  Opdrag 
Die opdrag is in Acta 1994:270, 4.1;  322, 2.3.4.2 en 2.3.4.3. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds 
word u verwys na die finansiële state van die Administratiewe Buro. 
2.2  Aansoeke: 
2.2.1  Die totale aansoeke deur 26 kerke by die Sustentasiefonds vir 
1997 was R1 175 000 plus nog R149 264 vir agterstallige ramings.  
Dit is deur die Deputate verminder na R570 739 waarvan die 
Sustentasiefonds R502 250 gesustenteer het.  Geen agterstallige 
ramings is gesustenteer nie as gevolg van 'n gebrek aan fondse. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Toekennings: 
 
 Part. Aantal 1997 
 Sinodes kerke   
 
 Noord-Tvl 3 67 114  
 Noordwes 1 61 600  
 Oos-Tvl 5 142 923 
 OVS Natal 3 40 984  
 Suidelike 6 91 933  
 Wes-Tvl 4 97 852 
  22 502 406 
 
3.2  Aanbevelings 
3.2.1  Neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die 
optrede van die Deputate goed. 
3.2.2  Neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes 
van kerke en lidmate. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
18.2  RAPPORT VAN DIE BESTUUR VAN DIE 
ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE LEDE VAN DIE 
ADMINISTRATIEWE BURO (Artt.107 
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Die gedeputeerdes is vir die doeleindes van hierdie Rapport lede van 
die Administratiewe Buro (vgl. die Reglement van die 
Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
- Acta 1985:214, 5) en word so gekonstitueer. 
 
A.  Br. H.S.J. Vorster stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Finansiële 
Kommissie. 
C.  Oudl. J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie. 
D.   RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Die volledige opdrag is in die Reglement van die 
Administratiewe Buro (Acta 1985:212) opgeneem.  Die opdragte 
aan die Bestuur word in art.7 en dié aan die Dagbestuur in art.8 
weergegee. 
1.2  Bykomende opdragte deur die Sinode gegee 
1.2.1  Die Bestuur moet Kerke en Klassisse besoek in sake 
agterstallige ramings 
1.2.2  Rente moet volgens die besluit (Acta 1991:436, 7.1.2.4 en 
7.1.2.5) op agterstallige ramings gehef word 
1.2.3  Die reiskostetariewe soos nodig aanpas wanneer daar 
kosteverhogings is 
1.2.4  Die benoeming van Raadslede vir die PU vir CHO namens die 
Administratiewe Buro (Trustees GKSA) doen 
1.2.5  Finansiële voorsiening vir langverlof van personeel 
1.2.6  Die Bestuur bepaal die begrotings vir 1995 en 1996 en stel die 
ramings vas soos besluit 
1.2.7  Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na 
moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die 
koninkryk te benadeel 
1.2.8  Die Bestuur moet die moontlikheid ondersoek om self die 
administrasie van die GKSA Personeelpensioenfonds en die GKSA 
Predikantepensioenfonds te hanteer 
1.2.9  Die fondsinsameling en beplanning vir die wysiging aan die 
hoofingang TSP moet nog steeds in oorleg met die Rektor (TSP) 
gedoen word. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1.1 tot 1.2.9. 
 
2.  Sake waarvan die ledevergadering kennis moet neem 
2.1  Benoemings:  Vir die hantering van sake is die volgende 
benoemings gemaak: 
2.1.1  Beleggingsadviseurs:  Die volgende persone is benoem en het 
ingewillig om die Dagbestuur by te staan met die hantering van die 
beleggings - brr. J.J. Howell, J. Greyling en L.P. Korsten.  Die 
Bestuur het ook 'n Beleggingskomitee benoem wat die beleggings 
op 'n dag tot dag basis gehanteer het. Die Komitee het UAL en 
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Syfrets as portefeuljebestuurders aangestel om die bates van die 
Emeritaatsfonds te hanteer. 
2.1.2  Trustees vir die Pensioenfonds (personeel):  Prof. J.H.P. van 
Heerden en br. G.G. Ebersohn met prof. L.A. van Wyk as sekundus 
is benoem. 
2.1.3  Kommissie vir Eiendomme:  Dr. B.J. de Klerk (v), dr. P.J. 
Snyman (skriba), die Direkteur en die Rekenmeester van die 
Administratiewe Buro, een lid benoem deur die Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Noord en twee lede van die Teologiese Skool, 
Potchefstroom.   
Aanbeveling:  Kennis geneem van die benoemings.  Die broeders 
wat in die onderskeie Kommissies gedien het, word bedank vir die 
werk wat gedoen is. 
2.2  Besoeke aan Kerke/Klassisse insake agterstallige ramings 
(Opdrag 1.2.1):  Die Bestuur en Dagbestuur het gereeld lede 
afgevaardig na Klassisse om die saak oor agterstallige ramings te 
stel.  Meestal is positief gerapporteer oor pogings wat in werking 
gestel word sodat Kerke die agterstallige ramings kan betaal.  
Kerkrade behoort met meer erns aandag te gee aan agterstallige 
ramings.  (Hieroor word verder onder 3.4 gerapporteer). 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Dit bly 'n staande opdrag. 
2.3  Rente gehef op agterstallige ramings (Opdrag 1.2.2):  Die 
Sinodebesluit word steeds uitgevoer.  By dié Kerke wat werklik 
probleme het om die ramings te betaal, word die kerke se finansiële 
verpligting net nog groter gemaak en agterstalligheid verder 
vergroot. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Die opdrag moet verder uitgevoer 
word. 
2.4  Aanpassing van reiskostetariewe (opdrag 1.2.3):  Daar is slegs 
een aanpassing gemaak en jongste vasstelling was soos volg: 
2.4.1  Die waarde van 'n motor is van R50 000 tot R70 000 verhoog 
met die hoër koopprys. 
2.4.2  Masjienkapasiteit is verminder na 1.8 liter. 
2.4.3  Kostes: 
 -  Kapitaal  R0.5993per km 
 -  Brandstof  R0.199per km 
 -  Onderhoud  R0.186per km 
    R0.9843per km 
 
2.4.4  Tariewe:  Daar is weggedoen met die tarief van nie-
gesubsidieerde motors en slegs die tarief van R0.98 per km word 
toegepas. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Dit bly 'n staande opdrag.  Die 
Deputate wat per vliegtuig reis, moet ekonomiese klas reis. 
2.5  Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (Opdrag 1.2.4):  Die 
Bestuur het drr. C.J. Smit (30/6/98) en C.J. Malan (tot 30/6/99) 
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namens die Administratiewe Buro as Trustee van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika benoem vir die periode soos aangedui. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Die opdrag word gekontinueer. 
2.7  Finansiële voorsiening vir langverlof van personeel (Opdrag 
1.2.5):  Voorsiening is gemaak in die 1997 boekjaar om langverlof 
aan personeel te betaal (kyk ook 3.1.2 van hierdie Rapport). 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1 tot 2.7 soos aanbeveel.  

Aan al die broeders word ‘n besondere woord van dank vir die 
werk van die afgelope drie jaar uitgespreek. 

2.8  Bepaling van die 1995 en 1996 begrotings en vasstelling van 
ramings (Opdrag 1.2.6):  In terme van 'n Sinodebesluit (Acta 
1994:312, 3.7.2.1 en 3.7.2.3) het die Bestuur begrotings vir 1995 en 
1996 opgestel en goedgekeur.  Die Bestuur kon daarin slaag om die 
ramings vir 1995 met 16.9% te laat daal terwyl vir 1996 vir 'n 
ramingsverhoging van 4.7% begroot is. 
2.8.1  'n Voorstel word gemaak dat die begrotingsjaar van die 
Administratiewe Buro verander word om saam met die finansiële 
boekjaar van die Buro te val (kyk 3.4.4.5 van hierdie Rapport). 
Aanbeveling:  Kennis geneem van 2.8. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.9  Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend  
moontlikhede ondersoek om koste te bespaar sonder om die werk in 
die koninkryk te benadeel.  Die ledevergadering se aandag op die 
volgende gevestig: 
2.9.1  Die pos van telefoniste is deur die gebruikmaking van nuwe 
tegnologie afgeskaf en mevrou J.J. Coetzee word nou aangewend in 
die pos van mevrou P.J. Tiearney wat gedurende 1996 afgetree het. 
2.9.2  As gevolg van verhoogde tariewe is die tuindienste, wat 
voorheen deur 'n buite-instansie behartig is, nou weer deur die 
Administratiewe Buro oorgeneem. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro 

word goedgekeur. 
2.10  Moontlike hantering van die administrasie van die GKSA 
Personeelpensioenfonds en die GKSA Predikantepensioenfonds 
(Opdrag 1.2.8):  As gevolg van 'n misverstand is daar nie uitvoering 
gegee aan hierdie opdrag nie.  Die Administratiewe Buro het wel 
met die medewerking van br. B.G. Kukkuk die administrasie van die 
twee pensioenfondse behartig, maar is nooit formeel aangestel nie. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem maar nie na die Admin. Buro verwys 

nie. 
2.11  Gebouekompleks TSP:  Die fondsinsameling en beplanning vir 
die wysiging aan die hoofingang TSP moet nog steeds in oorleg met 
die Rektor (TSP) gedoen word (Opdrag 1.2.9):  Daar is nie vir die 
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uitgawes geraam nie en die fondsinsameling het nog nie gerealiseer 
nie; gevolglik kon die opdrag nog nie uitgevoer word nie. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Die opdrag word gekontinueer. 
2.12  Lenings aan Kerke:  Kerkrade is bewus dat lenings beskikbaar 
is.  Lenings ter waarde van R218 427 is toegestaan aan die volgende 
kerke: 
Potchefstroom Oos - R25 000 
Brakpan-Suid - R70 000  
Herstel van dak van die ou Teologiese Skoolsaal - R58 427 
Port Elizabeth - R65 000 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.11 en 2.12. 
2.13  Eiendomme 
2.13.1  Krugerskraal:  Die eiendom word steeds onder kontrak teen 
'n nominale huur verhuur.  Die Deputate vir die Kerkargief en -
musem is tevrede met die huurooreenkoms. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Die sake met betrekking tot 
Krugerskraal word deur die Deputate vir Kerkargief en -museum 
behartig. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.13.2  Plase Venterskraal, Alberta/Kalkbult en Welverdiend 
2.13.2.1  Die plaasverhuring van Welverdiend word nog deur die 
Gereformeerde Kerk Heidelberg gedoen tot voordeel van dié 
Kerkraad en die GKSA Sustentasiefonds. 
2.13.2.2  Venterskraal, Alberta en Kalkbult:  Die opbrengs van die 
verhuring word tot voordeel van die Studentekas aangewend.  Die 
Bestuur het ook 'n waardasie van die plase laat maak om 'n 
aanduiding van die huidige markwaarde te kry (Julie 1995): 
-  Venterskraal (429 ha) -  R210 000 
-  Alberta/Kalkbult (644 ha) -  R315 000. 
2.13.2.3  Beide plase is aan die huidige huurders te koop aangebied.  
Venterskraal is verkoop teen 'n bedrag van R220 000.  'n Verband 
ten bedrae van R120 000 terugbetaalbaar oor 3 jaar is aan die koper 
gegee.  Vir die plase Alberta en Kalkbult het die huidige huurder 
ook 'n aanbod gemaak om te koop. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.13.3  Florida Park Besigheidskompleks 
Die besigheidspersele van hierdie kompleks is ook finaal gedurende 
1996 verkoop en die opbrengs in die Emeritaatsfonds gestort. 
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FLORIDA PARK SAKESENTRUM 
 
1.  Oorspronklike aankoopprys 30-06-1984  1 150 000 
 Plus:  233,128 
   -  Herstelwerk 74 356  
   -  Hereregte 66 003  
   -  Herstelwerk 92 769 _________ 
    1 383 128 
 
2.   Netto Huur-        Wins op Kapitaal 
   opbrengs inkomste verkope terug    
   -  30/6/87      240 330  
   -  30/6/90      547 929  
   -  30/6/93      543 780      573 901    815 678 (815 678) 
   -  30/6/95      264 134  
   -  30/6/96        37 547    
                     1 633 719      573 901    815 678 567 450 
 
3. Verkope besigheidspersele   292 847   567 450       (567 450)  
              866 748  NUL 
 
4. Gemiddelde % netto-opbrengs: - 17.50%  
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
 
2.14  Studentelenings:  Die Bestuur gee baie ernstige aandag aan die 
agterstallige lenings van predikante wat reeds bevestig is asook 
studente wat nie hul studies voltooi het nie en, na etlike jare, nog 
geen poging aangewend het om hierdie studielenings terug te betaal 
nie. 
 Besluit:  Goedgekeur met die volgende byvoeging:  Uitstaande 

lenings deur persone wat nie predikante van die GKSA is nie, 
moet gevorder en indien nodig moet geregtelike stappe ingestel 
word.  In die geval van predikante van die GKSA moet skrywes 
aan die kerkrade gerig word van die kerke waar die predikante 
in diens is. 

2.15  Aftrede van br. L.J. Swart as Direkteur:  Br. Lukas Swart het 
teen die einde van 1995 na bykans 25 jaar in diens van die 
Administratiewe Buro as gevolg van swak gesondheid afgetree.  In 
die periode het hy sy taak met groot nougesetheid en ywer uitgevoer. 
 Besluit:  Die vergadering bedank br. Swart vir die taak wat hy 

eervol volbring het en bid hom en sy eggenote 'n rustige en 
gesonde aftreetyd toe. 

 Besluit    Goedgekeur met die versoek dat die Skriba van die 
Sinode ‘n skrywe aan die broeder rig en die Sinode se dank 
uitspreek. 

 
3.  Sake waaroor die ledevergadering moet besluit 
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3.1  Personeelsake 
3.1.1  Langverlof van die personeel:  Van die huidige personeellede 
van die Administratiewe Buro wat voor 1 Augustus 1991 aangestel 
is, was in terme van hul Diensreglement geregtig op langverlof vir 
elke vyf diensjare voltooi.  Weens die rasionalisasieproses was dit 
net nie meer moontlik vir die Bestuur om hierdie voordeel gestand te 
doen nie.  Praktiese werkreëlings is ook bemoeilik.  Die Bestuur het 
in samewerking met die betrokke partye besluit om opgeloopte 
langverlof tot 31 Maart 1996 uit te betaal.  In ruil is die 
siekteverlofvoordele van alle personeel verbeter om dit in lyn met 
huidige praktyk te bring. 
Aanbeveling:  Keur die aanpassing goed. 
3.1.2  Salarisaanpassings:  Die Bestuur volg 'n beleid om 
skaalaanpassings te maak en ook verhogings volgens meriete toe te 
staan.  Aanpassings aan salarisse en salarisskale is vir 1995 (5%) en 
1996 (5%) gemaak.  Die Bestuur sal ook vir 1997 op die Oktober 
1996 vergadering hieraan aandag gee. 
Aanbeveling:  Keur die aanpassings goed. 
3.1.3  Opvolger in Direkteurs- en Rekenmeestersposte 
3.1.3.1  Die voorstel wat aan Sinode 1994 (Acta 1994:288, 3.2.10.2) 
gemaak is, het nie gerealiseer nie as gevolg van die feit dat br. L.J. 
Swart gedwing is om teen die einde van 1995 weens 
gesondheidsredes te moet aftree.  Br. H.S.J. Vorster is in die pos 
aangestel. 
3.1.3.2  Na die aftrede van br. M.P.A. Coetsee as rekenmeester is br. 
D. Postma in die hoedanigheid aangestel. 
Aanbeveling:  Keur die aanstellings goed. 
 Besluit:  Pte.3.1 tot 3.1.3.2 word goedgekeur. 
 
3.1.4  RAPPORT VAN DIE TRUSTEES INSAKE GKSA 
PERSONEEL PENSIOENFONDS  
 
Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
1.  Die fonds het in drie opsigte in die periode sedert die 1994-
Sinode 'n aansienlike verandering ondergaan naamlik: 
1.1  Die Trustees het besluit dat die administrasie van die fonds 
vanaf 1 Januarie 1995 deur die Administratiewe Buro behartig moet 
word in plaas van die versekeraar aangesien die stap heelwat koste 
bespaar het. 
1.2  As gevolg van 'n volgehoue verhoging in die gemiddelde 
ouderdom van die lede, het die bydraekoers wat deur die 
werkgewers betaal moes word, 'n stygende tendens getoon.  Die 
aftreevoordeel (2% X jare diens X gemiddelde salaris oor die laaste 
18 maande van diens - die sogenaamde vaste voordelefonds) se 
bydraekoers is gevoelig vir sulke stygings.  Om te voorkom dat daar 
verdere verhogings in die bydraekoers nodig word, het die Trustees 
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besluit om ten opsigte van nuwe aanstellings van 1 Januarie 1995 af 
die aftreevoordeel te wysig na een wat nie vir gemiddelde ouderdom 
gevoelig is nie naamlik 'n vaste bydraefonds.  Onder hierdie tipe 
fonds word 'n bydraekoers deur die werkgewer vasgestel wat nie 
verander nie tensy die werkgewer so besluit.  Die fonds se 
aftreevoordeel is dan gelyk aan die akkumulasie van bydrae 
gedurende die lid se termyn.  Die gemiddelde ouderdom van 'n 
groep lede het dus nie 'n invloed op die lid se aftreevoordeel nie.  
Die rede waarom die bestaande lede (voor 1 Januarie 1995) se 
voordeel nie dienooreenkomstig gewysig is nie is dat daar geen 
waarborg aan hulle gegee kon word dat hulle na so 'n wysiging, nie 
swakker daaraan toe sou wees as voor die wysiging nie. 
Verder het die koste van ongeskiktheidsvoordele ook gestyg en ten 
opsigte van nuwe lede (toetrede na 1 Januarie 1995) is die voordeel 
soos van toepassing op bestaande lede, nl.: 
-  75% van die eerste R12 000 salaris per maand plus 50% van 
restant salaris tot 'n maksimum voordeel van R15 000 per maand 
betaalbaar tot ouderdom 65 verander na 
-  die kleinste van 68% van salaris en 75% van die eerste R12 000 
salaris plus 50% van die restant salaris tot 'n maksimum voordeel 
van R12 000 per maand betaalbaar tot ouderdom 60. 
Ten opsigte van die lede wat voor 1 Januarie 1995 aangesluit het, 
bly die lid- en werkgewersbydraekoers onveranderd op 
onderskeidelik 8% en 15,25% van salaris.  Ten opsigte van nuwe 
toetreders (na 1 Januarie 1995) verander die bydraes van 7.5% en 
12.5% onderskeidelik. 
1.3  Die personeel van die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake 
vorm die grootste deel van die ledetal van die fonds.  Hul 
diensvoorwaardes bepaal dat die normale aftree-ouderdom 60 jaar is 
terwyl die normale aftree-ouderdom van die fonds 65 jaar is.  
Hierdie toedrag van sake het veroorsaak dat personeel van die 
Diakonale Sake wat voor 1 Januarie 1995 lid van die fonds was en 
wat op hul normale aftree-ouderdom aftree, ingevolge die reëls van 
die fonds, vroeg aftree met 'n gepaardgaande vermindering in hul 
voordeel.  Die teenstrydigheid is toe uit die weg geruim deur die 
bepaling met betrekking tot vermindering by vroeë aftrede te wysig 
na geen vermindering nie by aftrede tussen die ouderdomme 60 en 
65 jaar.  Persone wat voor ouderdom 60 aftree se voordeel 
verminder steeds met 0,5% per maand van vroeë aftrede.  (Lede na 1 
Januarie 1995 word nie deur die wysiging geraak nie aangesien hulle 
voordeel te enige tyd gelyk is aan hul regmatige aandeel.) 
2.  Vir die jaar 1995 is die volgende eise deur die fonds betaal 
vergeleke met die jaar 1992: 
 
ENKELBEDRAE 1992                          1995 
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Sterfte                   R    66 500      R    3 181 
Uitdienstredings          277 779        102 305 
Aftrede                      172 506 309 648 
 
PENSIOENE R102 366 p.j. R72 789 p.j. 
 
Pensioenverhogings ten bedrae van 12% per jaar is gedurende 1995 
aan pensioentrekkers toegestaan.  Verder is daar op 1 Desember 
1995 aan pensioentrekkers 'n eenmalige bonus betaal gelyk aan 
maand se pensioen met 'n minimum van R100. 
3.  Alle gelde vir belegging is deur Sanlam belê.  Die markwaarde 
van die bates van die fonds soos op 31 Desember 1995 was soos 
volg: 
 
     1992                   1995 
 
Gewaarborgde Portefeulje          R 1 824 642R2 211 298 
Markwaarde Portefeulje (100+)      3 097 128 4 099 792 
Markwaarde Portefeulje (200+)         208 007 2 035 100 
                                         R 5 129 777       R8 346 190 
 
Die beleggingsopbrengs van die fonds vir die jaar 1995 was gelyk 
aan 17%. 
 
4.  'n Opsomming van die aktuariële waardering vir die drie jaar tot 
1 Januarie 1996 is soos volg: 
 
AKTUARIëLE WAARDERING VAN DIE GKSA PERSONEEL 
PENSIOENFONDS SOOS OP 1 JANUARIE 1996 
 
1.  Inleiding 
Die driejaarlikse Aktuariële Waardering van die GKSA Personeel 
Pensioenfonds (die Fonds) soos op 1 Januarie 1996 is pas voltooi.  'n 
Volledige verslag in die verband is aan die Trustees van die GKSA 
Personeel Pensioenfonds voorsien. 
'n Opsomming van die belangrikste besonderhede, resultate en 
bevindinge van die verslag word hierna vir die inligting van lede en 
ander belanghebbendes verskaf. 
2.  Besonderhede van die Fonds 
2.1  Die voordele wat ten opsigte van lede wat voor 1 Januarie 1995 
tot die Fonds toegetree het, gebied word, word op 'n betrokke lid se 
pensioengewende diens en salaris soos wat dit van jaar tot jaar 
toegepas word, gebaseer. 
2.2  Vanaf 1 Januarie 1995 word 'n regmatige aandeel ten opsigte 
van elke nuwe toetrede in die Fonds geakkumuleer.  By aftrede word 
die regmatige aandeel aan die lid beskikbaar gestel.  Die lid kan dan 
tot 'n maksimum van een-derde in kontant neem terwyl die balans by 
'n versekeraar van die lid se keuse aangewend moet word ten einde 
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'n pensioen vir die lid aan te koop.  Die werkgewerbydraekoers is 
terselfdertyd ten opsigte van alle nuwe toetrede na 12.5% van 
salarisse verlaag. 
2.3  Die ledetal van die Fonds het gedurende die periode 1 Januarie 
1993 tot 1 Januarie 1996 van 373 lede na 238 lede afgeneem terwyl 
die totale salarisrol van R6 134 000 na 
R3 937 000 verlaag het. 
2.4  Die aantal pensioentrekkers het gedurende dieselfde periode van 
32 na 39 toegeneem.  In totaal word pensioene van 
R177 000 per jaar tans deur die Fonds betaal in vergelyking met 
R122 000 op die vorige waarderingsdatum. 
2.5  Die markwaarde van die bates van die Fonds het gedurende 
hierdie periode van R5 130 000 tot R8 346 000 toegeneem. 
 
3.  Finansiële stand van die Fonds 
3.1  Die resultate van die Aktuariële Waardering toon dat die 
verpligtinge van die Fonds ten opsigte van bestaande 
pensioentrekkers en ten opsigte van die verstreke dienstydperk van 
bestaande lede soos volg met die bates van die Fonds vergelyk: 
 
Verpligtinge ten opsigte van aktiewe lede R4 199 000 
Verpligtinge ten opsigte van bestaande  
pensioentrekkers R1 602 000 
 
Totale verpligtinge R5 801 000 
Minus waarde geplaas op bates R7 487 000 
Surplus ten opsigte van verstreke diens R1 686 000 
 
Dit beteken dat die afgelope verpligtinge van die Fonds met sowat 
129% deur bestaande bates gedek word, teenoor die vereiste van 
100% wat deur die Registrateur van Pensioenfondse gestel word. 
3.2  Sover dit die verpligtinge betref wat sal spruit uit diens wat nog 
in die toekoms deur lede gelewer sal word, toon die resultate dat 
indien die huidige lid- en werkgewerbydraes gehandhaaf sou word, 
dit tesame met die surplus ten opsigte van verstreke diens meer as 
voldoende behoort te wees om vir die verwagte toekomstige 
verpligtinge van die Fonds voorsiening te maak. 
3.3  Dit is duidelik uit die bovermelde resultate dat die Fonds tans in 
'n gesonde finansiële toestand verkeer, en dat hierdie gesonde 
posisie ook in die toekoms gehandhaaf behoort te kan word. 
Charles Erasmus B.Sc FIA 
Aktuaris 
 
Die volledige verslag verskyn as ongepubliseerde Bylae. 
 
5.  'n Opsomming van die ouditverslag vir die jaar tot 31 Desember 
1995 is soos volg: 
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PERSONEEL 
PENSIOENFONDS 
REGISTRASIENOMMER: 12/8/21398 
BYLAE - D 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE 
TRUSTEES VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-
AFRIKA PERSONEEL PENSIOENFONDS 
 
Ons het die finansiële jaarstate uiteengesit op bladsye 1 tot 8 
geouditeer.  Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van 
die Pensioenfonds se Trustees.  Dit is ons verantwoordelikheid om 
oor hierdie finansiële state verslag te doen. 
Ons het ons oudit ooreenkomstig algemeen aanvaarde 
ouditstandaarde uitgevoer.  Hierdie standaarde vereis dat ons dit 
oudit beplan en onderneem om redelike versekering te verkry dat, in 
alle wesenlike aspekte, billike aanbieding in die finansiële state 
bereik is.  'n Oudit behels 'n evuluering van die geskiktheid van die 
rekeningkundige beleid, 'n ondersoek, op 'n toetsgrondslag van 
bewyse wat die bedrae en openbaarmaking wat in die finansiële state 
ingesluit is steun, 'n beoordeling van die redelikheid van beduidende 
ramings en 'n oorweging van die algehele aanbieding van die 
finansiële state.  Ons is van mening dat ons ouditprosedures in die 
omstandighede geskik was om ons mening, wat hieronder aangebied 
word, uit te spreek. 
Na ons oordeel word die netto bates van die fonds op 31 Desember 
1995 en die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op 
daardie datum, in ooreenstemming met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk en die statute van die fonds en op die wyse 
vereis by die Wet op Pensioenfondse, 1956, redelik deur genoemde 
state weergegee. 
Bezuidenhout en Steyn 
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.) 
 
 
 
Die volledige verslag verskyn as ongepubliseerde Bylae. 
 Besluit:  Neem kennis van al die punte hierbo. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
 
3.2  Uitstaande bedrae 
3.2.1  Agterstallige ramings:  In aanvulling tot wat in 2.2 
gerapporteer is, kan gemeld word dat die state met aanduidings van 
agterstallige ramings gereeld na Klassisse gestuur is.  Die Bestuur 
het tweekeer reëlings getref om Klassisse te besoek.  Daar is ook 'n 
spesifieke brief aan predikante gestuur met die dringende versoek 
dat die predikant self die saak van agterstallige ramings met die 



 397

Kerkraad opneem.  Die totale bedrae van ramings uitstaande was 
soos volg: 
  Bedrag      Toename 
 
30 Junie 1993        R2 298 229.62  
30 Junie 1994        R2 644 426.59               (15.06%) 
30 Junie 1995        R2 714 710.21                 (2.65%) 
30 Junie 1996        R2 876 015.68                 (5.94%) 
 
Daar was dus 'n sterk toename in uitstaande bedrae van 30-6-93 tot 
30-6-94.  Tot en met 30 Junie 1995 was die toename nie so groot 
nie, maar het dit weer in die volgende jaar (30 Junie 1996) vinniger 
begin groei. 
3.2.2  Mediesefondsledegeld:  Met die uitsondering van 35 Kerke is 
al die Kerke ingeskakel by die debietorderstelsel vir die betaling van 
predikante se mediesefondsledegeld.  Sommige van hierdie 
Kerkrade raak gereeld agterstallig met die betaling van hierdie 
verpligtinge en plaas gevolglik 'n addisionele administratiewe en 
finansiële las op die Administratiewe Buro wanneer ledegelde 
maandeliks oorbetaal moet word. 
Gevolgtrekking:  Die metode om agterstallige bedrae onder aandag 
van Klassisse te bring, lewer wel resultate maar nie sodanig dat die 
agterstallige bedrae drasties verminder nie.  Daarom sal dit nodig 
wees dat die ledevergadering meer drastiese stappe/reëlings sal tref.  
Die probleem is dat die Administratiewe Buro nie werklik teen 
Kerke kan optree nie. 
Aanbevelings: 
Ramings 
1.  Die Bestuur het skrywes aan Kerkrade en Klassisse gerig met die 
versoek om nie net aanduidings te gee wat die oorsaak van die 
agterstallige ramings was nie, maar ook oplossings aan die hand te 
doen hoe die probleem opgelos kan word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Mediesefondsledegelde 
2.  Alle Kerkrade moet die mediesefondsledegeld deur die 
debietorderstelsel betaal. 
3.  Rente moet gehef word op agterstallige mediesefondsledegeld en 
na drie maande sal die predikant se mediese lidmaatskap 
gekanselleer word. 
Aanbeveling:  Keur aanbevelings 2 en 3 goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3  Finansiële sake 
3.3.1  Boekverkope:  Gedurende 1995 het 'n Kommissie insake 
rasionalisering by die Administratiewe Buro die volgende bevind: 
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3.3.1.1  Indien rente op die voorraad in berekening gebring word, dit 
'n verlies tot gevolg het. 
3.3.1.2  Op grond van dié voorraad en verkoopsyfers geoordeel, 
moet daar beter beheer wees oor voorraad en voorrraad-grootte.  
Daar moet egter gelet word op die volgende: 
3.3.1.2.1  Die Administratiewe Buro is nie 'n gewone boekwinkel 
nie en daarom kan die gewone besigheidskriteria nie ten volle 
toegepas word nie. 
3.3.1.2.2  Die Sinode gee opdragte aan Deputate.  Dié Deputate 
moet die opdragte uitvoer, bv. Katkisasieboeke, KO-boekies, 
Psalmboeke, boeke deur TSP-professore, ens. uitgee.  Die voorraad 
kan gevolglik nie jaarliks omgesit word nie want die hoeveelheid 
wat gedruk word, hou verband met aanvraag, koste en veroudering. 
3.3.1.2.3  Om die omset op te stoot word daar ook ander publikasies 
aangebied om die kerkverband van diens te wees.  Dié diens aan 
Kerke en lidmate kan nie net in geld gemeet word nie, maar die 
koste van die diens moet uitgespel word. 
Om koste te beperk word aanbeveel dat: 
3.3.1.2.4  Die Direkteur moet saam met die betrokke Deputate 
besluit oor kostes en veral oor hoeveelhede van publikasies en of 
daar wel 'n mark vir die betrokke publikasie bestaan. 
3.3.1.2.5  Alle boeke wat nie binne 12 maande verkoop nie, word 
onder beheer van die Direkteur geplaas en die voorraad word, waar 
nodig, in oorleg met die Deputate, verminder deur dit ten beste 
voordeel te verkoop of anders aan te wend. 
Aanbeveling:  Keur die aanbeveling goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3.2  Kerkordeboekies:  Die Bestuur het 'n versoek van die 
Deputate Kerkordeboekie ontvang om fondse beskikbaar te stel vir 
die druk van 'n hersiene Kerkordeboekie.  In die lig van die voorraad 
Kerkordeboekies by die Administratiewe Buro (waarde ongeveer R8 
000) plus beraamde drukkoste van ongeveer R13 000, kon die 
Bestuur nie die koste regverdig nie en is die Deputate versoek om 
ondersoek in te stel of die huidige Kerkordeboekie nie op een of 
ander wyse gebruik kan word nie. 
Aanbeveling:  Keur die optrede van die Bestuur goed. 
 Besluit:  Optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
3.3.3  Hammanskraalse Teologiese Skool:  Die ouditeursfirma 
Grobler en De Klerk het die finansiële state van die HTS soos op 31 
Januarie 1995 gekwalifiseer.  Verder rapporteer dié firma dat die 
laaste geouditeerde finansiële state vir die "Trust vir die beheer van 
die Opleidingsfonds van die Hammanskraalse Teologiese Skool" 
opgestel is op 30 Junie 1993.  Die Kuratore sal self oor die 
aangeleentheid rapporteer.  (Kyk Ongepubliseerde Bylae A vir die 
jongste verslag van ouditeure Grobler en De Klerk.) 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
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 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3.4  Begrotings van die Administratiewe Buro:  Die begrotings van 
die Sinode word per kalenderjaar (1 Januarie tot 31 Desember) 
opgestel en verskil dus van die finansiële jaar (1 Julie tot 30 Junie) 
van die Administratiewe Buro. 
3.3.4.1  Die Sinode het aan die Bestuur opdrag gegee (Acta 
1994:312, 3.7.2) om die begrotings te ontvang en daarvolgens 
ramings vas te stel. 
3.3.4.2  Die ramings word in Oktober vasgestel op statistieke wat 
gedurende Meimaand van elke jaar versamel is. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3.4.3  Die Sinode word versoek om die volgende voorstelle goed 
te keur en in die Reglement van die Administratiewe Buro op te 
neem. 
3.3.4.4  Die opdrag aan die Bestuur van die Administratiewe Buro 
om die begrotings en ramings te hanteer word gekontinueer. 
3.3.4.5  Die begrotingsjaar word by die finansiële jaar aangepas.  Dit 
sal veral die rekenkundige aanpassing van werklike- en 
begrotingsyfers uitskakel. 
3.3.4.6  Die begrotings en ramings word gedurende April van elke 
jaar gehanteer nadat die statistiekvorms soos op 31 Maart teen 30 
April by die Administratiewe Buro ontvang is. 
Alle inligting en begrotings moet teen 30 Junie verwerk wees sodat 
ramingsrekenings teen 1 Julie in besit van kerkrade kan wees. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
3.3.4.7  Voorgestelde tydskedule. 
3.3.4.7.1  Die begroting wat gedurende Oktober 1996 opgestel en 
die ramings wat daarvolgens bepaal is, geld tot Junie 1997. 
3.3.4.7.2  Die Sinode van 1997 behandel die Rapport en keur dit 
goed. 
3.3.4.7.3  Die statistiekvorms word gedurende Februarie 1997 
uitgestuur vir voltooiing soos op 31 Maart 1997. 
3.3.4.7.4  Die Bestuur verkry gedurende April 1997 begrotings van 
alle Deputate asook die Kuratore van die TSP vir die boekjaar 1 
Julie 1997 tot 30 Junie 1998. 
3.3.4.7.5  Die Bestuur keur die begrotings en ramings vir die 
finansiële jaar gedurende Mei 1997 goed.  Inligting word voor 30 
Junie 1997 aan Kerkrade verskaf (kyk ongepubliseerde Bylae B vir 
oorspronklike voorlegging aan die Bestuur). 
Aanbeveling:  Keur die aanbeveling goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3.5  Begroting Sinode 1997:  Die Bestuur het gekyk na die 
verwagte kostes van Sinode 1997. 
 
Inkomste 
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Ramings vir 1994 - 1996 ontvang R 257 040 
Opgehoopte fonds in Sinodale Kas 30-06-96 255 138 
Verwagte koste:  
Verblyf 150 852 
Reiskoste van Afgevaardiges 80 000 
Ekstra personeel, skryfbehoeftes en druk van Agenda 25 000 
 
Die volgende is aan die Partikuliere Sinodes deurgegee: 
3.3.5.1  Verblyf:  Dat aan persone wat privaat bly, R30.00 per dag 
betaal word vir etes. 
3.3.5.2  Reiskoste: 
3.3.5.2.1  'n Vaste kilometertarief word betaal, nl. R0.98c per km. 
 Besluit:  Reiskoste verhoog na R1.00 per km. 
3.3.5.2.2  Vir elke passasier word 5c per km bykomend betaal. 
 Besluit:  Verhoog reiskoste per passasier na 0.05 per km na 

0.08 per km. 
3.3.5.2.3  Afgevaardiges wat saam met ander afgevaardiges kon 
gery het, kry net 50% van die kilometertarief.  Geen uitsonderings 
word gemaak nie. 
3.3.5.2.4  Afgevaardiges wat na hulle tuiste gedurende die 
Sinodesitting terugkeer, kry geen reiskostevergoeding vir die 
betrokke rit nie. 
3.3.5.2.5  Afgevaardiges wat nie die volle sitting kan bywoon nie, 
moet verkieslik die sekundus van die begin in sy plek laat kom. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro 

word goedgekeur. 
 
4.  Opdragte aan volgende Bestuur 
4.1 Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe 
Buro (1.1). 
4.2  Besoeke en optrede oor agterstallige ramings (2.2). 
4.3  Rente op agterstallige ramings (2.3). 
4.4  Aanpassing van reiskostetariewe (2.4). 
4.5  Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (2.5). 
4.6  Die Bestuur bepaal die begrotings vir 1998 en 1999 en stel die 
ramings vas. 
4.7  Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na 
moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die 
koninkryk te benadeel. 
4.8  Alle beskikbare kontantfondse onder beheer van die Admin. 
Buro moet deurlopend belê word om die opbrengs te maksimaliseer. 
4.9  Toedeling van die opbrengste van beleggings moet noukeurig 
en korrek toegedeel word sodat kruissubsidiëring tussen Trustfondse 
nie voorkom nie. 
Aanbeveling: 
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Die opdragte word goedgekeur en verdere opdragte word, indien 
nodig, hier bygevoeg. 
 Besluit:  Goedgekeur.  (Bykomende opdragte reeds bygevoeg - 

Deputate Handelinge.) 
 
5.  Aanvullende Rapport. 
'n Aanvullende Rapport sal ingedien word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT BESTUUR VAN DIE 
ADMINISTRATIEWE BURO 
 
1.  Opdragte 
Vergelyk Agenda:112. 
Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die ledevergadering moet kennis neem 
2.1  Agterstallige ramings:  Na aanleiding van die skrywes wat aan 
Kerkrade en Klassisse gerig is, is baie goeie reaksies ontvang.  Die 
agterstallige ramings tot Junie 1996 gehef, sal op die laatste 
moontlike datum aan die Sinode verskaf word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.2  Bedanking van Rekenmeester:  Br. D. Postma het gedurende 
Oktober 1996 die diens van die Administratiewe Buro verlaat.  Die 
pos word nie gevul nie en die rekenmeesterspligte is tussen twee van 
die huidige personeellede verdeel met die voorbehoud dat sou die 
werkslas te groot wees, die aangeleentheid heroorweeg kan word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.3  Plase Alberta en Kalkbult:  Die eiendom is gedurende Oktober 
1996 vir 'n bedrag van R310 000 van die hand gesit.  Waarborge is 
reeds gelewer. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.4  Beleggingskomitee:  Die Komitee het aan die volgende aandag 
gegee: 
2.4.1  Beleid:  Daar word, soos in die verlede, steeds 'n langtermyn-
siening geneem oor die beleggings. 
2.4.2  Aanstelling van beleggingsdeskundiges/finansiële instansies 
om die portefeulje te behartig: 
2.4.2.1  Op 30 Junie 1994 het die markwaarde van die bates van die 
Emeritaatsfonds R28 747 289 beloop wat as volg saamgestel was 
(R'000):  (Vergelykende gegewens soos op 30 Junie 1993 word ook 
gegee: 
 
  30/6/93 % van 30/6/94  % van 
   totaal totaal 
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Aandele 3 428 15,2               5 675             19,7 
Effekte 12 805 56,7             14 861             51,7 
Vaste eiendom 567 2,5                 568               2,0 
Likiede bates 4 210 18,7               5 845             20,3 
Debiteure   1 563   6,9               1 798              6,3 
  TOTAAL 22 573 100             28 747              100 
 
2.4.2.2  Die Bestuur het van 1 Desember 1994 die bates van die 
Emeritaatsfonds oorgedra na twee professionele Batebestuurders 
naamlik UAL en Syfrets.  Die batesamestelling van die van die 
fonds soos op 1 Julie 1996 was soos volg (R'000): 
 
  Syfrets UAL Direk Totaal %van 
      totaal 
 
Aandele 8 794 13 529 - 22 323 63,6 
Vaste eiendom 3 546 4 392 - 7 938 22,6 
Likiede bates 906 1 623 157 2 686 7,7 
Debiteure    376      34 1 741   2 151   6,1 
    TOTAAL 13 622 19 578 1 898 35 098 100 
 
2.4.2.3  'n Beleggingsopbrengs van gemiddeld 15,6% per jaar op die 
markwaarde van die bates van die Emeritaatsfonds is vir die tydperk 
1 Julie 1994 tot 30 Junie 1996 behaal.  Die effektiewe opbrengs 
vanaf 1 Desember 1994, toe die bates deur die Batebestuurders 
oorgeneem is, tot 30 Junie 1996 was onderskeidelik 13,2% vir bates 
onder beheer van UAL en 16.2% vir Syfrets. 
2.4.2.4  Florida Park Sakesentrum 
Die eiendom is finaal gedurende 1996 verkoop en die opbrengs in 
die Emeritaatsfonds gestort.  'n Gemiddelde opbrengs van die 
belegging van 17.5% is behaal (kyk ook art.2.13.3 van die Rapport 
van die Bestuur in die Agenda). 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.5  Die Bestuur het besluit om die Ou Teologiese Skool aan die 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord te verkoop vir 'n bedrag 
van R150 000.  In die koopkontrak sal 'n terugvalklousule na die 
Administratiewe Buro ingesluit word.  Verder word voortdurende 
vrye gebruik van die saal, klaskamers by die saal en die kerkgebou 
van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord deur die TSP 
personeel en studente gewaarborg (kyk ongepubliseerde Bylae vir 
voorlegging). 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro 

word goedgekeur. 
 
3.  Sake waaroor die ledevergadering moet besluit 
3.1  Begrotings 
3.1.1  Begrotings van verskillende Deputategroepe 
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  Notas 
Begroting Kerkargief  
Indeksering 2 000 Betaling vir indeksering van Die 
   Kerkblad 
Salarisse 31 727 Dames by die Argief se 
   salarisse - Kan niemeer as 
   tydelike poste gehanteer word 
   nie 
Skryfbehoeftes 2 759 Kartonne waarin dokumente 
   geliasseer word, word nou baie 
   duur 
Totaal 36 486  
 
Begroting vir die Kerkmuseum Uit opgehoopte fondse 
Skryfbehoeftes en 
telefoon       1 750  
Verbruiksmateriaal        2 000  Materiaal as agtergrond vir 
Reiskoste  uitstallings 
-  Burgersdorp 2 000  
Weerligafleier 
-  Krugerskraal 5 500  
Salaris Kurator 
en tydelike Assistente 12 000 Salarisse van Kurator 
   en addisionele persoon 
                       23 250 
 
   Opmerking deur die Bestuur 
   Die Sinode word gevra om 
   indringend aandag te gee of 
   hierdie uitgawes werklik nodig 
   is in die lig van gemeentes se 
   groeiende finansiële las.  Daar 
   was in die begin van 1996 
   navraag om die gebou te huur 
 
Sendingdeputate 
Een Konferensie 667  
Een Seminaar 667  
  1 334 
 
   Opmerking deur die Bestuur 
   Die Bestuur vra die Sinode om 
   aandag te gee aan die wenslik- 
   heid van die voor bestaan van 
   hierdie Deputategroep in die lig 
   van die verantwoordelikheid 
   van die plaaslike kerke 
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Gesprek met NG en NH Kerke 
Ontvangs: 
-  NGK te Potchefstroom    400 
-  NHKA te Potchefstroom    400 
-  APK te Potchefstroom    400 
Intekening op  
Die Kerkblad (24)  1 400 
Drukwerk en duplisering    200 
   2 800 
 
Christelike Onderwys  
Korrespondensie 250  
Nasionale IKOO-bydrae 2 500  
  2 800 
 
CJBF 
   Opmerking deur die Bestuur 
   Die Bestuur beveel aan dat die 
   Institusie van Calvyn (die 
   grootste enkele bate van hier- 
   die Deputate) aggressief onder 
   die vier Afrikaanse Kerke 
   bemark word en desnoods teen 
   'n verlies van die hand gesit 
   word. 
   Die Deputate beskik reeds oor 
   eksemplare van die volgende 
   boekies, maar fondse ontbreek 
   om dit te publiseer.  Die 
   beraamde koste per oplaag van 
   1 000 beloop: 
 
Nag my kind                  15 000  
Hoe boekie-reeks: 
 Boekie                             5 300  
                               20 300 
 
   Die aanduidings is dat hierdie 
   boekies baie gewild sal wees 
 
Jeugdeputate 
Samesprekings met NGK     100  
Voorskot vir publikasies   1 000  
                                2 100 
 
Besluit:  
3.2  Die Bestuur adviseer die Pre-advies Kommissie vir Finansies 
soos volg rakende die begrotings van reiskoste 
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3.2.1  Elke Deputategroep moet self vir reiskoste begroot, in 
teenstelling met die huidige gebruik om alle reiskoste uit die 
Sinodale Kas te betaal, ten einde beheer te verbeter. 
3.2.2  Die Administratiewe Buro begroot ook 'n bedrag vir reiskoste.  
Uit hierdie begroting kan Deputategroepe dan gehelp word waar 
reiskoste die begroting gaan oorskrei. 
3.2.3  Waar Deputategroepe hulle reiskoste gaan oorskrei, moet 'n 
aansoek aan die Bestuur van die Administratiewe Buro gerig word 
om 'n vooraf goedkeuring daartoe te verkry. 
3.2.4  Hierdie reëling moet in die volgende finansiële jaar 
geïmplementeer word. 
3.2.5  Die Bestuur adviseer verder dat Deputate in gastehuise oornag 
waar die tipe fasiliteite bestaan. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro 

word goedgekeur. 
 
F.  Finansiële State Administratiewe Buro: 
 Besluit:  Die state soos voorgelê word goedgekeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  Die Ledevergadering gee opdrag aan die Bestuur van die 
Administratiewe Buro om alle toekomstige begrotings so op te stel 
dat die totaal van die opgeloopte fonds altyd gelyk aan die bedrag 
van die agterstallige ramingskomponent van die Administratiewe 
Buro sal bly. 
Aanbeveling:   Goedgekeur 
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.4  Verpligte kollektes vir 1997: 
Bybelverspreiding: 1 
Emeritaatsfonds 7 
GKSA Sustentasiefonds 5 
TSP Studentekas  7 
Die Kerkblad 1 
Aanbeveling:  Goedgekeur 
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.5  Glyskaal vir Ramings - Emeritaatsfonds 
Wysig om soos volg te lees: 
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Lidmate per 

predikant 
Emeritaatsfonds 

ramings per 
belydende lidmaat 

Per jaar 

 
 
 
Per halfjaar 

0-50       0       0 
51-75       0       0 
76-100       0       0 
101-125       0        0  
126-150 12,00   6,00 
151-175 26,43 13,22 
176-200 36,06 18.03. 
201-225 44,44 22,22 
226-250 50,45 25,23 
251-300 60,09 30,05 
301-350 67,27 33,64 
351-400 72,07 36,04 
401-450 75,68 37,84 
451-500 79,28 39,64 
501-550 81,68 40,84 
551-600 84,08 42,04 
601 + 86,48 43,24 
Vakant 55,00 27,50 
Aanbeveling:  Goedgekeur  
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.  Algemene Aanbevelings uit Finansiële State: 
2.1  Belegging van Surplus Fondse in Rente- en Waardebeleggings 
2.1.1  Beredenering 
Aangesien daar voortdurend kontantbedrae tot krediet van die 
Administratiewe Buro is en beskikbaar is vir belegging is dit 
wenslik om van hierdie fondse ook in waarde beleggings te mag 
belê, en nie net in daggeld- of ander kontantdeposito’s nie, om 
sodoende die opbrengs van hierdie fondse te maksimaliseer. 
Aanbeveling:  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2  Samestelling van Bateregisters 
2.2.1  Beredenering 
Aangesien beide die Administratiewe Buro en die TSP oor ‘n 
verskeidenheid bates beskik, is dit vir goeie beheer, asook om 
administratiewe- en finansiële rekorddoeleindes, wenslik dat 
volledige bateregisters opgestel en behoorlik bygehou word. 
Aanbeveling:   Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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2.3  Kundige insette oor die Belegging van fondse van  
Emeritaatstrust (Emeritaatsfonds);  GKSA Predikante Pensioenfonds 
en Fondse onder bestuur van die Administratiewe Buro: 
2.3.1  Beredenering 
Die Ledevergadering stel die bestuur van die Buro so saam dat daar 
beleggingskundiges is wat betrokke is met die doel om die 
beleggingsopbrengste op alle fondse te maksimeer.   
Die fondse in die Emeritaatsfonds het die grootste gedeelte 
uitgemaak van die fondse onder beheer van die Bestuur van die 
Administratiewe Buro.  ‘n Besluit om die beheer oor die 
Emeritaatsfonds oor te dra na  die Trustees van die Emeritaatstrust 
het daartoe aanleiding gegee dat die Trustees van die fondse nou 
alleen die verantwoordelikheid oorgeneem het vir die belegging van 
die fondse.   
Sinode 1994 het die beheer oor die belegging van fondse van die 
GKSA Predikante Pensioenfonds by daardie Trustees geplaas. 
Om die voordeligste bedinging en goeie gebruik van die kundige 
beleggingsadviseurs van die Administratiewe Buro te maak, word 
voorgestel dat:  
Die Trustees van die Emeritaatstrust en die GKSA 
Predikantepensioenfonds die advies van die beleggingsadviseurs 
gebruik by alle sake wat gaan oor: 
1.  Die aanstelling van beleggingsbestuurders; 
2.  Die verdeling van die fondse tussen die beleggingsbestuurders. 
3.  Terugrapportering, meting van die beleggingsopbrengsprestasie 
en insette oor die beleggingstrategie wat gevolg moet word met die 
fondse. 
Aanbeveling:  Goedgekeur.  
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.  Sake waarvan die Ledevergadering kennis moet neem: 
3.1  Die ledevergadering se aandag word gevestig op die tydskedule 
soos aangetoon in die Rapport.  Punt 3.3.4.7.1 tot 3.3.4.7.5 wat die 
volgende beteken: 
3.1.1  Die voorgestelde begroting (punt 2.1 hierbo), wat deur die 
ledevergadering goedgekeur moet word, dek die periode vanaf 01 
Januarie 1997 tot 30 Junie 1997.    
3.1.2  Statistiekvorms word gedurende Februarie 1997 uitgestuur vir 
voltooiing soos op 31 Maart 1997 en daarna op dieselfde datum van 
elke jaar. 
3.1.3  Die Bestuur van die Administratiewe Buro verkry gedurende 
April van elke jaar begrotings van alle deputategroepe en kuratore 
van die TSP, waarin daar afsonderlik ook vir reiskoste voorsiening 
gemaak met word,  asook van die Kuratore van die TSP vir die 
boekjaar wat jaarliks sal strek vanaf 01 Julie tot 30 Junie van die 
daaropvolgende jaar. 
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3.1.4  Die Bestuur van die Administratiewe Buro oorweeg en keur 
die begrotings en ramings vir die volgende finansiële jaar reeds 
gedurende Mei van elke jaar goed.  Inligting oor die goedgekeurde 
begroting en ramings word voor 30 Junie van elke jaar aan alle 
Kerkrade verskaf. 
Aanbeveling:  Kennis geneem 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 3. 
 
4.  Opdragte aan Bestuur van die Administratiewe Buro 
4.1  Die Ledevergadering gee aan die Bestuur van die 
Administratiewe Buro die volgende opdragte: 
4.1.1  Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe 
Buro (verw. Acta 1985:212 - Die opdragte aan die Bestuur word in 
artikel 7 en dié aan die Dagbestuur in art. 8 weergegee). 
4.1.2  Besoeke en optrede ten opsigte van agterstallige ramings 
(pt.2.2).   
4.1.3  Rente op agterstallige ramings (pt.2.2). 
4.1.4  Optrede ten opsigte van agterstallige Mediesefondsbydraes. 
(pt. 2.14) 
4.1.5  Rente op agterstallige Mediesefondsbydraes. (pt. 2.14) 
4.1.5  Aanpassing van reiskostetariewe (pt.2.2.24 tot 2.25). 
4.1.6  Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (pt.2.2). 
4.1.7  Die Bestuur keur die begroting goed en stel die ramings vas. 
(sien 4.1.4 hierbo). 
4.1.7.1  Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk 
na moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die 
koninkryk te benadeel. 
4.1.7.2  Toedeling van die opbrengste van beleggings en fondse 
moet noukeurig en korrek toegedeel word sodat kruissubsidiëring 
tussen trustfondse nie voorkom nie.  
4.2  Kerke moet opnuut versoek word om alle bydraes vir 
Bybelverspreiding aan die Administratiewe Buro te stuur en nie 
direk aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika nie. 
Aanbeveling:  Die opdragte word goedgekeur en verdere opdragte 
word, indien nodig, hier bygevoeg. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
Die vergadering ontbind as Ledevergadering. 
 
 
18.3  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE : BEGROTINGS MEERDERE VERGADERINGS  
(Artt58, 170) 
 
A.  Ds. C.A. Jansen lig die Beskrywingspunt toe. 
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B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na die Finansiële 
Kommissie. 
C.  Oudl. J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie.  
 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
Dat meerdere vergaderings (Partikuliere- en Nasionale Sinodes) 
versoek word om toekomstige begrotings met groter omsigtigheid te 
beplan aangesien afgelope jare se begrotings fluktuasies getoon het 
wat uit voeling met finansiële werklikhede is. 
 
2.  Motivering 
2.1  Inleiding:  Statistiek verkry uit Notules en Acta van die 
Suidelike Partikuliere Sinode en Nasionale Sinodes is verwerk om 
sekere syfers weer te gee in vergelyking met sekere statistiek van die 
Sentrale Statistiekdiens (SSD), Sanlam, Spoornet en die Openbare 
Sektor.  Die statistiek van kerklike vergaderings het spesifiek 
betrekking op ramings, die hoofinkomstebron waarop begrotings 
bereken word. 
2.2  Die volgende vergelykende statistieke word gegee: 
2.2.1  Suidelike Partikuliere Sinode 
1992 - Sinodekas R1.50 
 - Sustentasiekas R3.40 
(Handelinge 26-11-1994, art.9) 
 
1993 - Sinodekas R0.50 (66% afwaarts vanaf 1992) 
 - Sustentasiekas R6.70 (97% opwaarts vanaf 1992) 
(Handelinge, 23 & 24-11-1993) 
 
1994 - Sinodekas R1.55 (210% opwaarts vanaf 1993) 
 - Sustentasiekas R6.50 (3% afwaarts vanaf 1993) 
(Handelinge, 23 & 24-11-1993) 
 
Vir die bogenoemde tydperke was die volgende inflasiekoers van 
toepassing gewees (Bylae A - verkry vanaf SSD Bloemfontein) 
 
1992 - 13,99%  
1993 - 9,70%  
1994 - 8,43% (gemiddeld vir eerste ses maande) 
 
Indien die Partikuliere Sinode se syfers met die SSD inflasiesyfers 
vergelyk word, is daar heelwat verskil vanweë fluktuasies. 
2.2.2  Nasionale Sinode (Potchefstroom) 
Die volgende ramings per lidmaat per jaar, is uit die Handelinge van 
die Sinodes verkry en word by wyse van persentasies gegee (in 
vergelyking met die inflasie): 
 
Ramings Inflasie 
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1987  -  1988 - 7,54% styg 12,9% 
1988  -  1989 - 8,10%  14,7% 
1989  -  1990 - 7,90%  14,4% 
1990  -  1991 -20,31%  15,3% 
1991  -  1992 -16,28%  13,9% 
1992  -  1993 -16,31%  9,7% 
1993  -  1994 -22,40% (onderhewig aan die bydrae per lidmaat 
tot die predikant se pensioenfonds) 
 
(vgl. Acta, 1991:446;  Acta, 1994:375). 
Van die syfers mag gunstig vertoon teenoor die inflasiekoers, maar 
die fluktuasie is nie in voeling met finansiële werklikhede nie. 
2.2.3  Salarisaanpassings 
Vergelykende syfers oor salarisaanpassings word gegee omdat kerke 
hoofsaaklik van salarisse afhanklik is vir die opstel van hulle 
begroting. 
 
 Sanlam Spoornet OpenbareSektor (Staatsdiens) 
 
1991 8,5% 7,5%  
1992 8,0% 7,5% 9,9% 
1993 7,0% 7,5% 5,0% 
1994   3,4% 
 
Notas: 
*  Sanlam se statistiek is telefonies vanaf die Streekskantoor in 
Bloemfontein verkry.  Dit is teen die maatskappy se beleid om dit 
skriftelik aan buite-instansies te gee. 
*  Spoornet se statistiek is ook telefonies vanaf hulle afdeling 
Menslike Hulpbronne in Bloemfontein verkry en hulle was ook nie 
bereid om dit skriftelik te verskaf nie. 
*  Die Kommissie vir Administrasie se syfers is verkry vanuit 
omsendbriewe aan die UOVS (Bylaes B, C en D). 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 
nie. 
Beredenering:  Begrotings en ramings vir meerdere vergaderings 
word vasgestel nadat die uitgawes (koste) van ‘n meerdere 
vergadering bepaal is.  Fluktuasie in ramings is gevolglik 
onafwendbaar en hou nie noodwendig verband met 
verbruikersprysindeks of inflasiekoers nie. 
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18.4  BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE WES-
TRANSVAAL OOR DELGING VAN AGTERSTALLIGE 
KERKLIKE RAMINGS (Artt.57, 171) 
 
A.  Ds. C. Aucamp lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word na die Finansiële 
Kommissie verwys. 
C.  Oudl.  J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie. 
 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
Die Nasionale Sinode bied vir kerkrade wat agterstallige 
ramingskuld het, die geleentheid om die skuld deur middel van 'n 
skulddelgingsbelegging te vereffen.  As voorbeeld word 'n 
beleggingsplan hierby aangeheg." 
 
1.  Motivering 
1.1  Hierdie Beskrywingspunt behels die moontlikheid van groot 
verligting vir kerke met agterstallige ramingskuld. 
1.2  Die verskil tussen die verwagte groeikoers van die 
Emeritaatsfonds (12,5% volgens die Aktuaris), en die groeikoers wat 
met voorgestelde belegging verdien kan word, strek tot verdere 
voordeel van die betrokke agterstallige kerk(e). 
1.3  Hierdie voorstel moet nie as verpligtend beskou word nie, maar 
bied 'n effektiewe meganisme om die agterstallige skuld te delg. 
1.4  Die ooreenkoms tussen die Administratiewe Buro en die 
agterstallige Kerk bied gemoedsrus vir beide partye.  Daar word 
ooreengekom op 'n wedersyds bevredigende wyse van skulddelging, 
en periodieke aanmaning is dan nie meer nodig nie. 
 
2.  Aanbevelings 
Dat die Administratiewe Buro versoek word om as agent te 
registreer vir doeleindes van hierdie beleggingsplan, ten einde 
effektiewe en eenvormige hantering daarvan te verseker. 
 
BYLAE - DELGING AGTERSTALLIGE RAMINGS 
 
Voorbeeld van voorgestelde skulddelgingsplan 
 
Deur van die beleggingsdifferensiaal wat bestaan tussen die 
aktuariële opbrengskoers van 12,5% wat vir die Emeritaatsfonds 
berekeninge gebruik word en dit wat werklik verdien kan word, 
gebruik te maak, kan die gemeentes volgens die onderstaande 
voorbeeld voordeel hieruit trek. 
Vir die doel van die berekeninge is gebruik gemaak van 'n 
agterstallige ramingskuld van R100 000 wat oor 'n periode van 8 
jaar terugbetaal word.  'n Opbrengskoers van 17,5% wat geredelik 
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behaal kan word, is gebruik.  'n Gemeente kan dan die bedrae soos 
volgens die onderstaande tabel bespaar. 
 
 sonder teen teen  
 rente 7% 12,5% rente
 rente 
 
Aanbevole terugbetalingsperiode 8 8 8 
Terugbetalingsbedrag  
met rente (in Rand) 100 000 171 819 256 578 
Differensiële opbrengs koers 17,5% 10,5% 5% 
Maandelikse paaiement 507 871 1 300 
Totale bedrag belê 48 672 83 616 124 865 
Direkte besparing 51 328 16 284 -24 865 
Werklike besparing 51 328 88 203 131 713 
 
Sou die huidige rentekoers van ongeveer 19% deur die 
Administratiewe Buro gehef word, sal so 'n gemeente 'n totale 
bedrag van R195 204 moet terugbetaal teen ongeveer R2 034 per 
maand vir die periode van 8 jaar.  Dit is R70 339 meer as in die 
kolom vir 12,5% rente. 
Indien geen rente gehef word op agterstallige ramings nie, sal die 
meeste verligting vir die gemeentes natuurlik realiseer soos blyk uit 
die eerste onder 0%.  Die 12,5% aktuariële beleggingskoers van die 
Emeritaatsfonds onder kolom 3, sal volgens die voorstel die minste 
voordeel inhou vir die gemeentes 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 
nie. 
Beredenering:  Kerke wat kontantvloeiprobleme ondervind en 
gevolglik nie huidige uitgawes kan ontmoet nie, kan waarskynlik nie 
maklik kontantfondse vind om te belê vir toekomstige uitgawes nie. 
 
18.5  BESWAARSKRIF PART. SINODE WES-TRANSVAAL 
TEEN BESLUITE VAN DIE NASIONALE SINODES 1991 EN 
1994 INSAKE RAMINGS VOLGENS SKRIFTUURLIKE 
BEGINSELS  (Artt.31, 123, 198, 205, 241) 
 
A.  Dr. S.J. van der Walt lig die Beswaarskrif toe. 
B.  Besluit:  Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie vir 
Beswaarskrifte.  Weens ‘n swaar lading is hierdie Beswaarskrif later 
na ‘ n nuwe ad hoc-kommissie verwys (art.123). 
C.  Dr. D.J.S. Steyn rapporteer namens die Kommissie. 
D.  Besluit:  Die Sinode neem kennis van die Kommissierapport.  ‘n 
Kommissie van pre-advies sal deur die Ordekommissie benoem 
word om die Sinode te adviseer oor hoe verder met die Beswaarskrif 
gehandel moet word. (vgl. art.205) 
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E.  Ds. C. Kruger rapporteer namens die Kommissie van pre-advies. 
 
F.  BESWAARSKRIF: 
1.  Besluite waarteen Beswaar gemaak word 
1.1  Oor 'n Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Oos-Transvaal oor 
'n ramingstelsel volgens die Skriftuurlike beginsel van bydrae 
volgens vermoë het die Nasionale Sinode van 1991 die volgende 
besluit geneem: 
 
"Aanbeveling:  Daar word nie aan die Beskrywingspunt gevolg 
gegee nie. 
 
Motivering 
1.  Die saak het reeds voor die Sinode van 1988 gedien (Acta 
1988:128-132, art.39;   vgl. veral 3.1, p.130). 
2.  Geen nuwe toeligting en feite is aangebied nie. 
Besluit: Goedgekeur."  (Vgl Handelinge 1991, 18.8, p 432). 
1.2  Beswaarskrif Partikuliere Sinode Noord-Transvaal teen die 
besluit van Nasionale Sinode 1988 insake ramings volgens die 
Skriftuurlike beginsel van bydrae volgens vermoë het die Nasionale 
Sinode van 1994 die volgende besluit geneem: 
 
1.  Beredenering 
1.1  Die wesentlike vraag wat beantwoord moet word, is die vraag:  
Wat is die vermoë van die kerk.  Die beswaardes argumenteer dat 
die inkomste van 'n kerk sy vermoë is, juis dit wat die vorige besluit 
bevraagteken.  Kerke se inkomste word grootliks bepaal deur hulle 
behoeftes op 'n sekere tydstip.  Indien 'n kerk byvoorbeeld besig is 
met bouprojekte, is die bydrae gewoonlik meer as wanneer dit nie 
die geval is nie.  Kerke met 'n kleiner aantal lidmate dra dikwels 
meer per lidmaat by om die kerk in stand te hou as kerke met 'n 
groter aantal lidmate.  Indien die inkomste van 'n kerk as sy vermoë 
beskou word, en ramings gehef word as 'n vaste persentasie daarvan, 
sal dit beteken dat kerke met 'n kleiner aantal lidmate in werklikheid 
meer bydra in verhouding met hulle vermoë as kerke met 'n groter 
aantal lidmate.  Dit gee ongelykheid. 
1.2  Die huidige ramingstelsel maak tog onderskeid omdat kerke met 
'n kleiner aantal lidmate minder moet betaal as kerke met 'n groter 
aantal lidmate.  Kerke word geraam en nie lidmate nie.  Die aantal 
lidmate word slegs gebruik om die ramingsbedrag per kerk te 
bepaal.  Dit beteken dat daar in elke kerk onderskeid is tussen 
vermoënde lidmate en minder vermoënde lidmate omdat kerke 
ramings betaal.  Dit gee ewewig soos gestel in die Skrif. 
1.3  Die besluit van 1991 het geensins beweer dat die huidige 
ramingstelsel voldoende aan die Skrifbeginsel reg laat geskied nie.  
Dit beweer net dat nie afdoende bewys is dat die voorgestelde wyse 
meer reg aan die beginsel laat geskied nie.  Die sin "'n Wyse waarop 
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moontlik meer bevredigend aan hierdie beginsel reg kan geskied, is 
wanneer die werklik gemiddelde inkomste van lidmate bepaal is", is 
slegs 'n moontlikheid wat genoem word sonder om dit te beredeneer. 
1.4  Die probleem van uitsonderlike kerke, bv. kerke met groot 
getalle studente, groot getalle werkloses en maatskaplike 
pensioenarisse, word nie voldoende opgelos in die voorgestelde en 
huidige wyse van ramings nie.  Die saak is verwys na die benoemde 
Deputate vir Emeritaatsversorging vir studie. 
1.5  Deel van die huidige ramingstelsel is die verpligte kollektes wat 
gegee moet word.  Dit gee geleentheid vir elke lidmaat in elke kerk 
om volgens vermoë by te dra. 
Aanbeveling: 
Die beswaar slaag nie. 
Besluit:  Goedgekeur" (vgl. Handelinge 1994:382, 18.8). 
 
2.  Ontvanklikheid van die Beswaarskrif 
2.1  Die Sinode van 1964 (:444) het besluit dat 'n Beswaarskrif oor 
'n besondere besluit nie meer as een keer ingedien mag word nie, 
tensy die beswaarde(s) met gewigtige redes aantoon waarom nie 
berus kan word nie. 
2.1.1  Dit is die eerste keer dat 'n Beswaarskrif oor die twee 
genoemde besluite in punt 1 ingedien word.  Sedert die Nasionale 
Sinode van 1985 het die saak van ramings volgens Skriftuurlike 
beginsels wel meer kere voor die Sinode gedien, (vgl. Acta 
1985:257, art.68;  1988:113, art.35;  1988:128, art.39;  1991:426, 
art.18.3;  1991:430, art.18.8 en 1994:380, art.18.8), maar 'n 
Beswaarskrif oor die besluite waarteen nou beswaar gemaak word, 
het nog nie voor die Sinode gedien nie. 
2.1.2  Al  het die saak van ramings volgens Skriftuurlike beginsels 
meermale voor Sinodes gedien, word die volgende redes aangetoon 
waarom die Sinode weer eens daaraan aandag behoort te gee: 
2.1.2.1  Die besinning oor die ernstige vraag of die huidige 
ramingstelsel reg laat geskied aan die Skriftuurlike beginsel van 
vermoë, leef in die kerke.  Daarvan getuig onder meer die ses 
Beskrywingspunte en Beswaarskrifte wat sedert 1985 voor verskeie 
Nasionale Sinodes gedien het.  Met die behandeling van hierdie 
Beswaarskrif langs die weg van kerklike oorlegpleging deur Klassis 
Potchefstroom en Partikuliere Wes-Transvaal, het dit duidelik 
geblyk dat die saak in die kerke leef. 
2.1.2.2  Inligting van die Administratiewe Buro dui daarop dat 
agterstallige ramings 'n baie groot bedrag is.  Duidelike leiding oor 
'n billike en Skrifgetoetsde ramingstelsel is tans baie noodsaaklik om 
'n nuwe gemeenskaplike gevoel van eensgesindheid oor die betaling 
van ramings te vestig. 
2.1.3.4  Verdere redes sal in die gronde vir die beswaar na vore kom. 
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3.  Gronde vir die beswaar 
3.1  Eerste Beswaargrond:  Die Sinodes van 1991 en 1994 het die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë in die genoemde besluite 
in punt 1 hierbo erken, maar het nie daaraan in die praktyk 
uitvoering gegee nie.  Daarmee kom KO, artikel 31 in gedrang wat 
onder meer bepaal dat besluite van kerklike vergaderings volgens 
Gods Woord geneem moet word en daarom bindend is. 
Motivering: 
Beide die Beskrywingspunte van 1991 en die Beswaarskrif van 1994 
bied grondige motivering waarom die huidige ramingstelsel nie aan 
die Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë voldoen nie.  In die 
Besluit van die Sinode van 1991 word na 'n Beskrywingspunt 
verwys wat voor die Sinode van 1988 gedien het.  In daardie 
Beskrywingspunt (1988:128-132) word met uitgebreide 
Skrifgegewens gepleit vir 'n ramingstelsel wat op die Skrifbeginsel 
van vermoë gegrond is.  Die Sinode van 1988 besluit om nie aan die 
Beskrywingspunt gevolg te gee nie met die volgende as motivering:  
"Dit is nie bewys dat die voorgestelde wyse van raming meer reg 
aan die Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë laat geskied, as die 
huidige nie.  'n Wyse waarop moontlik meer bevredigend aan hierdie 
beginsel reg kan laat geskied, is wanneer die werklike gemiddelde 
inkomste van die lidmate bepaal is."  Die Sinode van 1991 het met 
hierdie motivering die Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë 
erken en het eweneens erken dat die huidige wyse van raming nie 
daaraan laat reg geskied nie, en tog word aan die Skrifbeginsel van 
bydrae volgens vermoë nie uitvoering gegee nie.  Die verwysing na 
'n moontlike wyse om aan die beginsel meer bevredigend reg te laat 
geskied, naamlik om die gemiddelde inkomste van lidmate te 
bepaal, is misleidend aangesien kerke geraam word en nie lidmate 
nie (vgl. Acta 1994:382, 1.2).  En die vermoë van 'n gemeente vind 
uitdrukking in die inkomste van daardie gemeente ooreenkomstig 
die seëninge van die Here. 
In die besluit van die Sinode van 1994 oor die Beswaarskrif van 
Part. Sinode Noord-Transvaal het die Sinode in 'n groter mate 
erkenning aan die Skrifbeginsel van vermoë gegee en tog nie 
uitvoering aan die beginsel in die praktyk gegee nie.  Die 
Beswaarskrif van 1994 bring weer eens die Skrifbeginsel van 
vermoë skerp in die kollig.  In 1.5 van die beredenering word die 
Skrifbeginsel van bydraes volgens vermoë uitdruklik erken en in 1.3 
(Acta 1994:382) word erken dat die huidige ramingstelsel nie 
voldoende aan hierdie Skrifbeginsel laat reg geskied nie.  Met 
verwysing na die Besluit van 1991 (sic- dit moet wees 1988) word 
die woorde gebruik "meer reg aan die beginsel laat geskied" en 
"meer bevredigend aan hierdie beginsel reg kan geskied".  'n 
Skrifbeginsel moet gehoorsaam word en laat nie ruimte vir meer of 
minder gehoorsaam nie.  Dit is ook die eis van KO, artikel 31 dat 
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besluite van kerklike vergaderings volgens Gods Woord geneem 
moet word.  Dit Sinode behoort dus die ramingstelsel so te verander 
dat die wyse van ramings wel aan die Skrifbeginsel van vermoë 
voldoen - 'n wyse wat in die Beswaarskrif opnuut logies en duidelik 
uiteengesit is. 
In beide die Besluite van 1991 en 1994 het die Sinode die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë erken, en tog is hierdie 
Skrifbeginsel nie in sy volle konsekwensies in die praktyk toegepas 
nie. 
3.2  Tweede Beswaargrond:  Alhoewel die Sinodes van 1991 en 
1994 die Skrifbeginsel van bydraes volgens vermoë erken het, is die 
genoemde Besluite in punt 1 hierbo geneem sonder om die 
Beskrywingspunt van 1991 en die Beswaarskrif van 1994 grondig in 
die lig van die Skrif te beoordeel. 
Motivering: 
Beide die Beskrywingspunt (1991) en die Beswaarskrif (1994) kom 
met uitgebreide Skrifbewyse om die beginsel van bydraes volgens 
vermoë te motiveer.  Hierdie Skrifbewyse kom samevattend op die 
volgende neer: 
*  Bydraes tot die diens van die Here is in die Ou Testamentiese tyd 
nie volgens 'n vaste bedrag of hoeveelheid vir elkeen vasgestel nie, 
maar as 'n tiende van elke man se totale inkomste (vgl. Lev 7:30-33;  
Deut 14:22-29;  26:12;  Neh 10:34-39;  12:44-47 en Mal 3:8-10). 
*  By die tempelskatkis gooi die rykes 'n groter bedrag as die armes 
in, maar volgens Jesus het die arm weduwee wat uit haar gebrek 
ingegooi het, meer as almal ingegooi (vgl. Luk 21:1-4) 
*  In die diensbetoning aan medegelowiges behoort elke gelowige 
volgens wat hy het, dit is volgens sy vermoë, te gee (2 Kor 8:1-15;  
1 Kor 16:2). 
*  Bydraes word in die Nuwe Testament nie gebind aan 'n gedwonge 
vaste bedrag per persoon nie (vgl. 2 Kor 9:7) 
Met die oog daarop om aan te toon dat die Sinode  van 1991 ten 
opsigte van die Beskrywingspunt van 1991 in sy besluit geen 
Skriftoetsing toegepas het nie, word vervolgens 'n bepaalde lyn van 
sake sedert Sinode 1985 kortliks aangedui. 
In 1985 dien 'n Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Oos-
Transvaal (vgl. Acta 1985, art.68) voor die Sinode waarin op grond 
van duidelike Skrifgronde gevra word dat die ramingstelsel rekening 
moet hou met die vermoë van elke gemeente.  Die Sinode gee 
sonder enige motivering nie gevolg aan die Beskrywingspunt nie. 
In 1988 dien 'n Beswaarskrif voor die Sinode (vgl. Acta 1988, art. 
35).  In die Beswaarskrif word beswaar gemaak teen die besluit van 
Sinode 1985 wat die Beskrywingspunt van Part. Sinode Oos-
Transvaal met sy beroep op die Skrif nie geantwoord het nie.  Die 
Beswaarskrif het op hierdie Beswaargrond geslaag.  Die Sinode van 
1988 het geoordeel dat die Sinode van 1985 geen redes aangevoer 
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het waarom die Skrifgronde in die Beskrywingspunt nie geldig is 
nie.  Dit is ook duidelik gestel dat sonder 'n Skriftoetsing dit haas 
onmoontlik was om die besluit te beoordeel. 
In 1991 dien die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal weer eens 'n 
Beskrywingspunt in juis omdat die Beswaarskrif van 1988 oop 'n 
belangrike Beswaargrond geslaag het.  In die Beskrywingspunt van 
1991 (dit waarna hierdie Beswaarskrif in punt 1 verwys) word weer 
eens sterk Skrifgronde aangevoer oor die Skrifbeginsel van vermoë 
met die verwagting dat die Sinode van 1991 met deeglike 
Skriftoetsing sal deurvoer wat deur die Sinode van 1985 nagelaat is.  
Soos aangehaal in punt 1 hierbo, besluit die Sinode van 1991 weer 
eens sonder die beoordeling van die Skrifgronde, dat daar nie aan 
die Beskrywingspunt gevolg gegee word nie.  In die kort motivering 
verwys die Sinode na 'n Beskrywingspunt wat voor die Sinode van 
1988 gedien het en waar die Sinode van 1988 eweneens nie die 
Skrifgegewens gemotiveer beoordeel nie. 
In sy antwoord op die Beswaarskrif van 1994 kom die Sinode met 'n 
bepaalde beredenering (kyk punt 1 hierbo) wat oënskynlik na 'n 
Skriftoetsing lyk.  In die hele beredenering word egter na geen 
Skrifgronde verwys om bepaalde konklusies te staaf nie.  Die 
beredenering skiet te kort aan die eis van deeglikheid en 
volledigheid en dit is duidelik dat die beredenering eensydig die 
huidige stelsel van ramings probeer regverdig.  Enkele bewyse vir 
die gebrek aan deeglikheid en volledigheid is die volgende: 
*  In punt 1.1 van die Beredenering word die uitsonderlike tot 
maatstaf verhef om by die punt verby te kom waaroor dit werklik 
gaan, naamlik of die huidige stelsel van raming voldoen aan die 
Skrifbeginsel van bydraes volgens vermoë. 
*  In punt 1.1 word die bewering ook gemaak dat kleiner kerke 
dikwels meer bydra om die kerk in stand te hou as groter kerke.  
Indien ramings as 'n vaste persentasie gehef word, word beweer dat 
die kleiner kerke eintlik meer gaan bydra in verhouding  met hulle 
vermoë.  Dit is tog onmoontlik, omdat die goeie bydraes van 'n 
kleiner gemeente hulle vermoë is ooreenkomstig God se genade en 
seëning aan hulle. 
*  In punt 1.2 kom teenstrydighede voor.  Tereg word gemeld dat 
kerke geraam word en nie lidmate nie.  Maar net daarna word die 
aantal lidmate en die wisselende vermoë van lidmate binne 'n 
gemeente ter ondersteuning van 'n raming per lidmaat aangevoer. 
 
4.  Ten slotte 
Die mening dat die huidige stelsel van raming nie voldoen aan die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë nie, leef as 'n gewigtige 
saak in die gemoed van baie kerke.  Sedert 1985 het die saak by 
verskeie geleenthede voor Sinodes gedien.  Daarom versoek die 
opstellers van hierdie Beswaarskrif die Sinode van 1997 om in 
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belang van al die kerke staande die Sinode hieroor duidelike leiding 
te gee.  'n Voorbeeld van hoe die Skrifbeginsel van vermoë as 
ramingstelsel in die praktyk toegepas kan word, is beskikbaar. 
 Besluit:   
1.  Die Sinode verwys die Beswaarskrif na die Deputate vir 
Sustentasie om die volgende Sinode daaroor te adviseer. 
2.  Die Deputate vir Sustentasie in samewerking met die Bestuur van 
die Admin. Buro kry opdrag om die Sinode te adviseer oor ‘n 
metode(s) van ramings wat aan die Skriftuurlike beginsels van 
bydrae volgens vermoë reg sal laat geskied.  ‘n Voorlopige rapport 
moet aan die Part. Sinodes gestuur word, waarop kommentaar 
gelewer moet word.  Dit moet in die rapport aan die Sinode verwerk 
word. 
3.  Die volgende interimreëling word getref:   
3.1  Kerke wat meen dat hulle met die huidige ramingsmetode ‘n te 
groot persentasie van hulle bruto inkomste aan ramings betaal, kan 
met advies van die Klassis by die Bestuur van die Admin. Buro 
aansoek doen om vermindering van ramings. 
3.2  Die kerke se aansoeke moet telkens vergesel wees van volledige 
geouditeerde finansiële state.  Kerke moet hulle aansoeke volledig 
motiveer.  Die Klassis moet die noodsaak aantoon en motiveer. 
3.3  Die Bestuur van die Admin. Buro gee verligting van ramings 
met kennisname aan die Deputate vir Sustentasie. 
3.4  Kerke word versoek om vrywillig by te dra om hierdie 
verligting te bewerk en om een kollekte per jaar daarvoor af te staan. 
Dit beteken dat die afgelope verpligtinge van die Fonds met sowat 
129% deur bestaande bates gedek word, teenoor die vereiste van 
100% wat deur die Registrateur van Pensioenfondse gestel word. 
3.2  Sover dit die verpligtinge betref wat sal spruit uit diens wat nog 
in die toekoms deur lede gelewer sal word, toon die resultate dat 
indien die huidige lid- en werkgewerbydraes gehandhaaf sou word, 
dit tesame met die surplus ten opsigte van verstreke diens meer as 
voldoende behoort te wees om vir die verwagte toekomstige 
verpligtinge van die Fonds voorsiening te maak. 
3.3  Dit is duidelik uit die bovermelde resultate dat die Fonds tans in 
'n gesonde finansiële toestand verkeer, en dat hierdie gesonde 
posisie ook in die toekoms gehandhaaf behoort te kan word. 
Charles Erasmus B.Sc FIA 
Aktuaris 
 
Die volledige verslag verskyn as ongepubliseerde Bylae. 
 
5.  'n Opsomming van die ouditverslag vir die jaar tot 31 Desember 
1995 is soos volg: 
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PERSONEEL 
PENSIOENFONDS 
REGISTRASIENOMMER: 12/8/21398 
BYLAE - D 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE 
TRUSTEES VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-
AFRIKA PERSONEEL PENSIOENFONDS 
 
Ons het die finansiële jaarstate uiteengesit op bladsye 1 tot 8 
geouditeer.  Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van 
die Pensioenfonds se Trustees.  Dit is ons verantwoordelikheid om 
oor hierdie finansiële state verslag te doen. 
Ons het ons oudit ooreenkomstig algemeen aanvaarde 
ouditstandaarde uitgevoer.  Hierdie standaarde vereis dat ons dit 
oudit beplan en onderneem om redelike versekering te verkry dat, in 
alle wesenlike aspekte, billike aanbieding in die finansiële state 
bereik is.  'n Oudit behels 'n evuluering van die geskiktheid van die 
rekeningkundige beleid, 'n ondersoek, op 'n toetsgrondslag van 
bewyse wat die bedrae en openbaarmaking wat in die finansiële state 
ingesluit is steun, 'n beoordeling van die redelikheid van beduidende 
ramings en 'n oorweging van die algehele aanbieding van die 
finansiële state.  Ons is van mening dat ons ouditprosedures in die 
omstandighede geskik was om ons mening, wat hieronder aangebied 
word, uit te spreek. 
Na ons oordeel word die netto bates van die fonds op 31 Desember 
1995 en die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op 
daardie datum, in ooreenstemming met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk en die statute van die fonds en op die wyse 
vereis by die Wet op Pensioenfondse, 1956, redelik deur genoemde 
state weergegee. 
Bezuidenhout en Steyn 
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.) 
 
Die volledige verslag verskyn as ongepubliseerde Bylae. 
 Besluit:  Neem kennis van al die punte hierbo. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
 
3.2  Uitstaande bedrae 
3.2.1  Agterstallige ramings:  In aanvulling tot wat in 2.2 
gerapporteer is, kan gemeld word dat die state met aanduidings van 
agterstallige ramings gereeld na Klassisse gestuur is.  Die Bestuur 
het tweekeer reëlings getref om Klassisse te besoek.  Daar is ook 'n 
spesifieke brief aan predikante gestuur met die dringende versoek 
dat die predikant self die saak van agterstallige ramings met die 
Kerkraad opneem.  Die totale bedrae van ramings uitstaande was 
soos volg: 
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 Bedrag      Toename 
 
30 Junie 1993        R2 298 229.62  
30 Junie 1994        R2 644 426.59              (15.06%) 
30 Junie 1995        R2 714 710.21                (2.65%) 
30 Junie 1996        R2 876 015.68                (5.94%) 
 
Daar was dus 'n sterk toename in uitstaande bedrae van 30-6-93 tot 
30-6-94.  Tot en met 30 Junie 1995 was die toename nie so groot 
nie, maar het dit weer in die volgende jaar (30 Junie 1996) vinniger 
begin groei. 
3.2.2  Mediesefondsledegeld:  Met die uitsondering van 35 Kerke is 
al die Kerke ingeskakel by die debietorderstelsel vir die betaling van 
predikante se mediesefondsledegeld.  Sommige van hierdie 
Kerkrade raak gereeld agterstallig met die betaling van hierdie 
verpligtinge en plaas gevolglik 'n addisionele administratiewe en 
finansiële las op die Administratiewe Buro wanneer ledegelde 
maandeliks oorbetaal moet word. 
Gevolgtrekking:  Die metode om agterstallige bedrae onder aandag 
van Klassisse te bring, lewer wel resultate maar nie sodanig dat die 
agterstallige bedrae drasties verminder nie.  Daarom sal dit nodig 
wees dat die ledevergadering meer drastiese stappe/reëlings sal tref.  
Die probleem is dat die Administratiewe Buro nie werklik teen 
Kerke kan optree nie. 
Aanbevelings: 
Ramings 
1.  Die Bestuur het skrywes aan Kerkrade en Klassisse gerig met die 
versoek om nie net aanduidings te gee wat die oorsaak van die 
agterstallige ramings was nie, maar ook oplossings aan die hand te 
doen hoe die probleem opgelos kan word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Mediesefondsledegelde 
2.  Alle Kerkrade moet die mediesefondsledegeld deur die 
debietorderstelsel betaal. 
3.  Rente moet gehef word op agterstallige mediesefondsledegeld en 
na drie maande sal die predikant se mediese lidmaatskap 
gekanselleer word. 
Aanbeveling:  Keur aanbevelings 2 en 3 goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3  Finansiële sake 
3.3.1  Boekverkope:  Gedurende 1995 het 'n Kommissie insake 
rasionalisering by die Administratiewe Buro die volgende bevind: 
3.3.1.1  Indien rente op die voorraad in berekening gebring word, dit 
'n verlies tot gevolg het. 
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3.3.1.2  Op grond van dié voorraad en verkoopsyfers geoordeel, 
moet daar beter beheer wees oor voorraad en voorrraad-grootte.  
Daar moet egter gelet word op die volgende: 
3.3.1.2.1  Die Administratiewe Buro is nie 'n gewone boekwinkel 
nie en daarom kan die gewone besigheidskriteria nie ten volle 
toegepas word nie. 
3.3.1.2.2  Die Sinode gee opdragte aan Deputate.  Dié Deputate 
moet die opdragte uitvoer, bv. Katkisasieboeke, KO-boekies, 
Psalmboeke, boeke deur TSP-professore, ens. uitgee.  Die voorraad 
kan gevolglik nie jaarliks omgesit word nie want die hoeveelheid 
wat gedruk word, hou verband met aanvraag, koste en veroudering. 
3.3.1.2.3  Om die omset op te stoot word daar ook ander publikasies 
aangebied om die kerkverband van diens te wees.  Dié diens aan 
Kerke en lidmate kan nie net in geld gemeet word nie, maar die 
koste van die diens moet uitgespel word. 
Om koste te beperk word aanbeveel dat: 
3.3.1.2.4  Die Direkteur moet saam met die betrokke Deputate 
besluit oor kostes en veral oor hoeveelhede van publikasies en of 
daar wel 'n mark vir die betrokke publikasie bestaan. 
3.3.1.2.5  Alle boeke wat nie binne 12 maande verkoop nie, word 
onder beheer van die Direkteur geplaas en die voorraad word, waar 
nodig, in oorleg met die Deputate, verminder deur dit ten beste 
voordeel te verkoop of anders aan te wend. 
Aanbeveling:  Keur die aanbeveling goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3.2  Kerkordeboekies:  Die Bestuur het 'n versoek van die 
Deputate Kerkordeboekie ontvang om fondse beskikbaar te stel vir 
die druk van 'n hersiene Kerkordeboekie.  In die lig van die voorraad 
Kerkordeboekies by die Administratiewe Buro (waarde ongeveer R8 
000) plus beraamde drukkoste van ongeveer R13 000, kon die 
Bestuur nie die koste regverdig nie en is die Deputate versoek om 
ondersoek in te stel of die huidige Kerkordeboekie nie op een of 
ander wyse gebruik kan word nie. 
Aanbeveling:  Keur die optrede van die Bestuur goed. 
 Besluit:  Optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
3.3.3  Hammanskraalse Teologiese Skool:  Die ouditeursfirma 
Grobler en De Klerk het die finansiële state van die HTS soos op 31 
Januarie 1995 gekwalifiseer.  Verder rapporteer dié firma dat die 
laaste geouditeerde finansiële state vir die "Trust vir die beheer van 
die Opleidingsfonds van die Hammanskraalse Teologiese Skool" 
opgestel is op 30 Junie 1993.  Die Kuratore sal self oor die 
aangeleentheid rapporteer.  (Kyk Ongepubliseerde Bylae A vir die 
jongste verslag van ouditeure Grobler en De Klerk.) 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
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3.3.4  Begrotings van die Administratiewe Buro:  Die begrotings van 
die Sinode word per kalenderjaar (1 Januarie tot 31 Desember) 
opgestel en verskil dus van die finansiële jaar (1 Julie tot 30 Junie) 
van die Administratiewe Buro. 
3.3.4.1  Die Sinode het aan die Bestuur opdrag gegee (Acta 
1994:312, 3.7.2) om die begrotings te ontvang en daarvolgens 
ramings vas te stel. 
3.3.4.2  Die ramings word in Oktober vasgestel op statistieke wat 
gedurende Meimaand van elke jaar versamel is. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3.4.3  Die Sinode word versoek om die volgende voorstelle goed 
te keur en in die Reglement van die Administratiewe Buro op te 
neem. 
3.3.4.4  Die opdrag aan die Bestuur van die Administratiewe Buro 
om die begrotings en ramings te hanteer word gekontinueer. 
3.3.4.5  Die begrotingsjaar word by die finansiële jaar aangepas.  Dit 
sal veral die rekenkundige aanpassing van werklike- en 
begrotingsyfers uitskakel. 
3.3.4.6  Die begrotings en ramings word gedurende April van elke 
jaar gehanteer nadat die statistiekvorms soos op 31 Maart teen 30 
April by die Administratiewe Buro ontvang is. 
Alle inligting en begrotings moet teen 30 Junie verwerk wees sodat 
ramingsrekenings teen 1 Julie in besit van kerkrade kan wees. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
3.3.4.7  Voorgestelde tydskedule. 
3.3.4.7.1  Die begroting wat gedurende Oktober 1996 opgestel en 
die ramings wat daarvolgens bepaal is, geld tot Junie 1997. 
3.3.4.7.2  Die Sinode van 1997 behandel die Rapport en keur dit 
goed. 
3.3.4.7.3  Die statistiekvorms word gedurende Februarie 1997 
uitgestuur vir voltooiing soos op 31 Maart 1997. 
3.3.4.7.4  Die Bestuur verkry gedurende April 1997 begrotings van 
alle Deputate asook die Kuratore van die TSP vir die boekjaar 1 
Julie 1997 tot 30 Junie 1998. 
3.3.4.7.5  Die Bestuur keur die begrotings en ramings vir die 
finansiële jaar gedurende Mei 1997 goed.  Inligting word voor 30 
Junie 1997 aan Kerkrade verskaf (kyk ongepubliseerde Bylae B vir 
oorspronklike voorlegging aan die Bestuur). 
Aanbeveling:  Keur die aanbeveling goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3.5  Begroting Sinode 1997:  Die Bestuur het gekyk na die 
verwagte kostes van Sinode 1997. 
 
Inkomste 
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Ramings vir 1994 - 1996 ontvang R 257 040 
Opgehoopte fonds in Sinodale Kas 30-06-96 255 138 
Verwagte koste:  
Verblyf 150 852 
Reiskoste van Afgevaardiges 80 000 
Ekstra personeel, skryfbehoeftes en druk van Agenda 25 000 
 
Die volgende is aan die Partikuliere Sinodes deurgegee: 
3.3.5.1  Verblyf:  Dat aan persone wat privaat bly, R30.00 per dag 
betaal word vir etes. 
3.3.5.2  Reiskoste: 
3.3.5.2.1  'n Vaste kilometertarief word betaal, nl. R0.98c per km. 
 Besluit:  Reiskoste verhoog na R1.00 per km. 
3.3.5.2.2  Vir elke passasier word 5c per km bykomend betaal. 
 Besluit:  Verhoog reiskoste per passasier na 0.05 per km na 

0.08 per km. 
3.3.5.2.3  Afgevaardiges wat saam met ander afgevaardiges kon 
gery het, kry net 50% van die kilometertarief.  Geen uitsonderings 
word gemaak nie. 
3.3.5.2.4  Afgevaardiges wat na hulle tuiste gedurende die 
Sinodesitting terugkeer, kry geen reiskostevergoeding vir die 
betrokke rit nie. 
3.3.5.2.5  Afgevaardiges wat nie die volle sitting kan bywoon nie, 
moet verkieslik die sekundus van die begin in sy plek laat kom. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro 

word goedgekeur. 
 
4.  Opdragte aan volgende Bestuur 
4.1 Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe 
Buro (1.1). 
4.2  Besoeke en optrede oor agterstallige ramings (2.2). 
4.3  Rente op agterstallige ramings (2.3). 
4.4  Aanpassing van reiskostetariewe (2.4). 
4.5  Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (2.5). 
4.6  Die Bestuur bepaal die begrotings vir 1998 en 1999 en stel die 
ramings vas. 
4.7  Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na 
moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die 
koninkryk te benadeel. 
4.8  Alle beskikbare kontantfondse onder beheer van die Admin. 
Buro moet deurlopend belê word om die opbrengs te maksimaliseer. 
4.9  Toedeling van die opbrengste van beleggings moet noukeurig 
en korrek toegedeel word sodat kruissubsidiëring tussen Trustfondse 
nie voorkom nie. 
Aanbeveling: 
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Die opdragte word goedgekeur en verdere opdragte word, indien 
nodig, hier bygevoeg. 
 Besluit:  Goedgekeur.  (Bykomende opdragte reeds bygevoeg - 

Deputate Handelinge.) 
 
5.  Aanvullende Rapport. 
'n Aanvullende Rapport sal ingedien word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT BESTUUR VAN DIE 
ADMINISTRATIEWE BURO 
 
1.  Opdragte 
Vergelyk Agenda:112. 
Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die ledevergadering moet kennis neem 
2.1  Agterstallige ramings:  Na aanleiding van die skrywes wat aan 
Kerkrade en Klassisse gerig is, is baie goeie reaksies ontvang.  Die 
agterstallige ramings tot Junie 1996 gehef, sal op die laatste 
moontlike datum aan die Sinode verskaf word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.2  Bedanking van Rekenmeester:  Br. D. Postma het gedurende 
Oktober 1996 die diens van die Administratiewe Buro verlaat.  Die 
pos word nie gevul nie en die rekenmeesterspligte is tussen twee van 
die huidige personeellede verdeel met die voorbehoud dat sou die 
werkslas te groot wees, die aangeleentheid heroorweeg kan word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.3  Plase Alberta en Kalkbult:  Die eiendom is gedurende Oktober 
1996 vir 'n bedrag van R310 000 van die hand gesit.  Waarborge is 
reeds gelewer. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.4  Beleggingskomitee:  Die Komitee het aan die volgende aandag 
gegee: 
2.4.1  Beleid:  Daar word, soos in die verlede, steeds 'n langtermyn-
siening geneem oor die beleggings. 
2.4.2  Aanstelling van beleggingsdeskundiges/finansiële instansies 
om die portefeulje te behartig: 
2.4.2.1  Op 30 Junie 1994 het die markwaarde van die bates van die 
Emeritaatsfonds R28 747 289 beloop wat as volg saamgestel was 
(R'000):  (Vergelykende gegewens soos op 30 Junie 1993 word ook 
gegee: 
 
 30/6/93   % van totaal 30/6/94   % van totaal 
 
Aandele 3 428 15,2              5 675             19,7 
Effekte 12 805 56,7             14 861             51,7 
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Vaste eiendom 567 2,5                 568               2,0 
Likiede bates 4 210 18,7               5 845             20,3 
Debiteure   1 563   6,9               1 798              6,3 
  TOTAAL 22 573 100             28 747              100 
 
2.4.2.2  Die Bestuur het van 1 Desember 1994 die bates van die 
Emeritaatsfonds oorgedra na twee professionele Batebestuurders 
naamlik UAL en Syfrets.  Die batesamestelling van die van die 
fonds soos op 1 Julie 1996 was soos volg (R'000): 
 
 Syfrets UAL Direk Totaal %van totaal 
 
Aandele 8 794 13 529 - 22 323 63,6 
Vaste eiendom 3 546 4 392 - 7 938 22,6 
Likiede bates 906 1 623 157 2 686 7,7 
Debiteure    376      34 1 741   2 151   6,1 
    TOTAAL 13 622 19 578 1 898 35 098 100 
 
2.4.2.3  'n Beleggingsopbrengs van gemiddeld 15,6% per jaar op die 
markwaarde van die bates van die Emeritaatsfonds is vir die tydperk 
1 Julie 1994 tot 30 Junie 1996 behaal.  Die effektiewe opbrengs 
vanaf 1 Desember 1994, toe die bates deur die Batebestuurders 
oorgeneem is, tot 30 Junie 1996 was onderskeidelik 13,2% vir bates 
onder beheer van UAL en 16.2% vir Syfrets. 
2.4.2.4  Florida Park Sakesentrum 
Die eiendom is finaal gedurende 1996 verkoop en die opbrengs in 
die Emeritaatsfonds gestort.  'n Gemiddelde opbrengs van die 
belegging van 17.5% is behaal (kyk ook art.2.13.3 van die Rapport 
van die Bestuur in die Agenda). 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.5  Die Bestuur het besluit om die Ou Teologiese Skool aan die 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord te verkoop vir 'n bedrag 
van R150 000.  In die koopkontrak sal 'n terugvalklousule na die 
Administratiewe Buro ingesluit word.  Verder word voortdurende 
vrye gebruik van die saal, klaskamers by die saal en die kerkgebou 
van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord deur die TSP 
personeel en studente gewaarborg (kyk ongepubliseerde Bylae vir 
voorlegging). 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro 
word goedgekeur. 
 
3.  Sake waaroor die ledevergadering moet besluit 
3.1  Begrotings 
3.1.1  Begrotings van verskillende Deputategroepe 
 
 Notas 
Begroting Kerkargief  
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Indeksering 2 000 Betaling vir indeksering van Die 
  Kerkblad  
Salarisse 31 727 Dames by die Argief se salarisse 
- Kan niemeer as   tydelike poste gehanteer word  
 nie 
Skryfbehoeftes 2 759 Kartonne waarin dokumente 
 geliasseer word, word nou baie  duur 
Totaal 36 486  
 
Begroting vir die Kerkmuseum Uit opgehoopte fondse 
Skryfbehoeftes en telefoon      1 750 
Verbruiksmateriaal                 2 000 Materiaal as agtergrond vir          
uitstallings   
Reiskoste - Burgersdorp          2 000 
Weerligafleier - Krugerskraal  5 500 
Salaris Kurator en tydelike          Salarisse van Kurator 
Assistente                            12 000 en addisionele persoon 
                                           23 250 
 Opmerking deur die Bestuur 
 Die Sinode word gevra om  indringend aandag te gee of 
 hierdie uitgawes werklik nodig  is in die lig van gemeentes se 
 groeiende finansiële las.  Daar  was in die begin van 1996  
 navraag om die gebou te huur 
 
Sendingdeputate 
Een Konferensie 667  
Een Seminaar 667  
 1 334 
 
 
 Opmerking deur die Bestuur 
 Die Bestuur vra die Sinode om  aandag te gee aan die wenslik- 
 heid van die voor bestaan van  hierdie Deputategroep in die lig 
 van die verantwoordelikheid  van die plaaslike kerke 
 
Gesprek met NG en NH Kerke 
Ontvangs - NGK te Potchefstroom         400 
Ontvangs - NHKA te Potchefstroom400 
Ontvangs - APK te Potchefstroom         400 
Intekening op Die Kerkblad (24)       1 400 
Drukwerk en duplisering                       200 
                                                        2 800 
 
Christelike Onderwys  
Korrespondensie                                   250 
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Nasionale IKOO-bydrae                      2 500 
                                                        2 800 
CJBF 
 Opmerking deur die Bestuur 
 Die Bestuur beveel aan dat die  Institusie van Calvyn (die 
 grootste enkele bate van hier-  die Deputate) aggressief onder 
 die vier Afrikaanse Kerke  bemark word en desnoods teen 
 'n verlies van die hand gesit  word. 
 
 Die Deputate beskik reeds oor  eksemplare van die volgende 
 boekies, maar fondse 
 ontbreek om dit te publiseer. Die beraamde koste per oplaag 
 van 1 000 beloop: 
 
Nag my kind                        15 000  
Hoe boekie-reeks:  Boekie       5 300 
                                           20 300 
   
 Die aanduidings is dat hierdie  boekies baie gewild sal wees 
 
 
 
Jeugdeputate 
Samesprekings met NGK        100  
Voorskot vir publikasies             1 000 
                                                2 100 
 
Besluit:  
3.2  Die Bestuur adviseer die Pre-advies Kommissie vir Finansies 
soos volg rakende die begrotings van reiskoste 
3.2.1  Elke Deputategroep moet self vir reiskoste begroot, in 
teenstelling met die huidige gebruik om alle reiskoste uit die 
Sinodale Kas te betaal, ten einde beheer te verbeter. 
3.2.2  Die Administratiewe Buro begroot ook 'n bedrag vir reiskoste.  
Uit hierdie begroting kan Deputategroepe dan gehelp word waar 
reiskoste die begroting gaan oorskrei. 
3.2.3  Waar Deputategroepe hulle reiskoste gaan oorskrei, moet 'n 
aansoek aan die Bestuur van die Administratiewe Buro gerig word 
om 'n vooraf goedkeuring daartoe te verkry. 
3.2.4  Hierdie reëling moet in die volgende finansiële jaar 
geïmplementeer word. 
3.2.5  Die Bestuur adviseer verder dat Deputate in gastehuise oornag 
waar die tipe fasiliteite bestaan. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro 
word goedgekeur. 
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F.  Finansiële State Administratiewe Buro: 
 Besluit:  Die state soos voorgelê word goedgekeur. 
 
G.  Begroting en ander finansiële sake 
1.  Spesifieke Aanbevelings oor die Begroting: 
1.1  Die Ledevergadering oorweeg die volgende Begroting vir die 
periode 01 Januarie 1997 tot 30 Junie 1997. 
 
 
 
 

 WERKLIK Per 

Belydende 

BEGROTING Per 

Belydende 

BEGROTING Per 

Belydende 

BEGROTING  Per Belydende VERANDERING 

 1996 Lidmaat 1997 Lidmaat 1997 Lidmaat 1997/98 Lidmaat % 

  (78,000) 12 MAANDE (77,000) 6 MAANDE (77,000) 12 MAANDE (76,500) Begroot/ 

  per jaar 1/1/1997 per jaar 1/1/1997 per jaar 1/7/1997 per jaar Werklik 

   31/12/1997  30/6/1997  30/6/1998   

             

ADMINISTRATIEWE 

BURO 

726,024 9.31 615,063 7.89 302,689 7.76 645,819 8.44 -11.05 

EMERITAATSFONDS 

(MEDIES) 

429,000 5.50 550,000 7.14 288,000 7.48 634,000 8.29 47.79 

KERKARGIEF 25,030 0.32 36,486 0.47 18,243 0.47 38,310 0.50 53.06 

PU vir CHO 58,000 0.74 62,000 0.81 31,000 0.81 65,100 0.85 12.24 

SINODALE KAS 412,576 5.29 423,707 5.50 218,768 5.68 466,737 6.10 13.13 

TSP 1,735,059 22.24 1,431,426 18.59 715,713 18.59 1,431,426 18.71 -17.50 

TOTAAL VOOR EMM. 

FONDS BYD. 

3,385,689 43.41 3,118,682 40,50 1,574,413 40.37 3,281,392 42.07 -3.08 

EMERITAATSFONDS 

(GEMID) 

3,900,000 50.00 4,259,695 55.00 2,129,848 55.00 4,472,680 58.47 14.68 

          

TOTAAL 7,285,689 93.41 7,378,377 95,50 3,704,261 95.37 7,754,072 100.54 6.43 

          

    Raming per bel/lid 1/2 jr: 47.68    

 

 

 

Aanbeveling:   Goedgekeur.  
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.2  Die Lede vergadering neem die voorgestelde begroting vir die 
periode 01 Julie 1997 tot 30 Junie 1998 ter insae. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
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1.3  Die Ledevergadering gee opdrag aan die Bestuur van die 
Administratiewe Buro om alle toekomstige begrotings so op te stel 
dat die totaal van die opgeloopte fonds altyd gelyk aan die bedrag 
van die agterstallige ramingskomponent van die Administratiewe 
Buro sal bly. 
Aanbeveling:   Goedgekeur 
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.4  Verpligte kollektes vir 1997: 
Bybelverspreiding: 1 
Emeritaatsfonds 7 
GKSA Sustentasiefonds 5 
TSP Studentekas 7 
Die Kerkblad  1 
Aanbeveling:  Goedgekeur 
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.5  Glyskaal vir Ramings - Emeritaatsfonds 
Wysig om soos volg te lees: 
 

Lidmate per 
predikant 

Emeritaatsfonds 
ramings per 

belydende lidmaat 
Per jaar 

 
 
 
Per halfjaar 

0-50       0       0 
51-75       0       0 
76-100       0       0 
101-125       0        0  
126-150 12,00   6,00 
151-175 26,43 13,22 
176-200 36,06 18.03. 
201-225 44,44 22,22 
226-250 50,45 25,23 
251-300 60,09 30,05 
301-350 67,27 33,64 
351-400 72,07 36,04 
401-450 75,68 37,84 
451-500 79,28 39,64 
501-550 81,68 40,84 
551-600 84,08 42,04 
601 + 86,48 43,24 
Vakant 55,00 27,50 
Aanbeveling:  Goedgekeur  
 Besluit:  Goedgekeur. 
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2.  Algemene Aanbevelings uit Finansiële State: 
2.1  Belegging van Surplus Fondse in Rente- en Waardebeleggings 
2.1.1  Beredenering 
Aangesien daar voortdurend kontantbedrae tot krediet van die 
Administratiewe Buro is en beskikbaar is vir belegging is dit 
wenslik om van hierdie fondse ook in waarde beleggings te mag 
belê, en nie net in daggeld- of ander kontantdeposito’s nie, om 
sodoende die opbrengs van hierdie fondse te maksimaliseer. 
Aanbeveling:  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2  Samestelling van Bateregisters 
2.2.1  Beredenering 
Aangesien beide die Administratiewe Buro en die TSP oor ‘n 
verskeidenheid bates beskik, is dit vir goeie beheer, asook om 
administratiewe- en finansiële rekorddoeleindes, wenslik dat 
volledige bateregisters opgestel en behoorlik bygehou word. 
Aanbeveling:   Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.3  Kundige insette oor die Belegging van fondse van  
Emeritaatstrust (Emeritaatsfonds);  GKSA Predikante Pensioenfonds 
en Fondse onder bestuur van die Administratiewe Buro: 
2.3.1  Beredenering 
Die Ledevergadering stel die bestuur van die Buro so saam dat daar 
beleggingskundiges is wat betrokke is met die doel om die 
beleggingsopbrengste op alle fondse te maksimeer.   
Die fondse in die Emeritaatsfonds het die grootste gedeelte 
uitgemaak van die fondse onder beheer van die Bestuur van die 
Administratiewe Buro.  ‘n Besluit om die beheer oor die 
Emeritaatsfonds oor te dra na  die Trustees van die Emeritaatstrust 
het daartoe aanleiding gegee dat die Trustees van die fondse nou 
alleen die verantwoordelikheid oorgeneem het vir die belegging van 
die fondse.   
Sinode 1994 het die beheer oor die belegging van fondse van die 
GKSA Predikante Pensioenfonds by daardie Trustees geplaas. 
Om die voordeligste bedinging en goeie gebruik van die kundige 
beleggingsadviseurs van die Administratiewe Buro te maak, word 
voorgestel dat:  
Die Trustees van die Emeritaatstrust en die GKSA 
Predikantepensioenfonds die advies van die beleggingsadviseurs 
gebruik by alle sake wat gaan oor: 
1.  Die aanstelling van beleggingsbestuurders; 
2.  Die verdeling van die fondse tussen die beleggingsbestuurders. 
3.  Terugrapportering, meting van die beleggingsopbrengsprestasie 
en insette oor die beleggingstrategie wat gevolg moet word met die 
fondse. 
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Aanbeveling:  Goedgekeur.  
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.  Sake waarvan die Ledevergadering kennis moet neem: 
3.1  Die ledevergadering se aandag word gevestig op die tydskedule 
soos aangetoon in die Rapport.  Punt 3.3.4.7.1 tot 3.3.4.7.5 wat die 
volgende beteken: 
3.1.1  Die voorgestelde begroting (punt 2.1 hierbo), wat deur die 
ledevergadering goedgekeur moet word, dek die periode vanaf 01 
Januarie 1997 tot 30 Junie 1997.    
3.1.2  Statistiekvorms word gedurende Februarie 1997 uitgestuur vir 
voltooiing soos op 31 Maart 1997 en daarna op dieselfde datum van 
elke jaar. 
3.1.3  Die Bestuur van die Administratiewe Buro verkry gedurende 
April van elke jaar begrotings van alle deputategroepe en kuratore 
van die TSP, waarin daar afsonderlik ook vir reiskoste voorsiening 
gemaak met word,  asook van die Kuratore van die TSP vir die 
boekjaar wat jaarliks sal strek vanaf 01 Julie tot 30 Junie van die 
daaropvolgende jaar. 
3.1.4  Die Bestuur van die Administratiewe Buro oorweeg en keur 
die begrotings en ramings vir die volgende finansiële jaar reeds 
gedurende Mei van elke jaar goed.  Inligting oor die goedgekeurde 
begroting en ramings word voor 30 Junie van elke jaar aan alle 
Kerkrade verskaf. 
Aanbeveling:  Kennis geneem 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 3. 
 
4.  Opdragte aan Bestuur van die Administratiewe Buro 
4.1  Die Ledevergadering gee aan die Bestuur van die 
Administratiewe Buro die volgende opdragte: 
4.1.1  Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe 
Buro (verw. Acta 1985:212 - Die opdragte aan die Bestuur word in 
artikel 7 en dié aan die Dagbestuur in art. 8 weergegee). 
4.1.2  Besoeke en optrede ten opsigte van agterstallige ramings 
(pt.2.2).   
4.1.3  Rente op agterstallige ramings (pt.2.2). 
4.1.4  Optrede ten opsigte van agterstallige Mediesefondsbydraes. 
(pt. 2.14) 
4.1.5  Rente op agterstallige Mediesefondsbydraes. (pt. 2.14) 
4.1.5  Aanpassing van reiskostetariewe (pt.2.2.24 tot 2.25). 
4.1.6  Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (pt.2.2). 
4.1.7  Die Bestuur keur die begroting goed en stel die ramings vas. 
(sien 4.1.4 hierbo). 
4.1.7.1  Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk 
na moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die 
koninkryk te benadeel. 
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4.1.7.2  Toedeling van die opbrengste van beleggings en fondse 
moet noukeurig en korrek toegedeel word sodat kruissubsidiëring 
tussen trustfondse nie voorkom nie.  
4.2  Kerke moet opnuut versoek word om alle bydraes vir 
Bybelverspreiding aan die Administratiewe Buro te stuur en nie 
direk aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika nie. 
Aanbeveling:  Die opdragte word goedgekeur en verdere opdragte 
word, indien nodig, hier bygevoeg. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
Die vergadering ontbind as Ledevergadering. 
 
18.3  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE : BEGROTINGS MEERDERE VERGADERINGS  
(Artt58, 170) 
 
A.  Ds. C.A. Jansen lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na die Finansiële 
Kommissie. 
C.  Oudl. J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie.  
 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
Dat meerdere vergaderings (Partikuliere- en Nasionale Sinodes) 
versoek word om toekomstige begrotings met groter omsigtigheid te 
beplan aangesien afgelope jare se begrotings fluktuasies getoon het 
wat uit voeling met finansiële werklikhede is. 
 
2.  Motivering 
2.1  Inleiding:  Statistiek verkry uit Notules en Acta van die 
Suidelike Partikuliere Sinode en Nasionale Sinodes is verwerk om 
sekere syfers weer te gee in vergelyking met sekere statistiek van die 
Sentrale Statistiekdiens (SSD), Sanlam, Spoornet en die Openbare 
Sektor.  Die statistiek van kerklike vergaderings het spesifiek 
betrekking op ramings, die hoofinkomstebron waarop begrotings 
bereken word. 
2.2  Die volgende vergelykende statistieke word gegee: 
2.2.1  Suidelike Partikuliere Sinode 
1992 - Sinodekas R1.50 
 - Sustentasiekas R3.40 
(Handelinge 26-11-1994, art.9) 
 
1993 - Sinodekas R0.50 (66% afwaarts vanaf 1992) 
 - Sustentasiekas R6.70 (97% opwaarts vanaf 1992) 
(Handelinge, 23 & 24-11-1993) 
 
1994 - Sinodekas R1.55 (210% opwaarts vanaf 1993) 
 - Sustentasiekas R6.50 (3% afwaarts vanaf 1993) 
(Handelinge, 23 & 24-11-1993) 
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Vir die bogenoemde tydperke was die volgende inflasiekoers van 
toepassing gewees (Bylae A - verkry vanaf SSD Bloemfontein) 
 
1992 - 13,99%  
1993 - 9,70%  
1994 - 8,43% (gemiddeld vir eerste ses maande) 
 
Indien die Partikuliere Sinode se syfers met die SSD inflasiesyfers 
vergelyk word, is daar heelwat verskil vanweë fluktuasies. 
2.2.2  Nasionale Sinode (Potchefstroom) 
Die volgende ramings per lidmaat per jaar, is uit die Handelinge van 
die Sinodes verkry en word by wyse van persentasies gegee (in 
vergelyking met die inflasie): 
 
Ramings Inflasie 
 
1987  -  1988 - 7,54% styg 12,9% 
1988  -  1989 - 8,10%  14,7% 
1989  -  1990 - 7,90%  14,4% 
1990  -  1991 -20,31%  15,3% 
1991  -  1992 -16,28%  13,9% 
1992  -  1993 -16,31%  9,7% 
1993  -  1994 -22,40% (onderhewig aan die bydrae per lidmaat 
tot die predikant se pensioenfonds) 
 
(vgl. Acta, 1991:446;  Acta, 1994:375). 
Van die syfers mag gunstig vertoon teenoor die inflasiekoers, maar 
die fluktuasie is nie in voeling met finansiële werklikhede nie. 
2.2.3  Salarisaanpassings 
Vergelykende syfers oor salarisaanpassings word gegee omdat kerke 
hoofsaaklik van salarisse afhanklik is vir die opstel van hulle 
begroting. 
 
 Sanlam Spoornet OpenbareSektor (Staatsdiens) 
 
1991 8,5% 7,5%  
1992 8,0% 7,5% 9,9% 
1993 7,0% 7,5% 5,0% 
1994   3,4% 
 
Notas: 
*  Sanlam se statistiek is telefonies vanaf die Streekskantoor in 
Bloemfontein verkry.  Dit is teen die maatskappy se beleid om dit 
skriftelik aan buite-instansies te gee. 
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*  Spoornet se statistiek is ook telefonies vanaf hulle afdeling 
Menslike Hulpbronne in Bloemfontein verkry en hulle was ook nie 
bereid om dit skriftelik te verskaf nie. 
*  Die Kommissie vir Administrasie se syfers is verkry vanuit 
omsendbriewe aan die UOVS (Bylaes B, C en D). 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 
nie. 
Beredenering:  Begrotings en ramings vir meerdere vergaderings 
word vasgestel nadat die uitgawes (koste) van ‘n meerdere 
vergadering bepaal is.  Fluktuasie in ramings is gevolglik 
onafwendbaar en hou nie noodwendig verband met 
verbruikersprysindeks of inflasiekoers nie. 
 
18.4  BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE WES-
TRANSVAAL OOR DELGING VAN AGTERSTALLIGE 
KERKLIKE RAMINGS (Artt.57, 171) 
 
A.  Ds. C. Aucamp lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word na die Finansiële 
Kommissie verwys. 
C.  Oudl.  J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie. 
 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
Die Nasionale Sinode bied vir kerkrade wat agterstallige 
ramingskuld het, die geleentheid om die skuld deur middel van 'n 
skulddelgingsbelegging te vereffen.  As voorbeeld word 'n 
beleggingsplan hierby aangeheg." 
 
1.  Motivering 
1.1  Hierdie Beskrywingspunt behels die moontlikheid van groot 
verligting vir kerke met agterstallige ramingskuld. 
1.2  Die verskil tussen die verwagte groeikoers van die 
Emeritaatsfonds (12,5% volgens die Aktuaris), en die groeikoers wat 
met voorgestelde belegging verdien kan word, strek tot verdere 
voordeel van die betrokke agterstallige kerk(e). 
1.3  Hierdie voorstel moet nie as verpligtend beskou word nie, maar 
bied 'n effektiewe meganisme om die agterstallige skuld te delg. 
1.4  Die ooreenkoms tussen die Administratiewe Buro en die 
agterstallige Kerk bied gemoedsrus vir beide partye.  Daar word 
ooreengekom op 'n wedersyds bevredigende wyse van skulddelging, 
en periodieke aanmaning is dan nie meer nodig nie. 
 
2.  Aanbevelings 
Dat die Administratiewe Buro versoek word om as agent te 
registreer vir doeleindes van hierdie beleggingsplan, ten einde 
effektiewe en eenvormige hantering daarvan te verseker. 
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BYLAE - DELGING AGTERSTALLIGE RAMINGS 
 
Voorbeeld van voorgestelde skulddelgingsplan 
 
Deur van die beleggingsdifferensiaal wat bestaan tussen die 
aktuariële opbrengskoers van 12,5% wat vir die Emeritaatsfonds 
berekeninge gebruik word en dit wat werklik verdien kan word, 
gebruik te maak, kan die gemeentes volgens die onderstaande 
voorbeeld voordeel hieruit trek. 
Vir die doel van die berekeninge is gebruik gemaak van 'n 
agterstallige ramingskuld van R100 000 wat oor 'n periode van 8 
jaar terugbetaal word.  'n Opbrengskoers van 17,5% wat geredelik 
behaal kan word, is gebruik.  'n Gemeente kan dan die bedrae soos 
volgens die onderstaande tabel bespaar. 
 
 sonder teen teen  
 rente 7% 12,5% rente
 rente 
 
Aanbevole terugbetalingsperiode 8 8 8 
Terugbetalingsbedrag  
met rente (in Rand) 100 000 171 819 256 578 
Differensiële opbrengs koers 17,5% 10,5% 5% 
Maandelikse paaiement 507 871 1 300 
Totale bedrag belê 48 672 83 616 124 865 
Direkte besparing 51 328 16 284 -24 865 
Werklike besparing 51 328 88 203 131 713 
 
Sou die huidige rentekoers van ongeveer 19% deur die 
Administratiewe Buro gehef word, sal so 'n gemeente 'n totale 
bedrag van R195 204 moet terugbetaal teen ongeveer R2 034 per 
maand vir die periode van 8 jaar.  Dit is R70 339 meer as in die 
kolom vir 12,5% rente. 
Indien geen rente gehef word op agterstallige ramings nie, sal die 
meeste verligting vir die gemeentes natuurlik realiseer soos blyk uit 
die eerste onder 0%.  Die 12,5% aktuariële beleggingskoers van die 
Emeritaatsfonds onder kolom 3, sal volgens die voorstel die minste 
voordeel inhou vir die gemeentes 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 
nie. 
Beredenering:  Kerke wat kontantvloeiprobleme ondervind en 
gevolglik nie huidige uitgawes kan ontmoet nie, kan waarskynlik nie 
maklik kontantfondse vind om te belê vir toekomstige uitgawes nie. 
 
18.5  BESWAARSKRIF PART. SINODE WES-TRANSVAAL 
TEEN BESLUITE VAN DIE NASIONALE SINODES 1991 EN 
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1994 INSAKE RAMINGS VOLGENS SKRIFTUURLIKE 
BEGINSELS  (Artt.31, 123, 198, 205, 241) 
 
A.  Dr. S.J. van der Walt lig die Beswaarskrif toe. 
B.  Besluit:  Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie vir 
Beswaarskrifte.  Weens ‘n swaar lading is hierdie Beswaarskrif later 
na ‘ n nuwe ad hoc-kommissie verwys (art.123). 
C.  Dr. D.J.S. Steyn rapporteer namens die Kommissie. 
D.  Besluit:  Die Sinode neem kennis van die Kommissierapport.  ‘n 
Kommissie van pre-advies sal deur die Ordekommissie benoem 
word om die Sinode te adviseer oor hoe verder met die Beswaarskrif 
gehandel moet word. (vgl. art.205) 
E.  Ds. C. Kruger rapporteer namens die Kommissie van pre-advies. 
 
F.  BESWAARSKRIF: 
1.  Besluite waarteen Beswaar gemaak word 
1.1  Oor 'n Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Oos-Transvaal oor 
'n ramingstelsel volgens die Skriftuurlike beginsel van bydrae 
volgens vermoë het die Nasionale Sinode van 1991 die volgende 
besluit geneem: 
 
"Aanbeveling:  Daar word nie aan die Beskrywingspunt gevolg 
gegee nie. 
 
Motivering 
1.  Die saak het reeds voor die Sinode van 1988 gedien (Acta 
1988:128-132, art.39;   vgl. veral 3.1, p.130). 
2.  Geen nuwe toeligting en feite is aangebied nie. 
Besluit: Goedgekeur."  (Vgl Handelinge 1991, 18.8, p 432). 
1.2  Beswaarskrif Partikuliere Sinode Noord-Transvaal teen die 
besluit van Nasionale Sinode 1988 insake ramings volgens die 
Skriftuurlike beginsel van bydrae volgens vermoë het die Nasionale 
Sinode van 1994 die volgende besluit geneem: 
 
1.  Beredenering 
1.1  Die wesentlike vraag wat beantwoord moet word, is die vraag:  
Wat is die vermoë van die kerk.  Die beswaardes argumenteer dat 
die inkomste van 'n kerk sy vermoë is, juis dit wat die vorige besluit 
bevraagteken.  Kerke se inkomste word grootliks bepaal deur hulle 
behoeftes op 'n sekere tydstip.  Indien 'n kerk byvoorbeeld besig is 
met bouprojekte, is die bydrae gewoonlik meer as wanneer dit nie 
die geval is nie.  Kerke met 'n kleiner aantal lidmate dra dikwels 
meer per lidmaat by om die kerk in stand te hou as kerke met 'n 
groter aantal lidmate.  Indien die inkomste van 'n kerk as sy vermoë 
beskou word, en ramings gehef word as 'n vaste persentasie daarvan, 
sal dit beteken dat kerke met 'n kleiner aantal lidmate in werklikheid 
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meer bydra in verhouding met hulle vermoë as kerke met 'n groter 
aantal lidmate.  Dit gee ongelykheid. 
1.2  Die huidige ramingstelsel maak tog onderskeid omdat kerke met 
'n kleiner aantal lidmate minder moet betaal as kerke met 'n groter 
aantal lidmate.  Kerke word geraam en nie lidmate nie.  Die aantal 
lidmate word slegs gebruik om die ramingsbedrag per kerk te 
bepaal.  Dit beteken dat daar in elke kerk onderskeid is tussen 
vermoënde lidmate en minder vermoënde lidmate omdat kerke 
ramings betaal.  Dit gee ewewig soos gestel in die Skrif. 
1.3  Die besluit van 1991 het geensins beweer dat die huidige 
ramingstelsel voldoende aan die Skrifbeginsel reg laat geskied nie.  
Dit beweer net dat nie afdoende bewys is dat die voorgestelde wyse 
meer reg aan die beginsel laat geskied nie.  Die sin "'n Wyse waarop 
moontlik meer bevredigend aan hierdie beginsel reg kan geskied, is 
wanneer die werklik gemiddelde inkomste van lidmate bepaal is", is 
slegs 'n moontlikheid wat genoem word sonder om dit te beredeneer. 
1.4  Die probleem van uitsonderlike kerke, bv. kerke met groot 
getalle studente, groot getalle werkloses en maatskaplike 
pensioenarisse, word nie voldoende opgelos in die voorgestelde en 
huidige wyse van ramings nie.  Die saak is verwys na die benoemde 
Deputate vir Emeritaatsversorging vir studie. 
1.5  Deel van die huidige ramingstelsel is die verpligte kollektes wat 
gegee moet word.  Dit gee geleentheid vir elke lidmaat in elke kerk 
om volgens vermoë by te dra. 
Aanbeveling: 
Die beswaar slaag nie. 
Besluit:  Goedgekeur" (vgl. Handelinge 1994:382, 18.8). 
 
2.  Ontvanklikheid van die Beswaarskrif 
2.1  Die Sinode van 1964 (:444) het besluit dat 'n Beswaarskrif oor 
'n besondere besluit nie meer as een keer ingedien mag word nie, 
tensy die beswaarde(s) met gewigtige redes aantoon waarom nie 
berus kan word nie. 
2.1.1  Dit is die eerste keer dat 'n Beswaarskrif oor die twee 
genoemde besluite in punt 1 ingedien word.  Sedert die Nasionale 
Sinode van 1985 het die saak van ramings volgens Skriftuurlike 
beginsels wel meer kere voor die Sinode gedien, (vgl. Acta 
1985:257, art.68;  1988:113, art.35;  1988:128, art.39;  1991:426, 
art.18.3;  1991:430, art.18.8 en 1994:380, art.18.8), maar 'n 
Beswaarskrif oor die besluite waarteen nou beswaar gemaak word, 
het nog nie voor die Sinode gedien nie. 
2.1.2  Al  het die saak van ramings volgens Skriftuurlike beginsels 
meermale voor Sinodes gedien, word die volgende redes aangetoon 
waarom die Sinode weer eens daaraan aandag behoort te gee: 
2.1.2.1  Die besinning oor die ernstige vraag of die huidige 
ramingstelsel reg laat geskied aan die Skriftuurlike beginsel van 
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vermoë, leef in die kerke.  Daarvan getuig onder meer die ses 
Beskrywingspunte en Beswaarskrifte wat sedert 1985 voor verskeie 
Nasionale Sinodes gedien het.  Met die behandeling van hierdie 
Beswaarskrif langs die weg van kerklike oorlegpleging deur Klassis 
Potchefstroom en Partikuliere Wes-Transvaal, het dit duidelik 
geblyk dat die saak in die kerke leef. 
2.1.2.2  Inligting van die Administratiewe Buro dui daarop dat 
agterstallige ramings 'n baie groot bedrag is.  Duidelike leiding oor 
'n billike en Skrifgetoetsde ramingstelsel is tans baie noodsaaklik om 
'n nuwe gemeenskaplike gevoel van eensgesindheid oor die betaling 
van ramings te vestig. 
2.1.3.4  Verdere redes sal in die gronde vir die beswaar na vore kom. 
 
3.  Gronde vir die beswaar 
3.1  Eerste Beswaargrond:  Die Sinodes van 1991 en 1994 het die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë in die genoemde besluite 
in punt 1 hierbo erken, maar het nie daaraan in die praktyk 
uitvoering gegee nie.  Daarmee kom KO, artikel 31 in gedrang wat 
onder meer bepaal dat besluite van kerklike vergaderings volgens 
Gods Woord geneem moet word en daarom bindend is. 
Motivering: 
Beide die Beskrywingspunte van 1991 en die Beswaarskrif van 1994 
bied grondige motivering waarom die huidige ramingstelsel nie aan 
die Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë voldoen nie.  In die 
Besluit van die Sinode van 1991 word na 'n Beskrywingspunt 
verwys wat voor die Sinode van 1988 gedien het.  In daardie 
Beskrywingspunt (1988:128-132) word met uitgebreide 
Skrifgegewens gepleit vir 'n ramingstelsel wat op die Skrifbeginsel 
van vermoë gegrond is.  Die Sinode van 1988 besluit om nie aan die 
Beskrywingspunt gevolg te gee nie met die volgende as motivering:  
"Dit is nie bewys dat die voorgestelde wyse van raming meer reg 
aan die Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë laat geskied, as die 
huidige nie.  'n Wyse waarop moontlik meer bevredigend aan hierdie 
beginsel reg kan laat geskied, is wanneer die werklike gemiddelde 
inkomste van die lidmate bepaal is."  Die Sinode van 1991 het met 
hierdie motivering die Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë 
erken en het eweneens erken dat die huidige wyse van raming nie 
daaraan laat reg geskied nie, en tog word aan die Skrifbeginsel van 
bydrae volgens vermoë nie uitvoering gegee nie.  Die verwysing na 
'n moontlike wyse om aan die beginsel meer bevredigend reg te laat 
geskied, naamlik om die gemiddelde inkomste van lidmate te 
bepaal, is misleidend aangesien kerke geraam word en nie lidmate 
nie (vgl. Acta 1994:382, 1.2).  En die vermoë van 'n gemeente vind 
uitdrukking in die inkomste van daardie gemeente ooreenkomstig 
die seëninge van die Here. 
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In die besluit van die Sinode van 1994 oor die Beswaarskrif van 
Part. Sinode Noord-Transvaal het die Sinode in 'n groter mate 
erkenning aan die Skrifbeginsel van vermoë gegee en tog nie 
uitvoering aan die beginsel in die praktyk gegee nie.  Die 
Beswaarskrif van 1994 bring weer eens die Skrifbeginsel van 
vermoë skerp in die kollig.  In 1.5 van die beredenering word die 
Skrifbeginsel van bydraes volgens vermoë uitdruklik erken en in 1.3 
(Acta 1994:382) word erken dat die huidige ramingstelsel nie 
voldoende aan hierdie Skrifbeginsel laat reg geskied nie.  Met 
verwysing na die Besluit van 1991 (sic- dit moet wees 1988) word 
die woorde gebruik "meer reg aan die beginsel laat geskied" en 
"meer bevredigend aan hierdie beginsel reg kan geskied".  'n 
Skrifbeginsel moet gehoorsaam word en laat nie ruimte vir meer of 
minder gehoorsaam nie.  Dit is ook die eis van KO, artikel 31 dat 
besluite van kerklike vergaderings volgens Gods Woord geneem 
moet word.  Dit Sinode behoort dus die ramingstelsel so te verander 
dat die wyse van ramings wel aan die Skrifbeginsel van vermoë 
voldoen - 'n wyse wat in die Beswaarskrif opnuut logies en duidelik 
uiteengesit is. 
In beide die Besluite van 1991 en 1994 het die Sinode die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë erken, en tog is hierdie 
Skrifbeginsel nie in sy volle konsekwensies in die praktyk toegepas 
nie. 
3.2  Tweede Beswaargrond:  Alhoewel die Sinodes van 1991 en 
1994 die Skrifbeginsel van bydraes volgens vermoë erken het, is die 
genoemde Besluite in punt 1 hierbo geneem sonder om die 
Beskrywingspunt van 1991 en die Beswaarskrif van 1994 grondig in 
die lig van die Skrif te beoordeel. 
Motivering: 
Beide die Beskrywingspunt (1991) en die Beswaarskrif (1994) kom 
met uitgebreide Skrifbewyse om die beginsel van bydraes volgens 
vermoë te motiveer.  Hierdie Skrifbewyse kom samevattend op die 
volgende neer: 
*  Bydraes tot die diens van die Here is in die Ou Testamentiese tyd 
nie volgens 'n vaste bedrag of hoeveelheid vir elkeen vasgestel nie, 
maar as 'n tiende van elke man se totale inkomste (vgl. Lev 7:30-33;  
Deut 14:22-29;  26:12;  Neh 10:34-39;  12:44-47 en Mal 3:8-10). 
*  By die tempelskatkis gooi die rykes 'n groter bedrag as die armes 
in, maar volgens Jesus het die arm weduwee wat uit haar gebrek 
ingegooi het, meer as almal ingegooi (vgl. Luk 21:1-4) 
*  In die diensbetoning aan medegelowiges behoort elke gelowige 
volgens wat hy het, dit is volgens sy vermoë, te gee (2 Kor 8:1-15;  
1 Kor 16:2). 
*  Bydraes word in die Nuwe Testament nie gebind aan 'n gedwonge 
vaste bedrag per persoon nie (vgl. 2 Kor 9:7) 
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Met die oog daarop om aan te toon dat die Sinode  van 1991 ten 
opsigte van die Beskrywingspunt van 1991 in sy besluit geen 
Skriftoetsing toegepas het nie, word vervolgens 'n bepaalde lyn van 
sake sedert Sinode 1985 kortliks aangedui. 
In 1985 dien 'n Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Oos-
Transvaal (vgl. Acta 1985, art.68) voor die Sinode waarin op grond 
van duidelike Skrifgronde gevra word dat die ramingstelsel rekening 
moet hou met die vermoë van elke gemeente.  Die Sinode gee 
sonder enige motivering nie gevolg aan die Beskrywingspunt nie. 
In 1988 dien 'n Beswaarskrif voor die Sinode (vgl. Acta 1988, art. 
35).  In die Beswaarskrif word beswaar gemaak teen die besluit van 
Sinode 1985 wat die Beskrywingspunt van Part. Sinode Oos-
Transvaal met sy beroep op die Skrif nie geantwoord het nie.  Die 
Beswaarskrif het op hierdie Beswaargrond geslaag.  Die Sinode van 
1988 het geoordeel dat die Sinode van 1985 geen redes aangevoer 
het waarom die Skrifgronde in die Beskrywingspunt nie geldig is 
nie.  Dit is ook duidelik gestel dat sonder 'n Skriftoetsing dit haas 
onmoontlik was om die besluit te beoordeel. 
In 1991 dien die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal weer eens 'n 
Beskrywingspunt in juis omdat die Beswaarskrif van 1988 oop 'n 
belangrike Beswaargrond geslaag het.  In die Beskrywingspunt van 
1991 (dit waarna hierdie Beswaarskrif in punt 1 verwys) word weer 
eens sterk Skrifgronde aangevoer oor die Skrifbeginsel van vermoë 
met die verwagting dat die Sinode van 1991 met deeglike 
Skriftoetsing sal deurvoer wat deur die Sinode van 1985 nagelaat is.  
Soos aangehaal in punt 1 hierbo, besluit die Sinode van 1991 weer 
eens sonder die beoordeling van die Skrifgronde, dat daar nie aan 
die Beskrywingspunt gevolg gegee word nie.  In die kort motivering 
verwys die Sinode na 'n Beskrywingspunt wat voor die Sinode van 
1988 gedien het en waar die Sinode van 1988 eweneens nie die 
Skrifgegewens gemotiveer beoordeel nie. 
In sy antwoord op die Beswaarskrif van 1994 kom die Sinode met 'n 
bepaalde beredenering (kyk punt 1 hierbo) wat oënskynlik na 'n 
Skriftoetsing lyk.  In die hele beredenering word egter na geen 
Skrifgronde verwys om bepaalde konklusies te staaf nie.  Die 
beredenering skiet te kort aan die eis van deeglikheid en 
volledigheid en dit is duidelik dat die beredenering eensydig die 
huidige stelsel van ramings probeer regverdig.  Enkele bewyse vir 
die gebrek aan deeglikheid en volledigheid is die volgende: 
*  In punt 1.1 van die Beredenering word die uitsonderlike tot 
maatstaf verhef om by die punt verby te kom waaroor dit werklik 
gaan, naamlik of die huidige stelsel van raming voldoen aan die 
Skrifbeginsel van bydraes volgens vermoë. 
*  In punt 1.1 word die bewering ook gemaak dat kleiner kerke 
dikwels meer bydra om die kerk in stand te hou as groter kerke.  
Indien ramings as 'n vaste persentasie gehef word, word beweer dat 
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die kleiner kerke eintlik meer gaan bydra in verhouding  met hulle 
vermoë.  Dit is tog onmoontlik, omdat die goeie bydraes van 'n 
kleiner gemeente hulle vermoë is ooreenkomstig God se genade en 
seëning aan hulle. 
*  In punt 1.2 kom teenstrydighede voor.  Tereg word gemeld dat 
kerke geraam word en nie lidmate nie.  Maar net daarna word die 
aantal lidmate en die wisselende vermoë van lidmate binne 'n 
gemeente ter ondersteuning van 'n raming per lidmaat aangevoer. 
 
4.  Ten slotte 
Die mening dat die huidige stelsel van raming nie voldoen aan die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë nie, leef as 'n gewigtige 
saak in die gemoed van baie kerke.  Sedert 1985 het die saak by 
verskeie geleenthede voor Sinodes gedien.  Daarom versoek die 
opstellers van hierdie Beswaarskrif die Sinode van 1997 om in 
belang van al die kerke staande die Sinode hieroor duidelike leiding 
te gee.  'n Voorbeeld van hoe die Skrifbeginsel van vermoë as 
ramingstelsel in die praktyk toegepas kan word, is beskikbaar. 
 Besluit:   
1.  Die Sinode verwys die Beswaarskrif na die Deputate vir 
Sustentasie om die volgende Sinode daaroor te adviseer. 
2.  Die Deputate vir Sustentasie in samewerking met die Bestuur van 
die Admin. Buro kry opdrag om die Sinode te adviseer oor ‘n 
metode(s) van ramings wat aan die Skriftuurlike beginsels van 
bydrae volgens vermoë reg sal laat geskied.  ‘n Voorlopige rapport 
moet aan die Part. Sinodes gestuur word, waarop kommentaar 
gelewer moet word.  Dit moet in die rapport aan die Sinode verwerk 
word. 
3.  Die volgende interimreëling word getref:   
3.1  Kerke wat meen dat hulle met die huidige ramingsmetode ‘n te 
groot persentasie van hulle bruto inkomste aan ramings betaal, kan 
met advies van die Klassis by die Bestuur van die Admin. Buro 
aansoek doen om vermindering van ramings. 
3.2  Die kerke se aansoeke moet telkens vergesel wees van volledige 
geouditeerde finansiële state.  Kerke moet hulle aansoeke volledig 
motiveer.  Die Klassis moet die noodsaak aantoon en motiveer. 
3.3  Die Bestuur van die Admin. Buro gee verligting van ramings 
met kennisname aan die Deputate vir Sustentasie. 
3.4  Kerke word versoek om vrywillig by te dra om hierdie 
verligting te bewerk en om een kollekte per jaar daarvoor af te staan. 
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17.  Evangelisering 
 
17.1  RAPPORT DEPUTATE INSAKE SENDING (Artt.15, 
178, 200, 207) 
 
A.  Ds. J.J. Venter stel die Rapport. 
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag  Acta 1994:266-268 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake vir kennisname 
2.1  Die volgende persone is tans op die Beheerrade van 
Bybelskole en Trusts (Opdragte 4.1.5 en 4.1.6): 
2.1.1  Mukhanyo Bybelskool (Mpumalanga):  Di. H.J.M. du 
Plessis (primus) en J.H. Venter (sekundus).  Ds. Du Plessis is in 
die plek van ds. D.C. Coetsee en ds. Venter is in die plek van ds. 
H. Dijkstra benoem. 
2.1.2  Sekolo sa Mojadi (Batho-Batho-stad, Noordwes):  dr. S.J. 
van der Merwe (primus) en dr. P.P. Kruger (sekundus). 
2.1.3  Dr. P.J. Buys is as Trustee aangewys vir die D'Kar Trust. 
Verslae van Mukhanyo Bybelskool is gereeld ontvang en 
persoonlike kontak is met die ander onderhou. 
Ons hartlike dank word uitgespreek aan persone wat 'n tyd lank 
as Raadslede en Trustee gedien het en wat tans daarop dien. 
Ons dank u vir u onmisbare insette en toewyding. 
2.2  Advies met betrekking tot samewerking by Sending is op 
versoek aan Deputate van die Nasionale Sinode Soutpansberg 
deurgegee (Opdragte 4.1.1 en 4.1.3). 
2.2.2  As agtergrond tot die advies word kortliks die volgende 
vermeld: 
In opdrag van Sinode Soutpansberg het Deputate ons genader 
om samewerking by sending in die gebied waar hulle werksaam 
is, te bespreek. 
Die ontmoeting is gereël vir 31 Januarie 1995 sodat daar ook op 
die latere Sendingkonferensie in Junie-maand insette in die 
verband gelewer kon word. 
Soutpansberg het 'n konsep standpunt oor sending voorgelê wat 
ter insae is by die Sendingdeputate. 
2.2.2  Die volgende moontlikhede van samewerking is genoem: 
2.2.2.1  Sinode Soutpansberg en Klassis Soutpansberg kan 
ingevolge KO, art.48 saamkom en die samewerking in sending 
bespreek. 
2.2.2.2  Meewerkende kerke kan oor die hele Suid-Afrika gevra 
word. 
2.2.2.3  Sendingdeputate kan 'n eerste vergadering reël van die 
betrokke kerke, o.a. met Klassis Soutpansberg, maar ook enige 
ander kerk/e en persone wat belangstel om betrokke te raak.  
Hulle kan ook genooi word deur die Kerkraad/rade en dit kan in 
die kerkblaaie en oor die kerknuus ens. bekendgemaak word. 



 

444

 

2.2.2.4  Die Deputate van Soutpansberg kan 'n analise maak van 
areas en nood en dit op die betrokke vergadering voorlê. 
2.2.2.5  Klem behoort gelê te word op toerusting van plaaslike 
lidmate om die sendingwerk te doen. 
2.2.3  Na die gesprek het die Sendingdeputate die volgende 
advies aan Soutpansberg deurgegee: 
2.2.3.1  'n Brief kan aan Klassis Soutpansberg geskryf word om 
'n vergadering te belê waarop gevra kan word om gesamentlike 
sending te doen. 
2.2.3.2  'n Nuwe benadering in sending kan gevolg word, nl. om 
lidmate toe te rus vir sendingwerk spesifiek aan die hand van 
bepaalde projekte. 
2.2.3.3  Insette vir samewerking kan op die beplande 
Sendingkonferensie gelewer word. 
2.2.3.4  Sending in Suider-Afrika kan ook met Klassis 
Soutpansberg bespreek word. 
2.3  'n Sendingkonferensie is gehou op 3 Junie 1995 by die 
Geref. Kerk Linden (Opdrag 4.1.1). 
2.3.1  Die tema:  "Hoe om my sendingroeping prakties uit te voer 
in die nuwe Suid-Afrika". 
Sub-temas:  1.  Sending - Waarom, wat en hoe? 
                 2.  Uitdagings - Geleenthede in die nuwe 
                      Suid-Afrika. 
Die inleiers:  Dr. P.J. Buys (Mukhanyo Bybelskool) en ds. M.S. 
Nefefe (Geref. Kerk De Hoop, Venda). 
2.3.2  Die konferensie is bygewoon deur 111 persone van oor die 
hele land nl. uit Sinodes Potchefstroom, Soutpansberg en 
Middellande. 
Die konferensie is gehou in Afrikaans, Engels, Tswana en 
Venda. 
Daar was heelwat groepbespreking en sinvolle terugrapportering. 
2.3.3  Die belangrikste behoefte wat deur die konferensiegangers 
uitgespreek is, is die volgende: 
2.3.3.1  Die uitgee van 'n "Sendingblad" as 'n kommunikasie 
netwerk. 
2.3.3.2  Beter samewerking tussen Gereformeerdes. 
2.3.3.3  Meer sendingkonferensies. 
2.3.3.4  Kerke behoort 'n multi-kulturele karakter te hê (bv. ten 
opsigte van ingesteldheid, liturgie, bedieningspatrone ens.). 
2.3.3.5  Sending-seminare met die oog op toerusting. 
2.3.3.6  'n Duidelike versoek aan die Sendingdeputate om 
bogenoemde behoeftes aan die Sinode te stel. 
2.4  Publisering van die "Gesamentlike Sendinggeskiedenis van 
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika" (Opdrag 3.1). 
2.4.1  Prof. B. Spoelstra het ingewillig om die publikasie onder 
sy naam te voltooi. 
2.4.2  Die CJBF is genader om die publikasie uit te gee. 
2.4.3  Op versoek van prof. Spoelstra is 'n voorwoord namens die 
Sinode vir die publikasie geskryf. 
2.5  Bywoning van 'n Internasionale Sendingkonferensie 
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Op uitnodiging het die Deputate vir dr. P.J. Buys en prof. J.A. 
van Rooy versoek om die streekskonferensie van die 
"International Conference of Reformed Churches" in Desember 
1995 te Kaapstad by te woon. 
Die tema was:  Hulp aan inheemse kerke in Afrika om 
selfstandig te word. 
Daar was sendelinge, dominees, kerkraadslede en 
ontwikkelingshelpers van onder andere die GKSA, die Free 
Church of Scotland, die Nederlands Gereformeerde Kerken, 
Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt), die 
Orthodox Presbyterian Church, die Gereformeerde Kerke in 
Zaïre, Benin, Kenia, Uganda, Richmond Natal, Mamelodi en 
Shoshanguve (Pretoria), Bellville, Zwolle (Nederland) en 
Greenville (Georgia VSA). 
Rapporte oor sendingwerk en predikantsopleiding op 
verskillende plekke in Afrika, is gegee.  Bespreking van 
probleme en voordragte het plaasgevind. 
Vir die afgevaardigdes was dit stimulerend en verrykend.  Hulle 
het waardevolle kontakte gemaak vir hulp en advies. 
Ons hartlike dank word uitgespreek teenoor dr. Buys en prof. 
Van Rooy wat die konferensie bygewoon het. 
2.6  Ons hartlike dank word uitgespreek teenoor broeder Jan 
Boot vir sy hulp en bystand by uitgee van die brosjure "Wat, 
waarheen en hoe? - Prinsipiële riglyne vir sendingwerk". 
2.7  Die "Christen Gemeenten" wat sendingwerk doen in die 
Noordwes Provinsie (Sannieshof, Delareyville, Mafikeng en 
Vryburg), wou met die Deputate in gesprek tree oor hulle 
voornemens om uit die gebied te onttrek en 'n versoek dat die 
Deputate die betrokke sendingwerk oorneem.  Advies is gegee 
om met die plaaslike gemeentes te skakel. 
Die ontmoeting het nooit plaasgevind nie en die Deputate is nie 
ingelig oor die verdere verloop van die saak nie. 
2.8  Die vertaal-afdeling van die Bybelgenootskap het die 
Deputate genader met 'n versoek dat 'n vertaler as medewerker 
aangewys word vir die hersiene vertaling van die Bybel in 
Noord-Sotho. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Weë en middele word oorweeg sodat 'n Sendingblad 
uitgegee kan word om: 
(i)  te dien as 'n kommunikasienetwerk tussen gemeentes wat 
sendingwerk doen; 
(ii)  om ander gemeentes oor sendingwerk in te lig; 
(iii)  om sendingwerk en samewerking in sending in die 
algemeen te bevorder (vgl. 2.3.3.1). 
 Besluit:  Verwys na Kommissie Publikasies. 
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C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie. 
 Besluit:  
1.  Die Sinode keur dit af om ‘n Sendingblad uit te gee. 
2.  Dat op ‘n gereelde basis vir artikels in Die Kerkblad ruimte 
geskep word waarin gemeentes oor sendingwerk ingelig word 
sodat kommunikasie tussen gemeentes oor die saak versterk kan 
word (vgl. pt.3.1 (i) tot (iii) hierbo). 
3.  Punt 2 van hierdie besluit word aan die te benoeme Deputate 
vir Kerklike Tydskrifte opgedra. 
3.2  Kerke word, wat betref samewerking tussen Gereformeerde 
Kerke, weer gewys op die brosjure Wat, waarheen en hoe? - 
Prinsipiële riglyne vir sendingwerk (1993), en in besonder die 
riglyne wat onderskei tussen "sending", "evangelisasie" en 
"gemeente-opbou" (2.2);  "Sending in eie kultuurgroep en oor 
kulturele- en nasionale grense heen" (2.6);  "Sending is die taak 
van die plaaslike kerk" (2.8);  "Sustentasie en samewerking". 
Hierin behoort veral daarop gelet te word dat sending nie 
verstaan of verwar moet word met amptelike Woordbediening 
onder Swartmense en samewerking met 'n Geref. Kerk onder 
Swartmense nie. 
Tweedens behoort gelet te word op 2.8.3 van bogenoemde 
dokument:  "Die Gereformeerde kerkregtelike beginsels ten 
opsigte van samewerking van naburige kerke en gemeenskaplike 
sake moet konsekwent gehandhaaf word.  Etnisiteit verander nie 
kerkregtelike beginsels nie.  Aan die ander kant hef die 
selfstandigheid van die plaaslike kerk nie liefdevolle 
samewerking en hulpverlening op nie" (vgl. 2.3.3.2). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3.  Ten minste jaarliks word een Sendingkonferensie gereël 
waar daar landswyd oor 'n aktuele tema gepraat word asook 'n 
jaarlikse Sendingseminaar waar lidmate landswyd vir 
sendingwerk toegerus word (vgl. 2.3.3.3 en 2.3.3.5). 
 Besluit:  Verval. 
3.4  Kerke gee met erns aandag aan knelpunte en hindernisse 
waar nuwe bekeerlinge as gevolg van hulle sendingwerk by hulle 
opgeneem moet word, bv. besondere bedieningsbehoeftes as 
gevolg van afstand, taal, kultuur, ens.  Hier moet veral gelet word 
op paragraaf 2.6 van genoemde brosjure:  "Sending en eie 
kultuurgroep en oor nasionale grense heen" (vgl. 2.3.3.4). 
 Besluit:  Verwys na Kommissie Samelewingsake. 
 
D.  Ds. F.J.  van Deventer rapporteer namens die Kommissie. 
 Besluit:  Die Sinode verwys hierdie punt na die te benoeme 

Deputate vir Bewaring en Vermeerdering van die Kerk om 
hierdie saak as deel van hulle opdrag te behandel. 

3.5  Ons spreek hartlike dank uit teenoor almal wat by die 
navorsing, versameling van materiaal, skryf, tikwerk, proeflees, 
tegniese versorging en finansiering van die publikasie van die 
Gesamentlike Sendinggeskiedenis van die Gereformeerde Kerke 
in Suid-Afrika betrokke was. 
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Ons besondere dank aan mev. Wymie du Plessis 
(Tikwerk/Proeflees/Tegniese afronding);  ds. H.A. Louw 
(Navorsing);  prof. B. Spoelstra (Navorsing en skryf);  asook die 
CJBF (Tegniese afronding en publikasie) (vgl. 2.4). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.6  Die Sinode spreek hom uit oor die aanwys van 'n 
medevertaler van die Bybel in Noord-Sotho en by watter 
Deputate die saak hoort (vgl. 2.8). 
 Besluit:  Verwys na Kommissie insake Bybelvertaling. 
 
E.  Ds. H.L.J. Momberg rapporteer namens die Kommissie. 
 Besluit:  Dat die Deputate vir Bybelvertaling met die oog 

op die hersiene vertaling van die Bybel in Noord-Sotho ‘n 
vertaler aanwys soos versoek deur die Bybelgenootskap. 

 
4.  Opdragte 
4.1  Daar word weer Deputate benoem met die volgende 
opdragte: 
4.1.1  Gee aan die Sinode advies oor sending. 
4.1.2  Gee aan kerke, op versoek, advies oor sending (insluitende 
onderwys, mediese dienste, finansiële reëlings, samewerking met 
ander kerke). 
4.1.3  Adviseer die Sinode oor ordelike en gekoördineerde 
sendingwerk. 
4.1.4  Gee advies, wanneer nodig, oor alle sendingeiendomme 
van die GKSA aan die Administratiewe Buro wat die 
eiendomme beheer en bestuur. 
4.1.5  Benoem op versoek 'n verteenwoordiger/s in die 
Beheerraad van 'n Bybelskool. 
4.1.6  Benoem, wanneer nodig, 'n Trustee vir die D'Kar-Trust. 
 Besluit:  Daar word nie weer Sendingdeputate benoem nie. 
 
5.  Begroting 
 Reiskoste (ses vergaderings)                     9 000  
 Drie Konferensies                                     2 000  
 Drie Seminare                                           2 000  
      TOTAAL                                         R13 000 
 
 Besluit:  Geen besluit is oor hierdie punt genotuleer nie.  

Die Deputate Handelinge aanvaar dat hierdie punt verval het 
in die lig van die besluit by punt 4 hierbo. 
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17.2  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE - EVANGELISERING - 'N HOëR PRIORITEIT  
(Artt.15, 207) 
 
A.  Ds. J.L. du Plooy lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Samelewingsake. 
C.  Ds. F.J. van Deventer rapporteer namens die Kommissie. 
 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
"Die Gereformeerde Kerk moet Evangelisering 'n baie hoë 
prioriteit gee" 
 
1.  Dit beteken die volgende 
Plaaslike kerke 
Plaaslike kerke moet meer doelgerig by evangelisering betrokke 
wees - plaaslik en wêreldwyd.  Evangelisering as sulks is 
uiteraard primêr die taak van die plaaslike kerke. 
Meerdere vergaderings 
Meerdere vergaderings moet 'n meer uitgebreide 
verantwoordelikheid aanvaar ten opsigte van evangelisering in 
vergelyking met wat tans die geval is.  Hierdie meer uitgebreide 
verantwoordelikheid kan soos volg geïmplementeer word: 
1.1  By die Klassis kan visitatore (KO, art.44) 'n pertinente 
opdrag ontvang om intensief met kerke oor evangelisering te 
praat en die kerke moet in die onderlinge rondvraag (KO, art.41) 
mekaar ook opskerp oor evangelisering. 
1.1.1  By die Nasionale of Algemene Sinode beteken dit dat die 
Sinode deur Deputate: 
1.1.1.1  'n visie vir die GKSA op wêreldevangelisering 
ontwikkel; 
1.1.1.2  'n metode ontwikkel op plaaslike vlak vir die opleiding 
van teologiese studente, predikante en ander persone in die 
GKSA vir Evangelisering; 
1.1.1.3  meer aktief aan die kerke inligting gee omtrent die 
behoeftes aan evangelisering in SA en wêreldwyd; 
1.1.1.4  'n koördinerende funksie vervul waar sendingaksies 
moontlik kan oorvleuel of as tussenganger kan optree waar kerke 
soortgelyke aksies aanpak; 
1.1.1.5  'n databasis kan opbou en instandhou oor 
evangeliseringsaksies in SA en wêreldwyd; 
1.1.1.6  aktiewe samewerking kan soek met ander kerkgroepe en 
organisasies vir sending en evangelisasie; 
1.1.1.7  oproepe tot gebed vir sendingaksies aan die kerkverband 
te maak. 
 
2.  Motivering 
2.1  'n Paar feite wat in die literatuur na vore kom 
2.1.1  Baie Christene gee nie ruim vir Evangelisering nie; 
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2.1.2  Christene gee jaarliks $157 biljoen aan kerke en 
sendinggenootskappe - 94% hiervan word aangewend in die 
Christenwêreld, 5,5% in die geëvangeliserende nie-
Christenwêreld en slegs 0,5% in die ongeëvangeliserende 
wêreld. 
2.1.3  Christene borg 308 000 sendelinge wat buite die VSA 
werk: 
-  90% in die Christelike wêreld 
-  8,1% in die geëvangeliseerde nie-Christelike wêreld 
-  1% in die ongeëvangeliseerde wêreld. 
2.1.4  $3 biljoen word bestee aan borgskappe vir TV en 
radioprogramme 
-  99,9% aangewend in die Christelike wêreld 
-  0,09% aangewend in die geëvangeliseerde nie-Christelike 
wêreld 
-  0,01% in die ongeëvangeliseerde wêreld. 
2.2  Ons sendingopdrag is duidelik uitgestippel in Matt 28:26 
"Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels 
en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die 
Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle 
beveel"; 
en ook Matt 24:14 
"En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld 
verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor.  Eers 
dan sal die einde kom". 
Moet ons as Gereformeerdes nie baie harder werk en meer tyd en 
geld spandeer aan die verspreiding van die Evangelie oor die 
hele wêreld nie?  Ons moet harder werk om uitvoering te gee aan 
die opdrag van Jesus in Matt 28:16, sodat al die nasies die 
getuienis kan hoor voor die wederkoms. 
Bostaande saak kom al hoe nader aan die hart as 'n mens besef 
dat byna 2 000 miljoen mense op aarde nog nooit gehoor het van 
die Woord van God nie, of van 'n Verlosser wat ook vir hulle 
sondes gesterf het nie.  Ons as Calvinistiese Christene mag nie 
so 'n nood miskyk en ons nie daardeur laat aanraak nie. 
Is ons as GKSA nie op hierdie stadium arm aan 'n visie op 
wêreldevangelisering nie? 
2.3  Is dit nie tyd dat ons as GKSA baie harder begin werk om 
aanhangers van ander godsdienste soos die Islam, Hindoe, 
Boeddhiste en ander, meer positief te begin bearbei, veral waar 
sommige van hierdie godsdienste in SA en wêreldwyd baie 
vinnig veld wen? 
 Besluit:  Die Sinode gee gevolg aan die Beskrywingspunt. 
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18.  Finansies 
 
18.1  RAPPORT DEPUTATE VIR ADVIES INSAKE TOESEGGINGS 
UIT DIE RENTE VAN DIE EEUFEESBEDIENINGSFONDS EN 
DUVENAGEFONDS (Artt.40,) 
 
A.  Dr. S.J. van der Merwe stel die Rapport. 
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Die opdrag is in Acta 1994:270, 4.1;  322, 2.3.4.2 en 2.3.4.3. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds 
word u verwys na die finansiële state van die Administratiewe Buro. 
2.2  Aansoeke: 
2.2.1  Ten spyte van herhaalde versoeke en van die verduidelikende 
notas, was baie kerke se aansoeke nie volledig en het nie aan al die 
vereistes van die Reglemente voldoen nie.  Daar was ook aansoeke van 
kerke wat keurig en netjies versorg was met al die nodige inligting en 
verduidelikings. 
2.2.2  Aansoeke is op dieselfde wyse as in die verlede behandel en 
beoordeel volgens die Reglement.  Die voorgestelde Reglement vir die 
gesamentlike sustentasiefonds is ook gebruik.  Die volgende riglyn is 
gebruik: 
2.2.2.1  Het die aansoek al die vereiste stukke: 
2.2.2.1.1  Aansoek per vraelys - punt 6.1 van die Reglement. 
2.2.2.1.2  Geouditeerde inkomste- en uitgawestaat vir die finansiële 
jaar 1 Julie tot 30 Junie. 
2.2.2.1.3  Geouditeerde balansstaat vir dieselfde finansiële jaar met 
vergelykende syfers van die vorige jaar. 
2.2.2.1.4  'n Volledig ingevulde voorgeskrewe vorm van die inkomste 
en uitgawe soos in die kolomme van die voorgeskrewe vorm vereis 
(hierdie is die werkstuk vir beoordeling).  Stem die syfers van die 
voorgeskrewe vorm ooreen met die goedgekeurde begroting en met die 
geouditeerde state? 
2.2.2.1.5  Indien die kerk in kombinasie is, moet volledige 
besonderhede gegee word van die verdeling van tyd van die predikant 
en die onderlinge finansiële verpligtinge. 
2.2.2.1.6  Indien die kerk aansoek doen vir hulp met hulle 
sendingroeping, moet dit duidelik wees wat is sendinguitgawe en 
sendinginkomste indien daar nie twee aparte state is waarin duidelik 
onderskei word tussen die sendingrekening en die gewone rekening 
van die kerk nie. 
2.2.2.2  Beoordeling van die aansoek: 
2.2.2.2.1  Die voorgeskrewe vorm is die werkstuk waarop die 
beoordeling plaasvind.  Die totale van die syfers moet ooreenstem met 
die geouditeerde state.  Waar individuele syfers verskil of waar enige 
onduidelikheid bestaan, is dit met notas volledig verklaar?  Is alle 
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items wat op die voorgeskrewe vorm met 'n asterisk gemerk is, 
verduidelik en gemotiveer? 
2.2.2.2.2  Voldoen die aansoek aan die vereistes soos gestel in die 
Reglement se doel? 
2.2.2.2.3  Is 'n kombinasie of ander bedieningsooreenkoms moontlik 
sonder om die sinvolle bediening aan te tas?  Part. Sinodes en 
Klassisse is versoek om hierop te let in die lig van die gebrek aan 
fondse. 
2.2.2.2.4  Die volledige items is nie sustenteerbaar nie, maar moet 
ingevul wees terwille van die geheelbeeld:  Donasies;  Onderhoud en 
herstel van geboue (normale skoonmaakmiddels kan onder diverse 
ingevul word);  Tuinarbeider;  Honoraria;  affiliasiegelde;  
waardevermindering;  tekorte van vorige jare;  bydraes tot fondse soos 
Bybelverspreiding, Emeritaatsfonds, Noodtoestande;  onthaaltoelaag;  
studietoelaag;  boeke-aankope;  Kerkbladintekening;  agterstallige 
ramings;  Kapitale uitgawes. 
2.2.2.2.5  Koster en orrelis het te maak met die ordelike bediening en 
is sustenteerbaar.  Indien fondse nie beskikbaar is nie, sal hierdie items 
nie gesustenteer kan word nie. 
2.2.2.2.6  Ouditkoste is sustenteerbaar ten einde geouditeerde state wat 
korrekte syfers bevat, te verseker. 
2.2.2.2.7  Ander items wat duidelik verklaar is, sal op meriete 
beoordeel word na gelang van die beskikbare fondse. 
2.2.2.2.8  Bankkoste is sustenteerbaar en kan ook rentedelging insluit. 
2.2.2.2.9  Traktement, vakansiebonus en boeketoelaag sal net tot op 'n 
gemiddeld gesustenteer word.  Indien dit volledig gesustenteer moet 
word, beteken dit dat kerke wat hulle predikante laer trakteer moet 
kerke sustenteer wat hulle predikante hoër trakteer.  Dit is onbillik. 
2.2.2.2.10  Indien kerke 'n oorskot op 30 Junie in die balansstaat toon, 
moet dit in aanmerking geneem word met inagneming van die begrote 
syfers vir die laaste ses maande van die huidige kalenderjaar. 
2.2.3  Die totale aansoeke deur 30 kerke by die Sustentasiefonds vir 
1995 was R1 275 120 plus nog R167 259 vir agterstallige ramings.  Dit 
is deur die Deputate verminder na R746 673 waarvan die 
Sustentasiefonds R568 007 gesustenteer het.  Geen agterstallige 
ramings is gesustenteer nie as gevolg van 'n gebrek aan fondse. 
2.2.4  Die totale aansoeke deur 33 kerke by die Sustentasiefonds vir 
1996 was R1 294 961 plus nog R248 569 vir agterstallige ramings.  Dit 
is deur die Deputate verminder na R625 560 waarvan die 
Sustentasiefonds R500 000 gesustenteer het.  Geen agterstallige 
ramings is gesustenteer nie as gevolg van 'n gebrek aan fondse. 
2.2.5  U Deputate sal aanvullend rapporteer oor die aansoeke en 
toekennings vir 1997. 
 Besluit:  Kennis geneem van hele punt 2. 
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3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Toekennings: 
 
Part. Aantal 1995 Aantal 1996  
Sinodes kerke  kerke    
 
Noord-Tvl 5 111 651 5 106 793  
Noordwes 4 133 441 4 93 809  
Oos-Tvl 3 66 624 5 91 589  
OVS Natal 4 46 550 3 34 817  
Suidelike 9 160 357 9 80 994  
Wes-Tvl 3 49 385 5 91 998  
Namibië      
 28 568 008 31 500 000  
 
3.1.1  Aanbevelings: 
3.1.1.1  Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en 
keur die optrede van die Deputate goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2  Fondsinsamelings: 
3.2.1  Aan die kerke is 'n omsendskrywe gerig waarin bydraes gevra is.  
In Die Kerkblad het daar 'n losblad verskyn waarin bydraes gevra is. 
3.2.2  Die Sinode moet met groot dankbaarheid kennis neem van die 
mooi bydraes van kerke en lidmate.  Kyk na die finansiële state vir die 
bydrae wat ingesamel is. 
3.2.3  Die kollektes wat kerke opgeneem het, het nie naby die riglyn 
van R7.00 per lidmaat per jaar gekom nie. 
3.2.4  Aanbevelings: 
3.2.4.1  Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi 
bydraes van kerke en lidmate. 
3.2.4.2  Die Sinode gee opdrag aan die te benoeme Deputate om voort 
te gaan met die fondsinsameling vir die Sustentasiefonds deur 
vrywillige bydraes te vra by kerke en/of instansies en/of persone. 
3.2.4.3  Die Sinode keur 5 kollektes per jaar goed vir die 
Sustentasiefonds met as riglyn R7.00 per lidmaat per jaar. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
3.3  Reglement insake toeseggings uit die opbrengs van die GKSA 
Sustentasiefonds: 
3.3.1  Sinodale magtiging: 
3.3.1.1  Die Sinode voeg die Eeufeesbedieningsfonds en 
Duvenagefonds sodanig saam dat nie een van die twee fondse se 
doelstellings verlore gaan nie. 
3.3.1.2  Die fonds staan bekend as die GKSA-Sustentasiefonds. 
Motivering: 
3.3.1.2.1  Beide fondse handel oor Woordbediening.  Prakties is dit 
moeilik om te onderskei waar sending ophou en opbouwerk van die 
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gelowiges begin.  Die innerlike opbou van die kerk kan nie losgemaak 
word van die uiterlike opbou nie, en omgekeerd. 
3.3.1.2.2  Die Sinode het die doelstellings van die fondse vasgestel en 
geen skenker het uitdruklike voorwaardes vir sy bydraes gegee nie. 
3.3.1.2.3  Fondse is deur die Sinode ingesamel en daarom kan die 
Sinode ook 'n aanpassing maak in die wyse waarop die fondse 
aangewend word. 
3.3.1.2.4  Nie een van die fondse se doelstellings word wesentlik 
gewysig nie.  Die samevoeging van die fondse dereglementeer en gee 
soepelheid aan die Deputate by die toekenning van sustentasie (Acta 
1994:321, 2.3.4). 
3.3.2  Doel:  Die Sustentasiefonds is in die lewe geroep met die 
volgende doelstellings: 
3.3.2.1  Hulp aan kerkrade vir die bearbeiding van verspreidwonende 
lidmate 
3.3.2.2  Hulp aan kerke wat weens vertrek van lidmate of sosio-
ekonomiese omstandighede alleen nie 'n predikant kan onderhou nie 
3.3.2.3  Hulp aan kerke wat op die voorposte staan om 'n predikant te 
kry om die kerk op en uit te bou 
 Besluit:  Die Deputate moet ‘n duidelike omskrywing van die 
begrip “kerke wat op die voorposte staan” gee. 
3.3.2.4  Hulp aan kerke in die uitvoering van hul evangeliserings- en 
sendingroeping. 
3.3.2.5  Hulp aan kerke om te groei tot finansiële selfstandigheid. 
 Besluit:  “Groei tot finansiële selfstandigheid” impliseer dat die 
gesustenteerde kerk aan die Deputate vir Sustentasie aanduiding moet 
gee van die periode waarbinne hulle verwag om finansiële 
selfstandigheid te bereik. 
3.3.3  Aanwending van fondse: 
3.3.3.1  Die kapitaal word deur die Administratiewe Buro in trust 
ontvang en belê.  Wanneer gelde beskikbaar om uit te leen sal kerkrade 
voorkeur kry. 
3.3.3.2  Die opbrengs op die kapitaal sal nie by die kapitaal gevoeg 
word nie, maar gebruik word vir sustentasie indien daar wel 
goedgekeurde aansoeke is. 
3.3.4  Beheer: 
3.3.4.1  Die beheer en toesig word opgedra aan die 
Sustentasiedeputate.  Die Deputate word soos volg saamgestel: 
3.3.4.1.1  Twee lede en sekundi wat deur die Nasionale Sinode 
aangewys word. 
3.3.4.1.2  Die Direkteur van die Administratiewe Buro. 
3.3.4.1.3  Elke Partikuliere Sinode benoem een Deputaat. 
3.3.5  Administrasie: 
3.3.5.1  Die administrasie van die fonds is opgedra aan die 
Administratiewe Buro van die GKSA wat die Sustentasiedeputate inlig 
oor die stand van die fonds. 
3.3.6  Aansoeke: 
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Aansoeke uit die fonds moet behoorlik gemotiveer word.  Die 
volgende dien as leidraad van wat onder behoorlike motivering 
verstaan word: 
3.3.6.1  Besonderhede verlang: 
3.3.6.1.1  Naam van kerk. 
3.3.6.1.2  Aantal belydende lidmate (volgens die Almanak). 
3.3.6.1.3  Besit die kerk 'n kerkgebou en hoeveel is nog daarop 
verskuldig? 
3.3.6.1.4  Besit die kerk 'n pastorie en hoeveel is nog daarop 
verskuldig? 
3.3.6.1.5  Wat verwag die kerkraad moet lidmate bydra? 
3.3.6.1.6  Wat was die gemiddelde bydrae per belydende lidmaat per 
maand vir die afgelope finansiële jaar? 
3.3.6.1.7  Hoeveel is die traktement en toelaes van die predikant?  
Spesifiseer volledig en gee die syfers vir die huidige kalenderjaar 
sowel as die begroting vir die volgende kalenderjaar. 
3.3.6.1.8  Hoeveel is die reiskostetoelaag van die predikant?  Indien 
die kerk oor 'n motor beskik, wat was die uitgawes?  Gee die syfers vir 
die huidige kalenderjaar en die begroting vir die volgende 
kalenderjaar. 
3.3.6.1.9  Indien die aansoek is om te help met die evangeliserings- en 
sendingroeping van die kerk, moet die volgende inligting ook gegee 
word: 
3.3.6.1.9.1  Wyse en aard van die evangeliserings- en sendingwerk. 
3.3.6.1.9.2  Bestaan daar reeds 'n kerk as vrug van die sendingwerk 
(jong kerk), hoeveel lidmate het hulle of word die nuwe lidmate by die 
bestaande kerk ingeskakel?  Was daar enige groei die afgelope jaar? 
3.3.6.1.9.3  Wat verwag die kerkraad moet die lidmate bydra? 
3.3.6.1.9.4  Hoeveel is die bydrae van die jong kerk tot die werk? 
3.3.6.1.9.5  Wat was die gemiddelde bydrae per belydende lidmaat per 
maand vir die afgelope finansiële jaar van die jong kerk? 
3.3.1.9.6  Watter ander uitgawes is daar in verband met die 
sendingwerk, soos salarisse van helpers (gee die syfers vir die huidige 
kalenderjaar sowel as die begrote syfers vir die volgende 
kalenderjaar)? 
3.3.6.1.10  Hoeveel sustentasie is vir die huidige kalenderjaar gevra en 
wat is toegestaan? 
3.3.6.1.11  Vir hoeveel sustentasie word aansoek gedoen vir die 
volgende kalenderjaar? 
3.3.6.1.12  Motiveer die besondere nood en/of 
uitbreidingsmoontlikhede van die kerk en/of evangeliserings- en 
sendingwerk waarvoor aansoek gedoen om steun gedoen word.  Is daar 
enige ander bedieningsmoontlikheid wat minder of geen sustentasie sal 
vra? 
3.3.6.2  Finansiële state verlang: 
3.3.6.2.1  'n Geouditeerde staat van inkomste en uitgawe vir die 
afgelope finansiële jaar met 'n balansstaat.  Die state word vir 1 Julie 
tot 30 Junie van elke jaar opgestel;  ook moet 'n staat van verwagte 
inkomste en uitgawe vir die res van die kalenderjaar - 1 Julie tot 31 
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Desember - ingesluit word.  Geouditeerde state is state wat deur 'n 
geoktrooieerde rekenmeester of soortgelyke gekwalifiseerde persoon 
geouditeer is. 
3.3.6.2.2  'n Begroting van inkomste en uitgawe vir die kalenderjaar 
waarvoor aansoek gedoen word, moet slegs inkomste en uitgawes 
insluit.  Oorskotte en oortrokke rekenings moet nie in berekening 
gebring word nie. 
3.3.6.2.3  Indien die kerk in kombinasie is met kerk(e) wat nie om hulp 
vra nie, gee 'n uiteensetting van onderlinge finansiële verpligtinge in 
die kombinasie.  Gee ook 'n tydsverdeling van die predikant in die 
kombinasie. 
3.3.6.2.4  Daar moet duidelik onderskei word tussen die inkomste en 
uitgawe vir evangelisering en sending en die gewone inkomste en 
uitgawe van die kerk indien die aansoek is om ondersteuning van die 
evangeliserings- en sendingroeping van die kerk. 
3.3.7  Behandeling van aansoeke: 
3.3.7.1  Die Klassisse moet behoorlik gemotiveerde aansoeke om 
finansiële steun deur die kerke in ontvangs neem en behandel.  Die 
Klassisse moet aandag gee aan moontlike kombinering van kerke en 
ander bedieningsmoontlikhede. 
3.3.7.2  Die behandelde en gekeurde aansoeke van die kerke word 
daarna deur die Klassisse gemotiveer en deurgestuur aan die Deputate 
vir Sustentasie van die betrokke Part. Sinode. 
3.3.7.3  Nadat die Deputate vir Sustentasie van die Part. Sinode die 
aansoeke voorlopig behandel en gekeur het, word dit, behoorlik 
gemotiveer, deurgestuur na die Deputate van die Nasionale Sinode vir 
advies van die toeseggings uit die opbrengs van die Sustentasiefonds.  
Hierdie Deputate beoordeel dan die aansoeke om vas te stel: 
3.3.7.3.1  Beantwoord dit aan die doelstellings waarvoor die 
Sustentasiefonds daargestel is en adviseer, indien hulle dit nodig ag, 
dienooreenkomstig 
3.3.7.3.2  Val die totale som van die aansoeke binne die perke van die 
beskikbare opbrengs. 
3.3.8  Bepalings oor toeseggings: 
3.3.8.1  Indien die som van die aansoeke binne die perke van die 
beskikbare opbrengssom val, doen die Deputate van die Nasionale 
Sinode toeseggings in een som aan die Part. Sinodes, wat die finale 
toeseggings maak. 
3.3.8.2  Indien die aansoeksom groter is as die opbrengs beskikbaar, 
moet die Deputate 'n verdeling van die beskikbare rente maak waarin 
faktore soos sustentasieramings, die sosio-ekonomiese omstandighede, 
aantal belydende lidmate per predikant, geteisterde dele en enige 
besondere omstandighede in ag geneem word. 
3.3.8.3  Die Part. Sinodes maak dan die finale toeseggings uit hulle eie 
sustentasiekasse (eie sustentasiefondse plus hulp uit die 
Sustentasiefonds) aan die kerke wat vir sustentasie in aanmerking 
kom. 
3.3.8.4  Sustentasie word in die reël slegs gegee vir die onderhoud van 
'n predikant en/of sendeling. 
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3.3.9  Uitkering uit die opbrengs: 
Uitkerings aan die Part. Sinodes moet kwartaalliks vooruit gedoen 
word deur die Direkteur van die Administratiewe Buro slegs nadat: 
3.3.9.1  'n Lys met die toegesegde bedrae aan kerke wat uit die 
opbrengs van die Sustentasiefonds hulp ontvang, aan hom verstrek is 
3.3.9.2  Berig is deur die Part. Sinodes dat die kerk of kombinasie van 
kerke waaraan toeseggings gemaak is, 'n predikant verkry het en dat 
die omstandighede nie verander het nie.  By vertrek van 'n predikant 
sal uitbetalings slegs geskied vir die tydperk waarin hy aan die kerk of 
kombinasie verbonde was. 
3.3.9.3  Indien 'n kerk sustentasie ontvang het vir 'n tydperk na die 
datum waarop daardie kerk se verpligting tot onderhoud van die 
predikant beëindig is, moet daardie kerk die betrokke bedrag 
terugbetaal. 
 Besluit:  Die Reglement word goedgekeur soos gewysig 
(wysigings reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
 
4.  Opdragte 
4.1  Die Sinode benoem weer Deputate met die volgende opdrag: 
4.1.1  Maak volgens die Reglement van die Sustentasiefonds 
toeseggings uit die rente van die fonds 
4.1.2  Bou die Sustentasiefonds uit. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
C.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE VIR ADVIES 
INSAKE TOESEGGINGS UIT DIE RENTE VAN DIE 
EEUFEESBEDIENINGSFONDS EN DUVENAGEFONDS  
 
1.  Opdrag 
Die opdrag is in Acta 1994:270, 4.1;  322, 2.3.4.2 en 2.3.4.3. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds 
word u verwys na die finansiële state van die Administratiewe Buro. 
2.2  Aansoeke: 
2.2.1  Die totale aansoeke deur 26 kerke by die Sustentasiefonds vir 
1997 was R1 175 000 plus nog R149 264 vir agterstallige ramings.  Dit 
is deur die Deputate verminder na R570 739 waarvan die 
Sustentasiefonds R502 250 gesustenteer het.  Geen agterstallige 
ramings is gesustenteer nie as gevolg van 'n gebrek aan fondse. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
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3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Toekennings: 
 
 Part. Aantal 1997  
 Sinodes kerke   
 
 Noord-Tvl 3 67 114  
 Noordwes 1 61 600  
 Oos-Tvl 5 142 923 
 OVS Natal 3 40 984  
 Suidelike 6 91 933  
 Wes-Tvl 4 97 852 
  22 502 406 
 
3.2  Aanbevelings 
3.2.1  Neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die 
optrede van die Deputate goed. 
3.2.2  Neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes van 
kerke en lidmate. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
18.2  RAPPORT VAN DIE BESTUUR VAN DIE 
ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE LEDE VAN DIE 
ADMINISTRATIEWE BURO (Artt.107, 
 
Die gedeputeerdes is vir die doeleindes van hierdie Rapport lede van 
die Administratiewe Buro (vgl. die Reglement van die Administratiewe 
Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika - Acta 1985:214, 5) 
en word so gekonstitueer. 
 
A.  Br. H.S.J. Vorster stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Finansiële Kommissie. 
C.  Oudl. J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie. 
D.   RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Die volledige opdrag is in die Reglement van die Administratiewe 
Buro (Acta 1985:212) opgeneem.  Die opdragte aan die Bestuur word 
in art.7 en dié aan die Dagbestuur in art.8 weergegee. 
1.2  Bykomende opdragte deur die Sinode gegee 
1.2.1  Die Bestuur moet Kerke en Klassisse besoek in sake 
agterstallige ramings 
1.2.2  Rente moet volgens die besluit (Acta 1991:436, 7.1.2.4 en 
7.1.2.5) op agterstallige ramings gehef word 
1.2.3  Die reiskostetariewe soos nodig aanpas wanneer daar 
kosteverhogings is 
1.2.4  Die benoeming van Raadslede vir die PU vir CHO namens die 
Administratiewe Buro (Trustees GKSA) doen 
1.2.5  Finansiële voorsiening vir langverlof van personeel 
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1.2.6  Die Bestuur bepaal die begrotings vir 1995 en 1996 en stel die 
ramings vas soos besluit 
1.2.7  Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na 
moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die 
koninkryk te benadeel 
1.2.8  Die Bestuur moet die moontlikheid ondersoek om self die 
administrasie van die GKSA Personeelpensioenfonds en die GKSA 
Predikantepensioenfonds te hanteer 
1.2.9  Die fondsinsameling en beplanning vir die wysiging aan die 
hoofingang TSP moet nog steeds in oorleg met die Rektor (TSP) 
gedoen word. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1.1 tot 1.2.9. 
 
2.  Sake waarvan die ledevergadering kennis moet neem 
2.1  Benoemings:  Vir die hantering van sake is die volgende 
benoemings gemaak: 
2.1.1  Beleggingsadviseurs:  Die volgende persone is benoem en het 
ingewillig om die Dagbestuur by te staan met die hantering van die 
beleggings - brr. J.J. Howell, J. Greyling en L.P. Korsten.  Die Bestuur 
het ook 'n Beleggingskomitee benoem wat die beleggings op 'n dag tot 
dag basis gehanteer het. Die Komitee het UAL en Syfrets as 
portefeuljebestuurders aangestel om die bates van die Emeritaatsfonds 
te hanteer. 
2.1.2  Trustees vir die Pensioenfonds (personeel):  Prof. J.H.P. van 
Heerden en br. G.G. Ebersohn met prof. L.A. van Wyk as sekundus is 
benoem. 
2.1.3  Kommissie vir Eiendomme:  Dr. B.J. de Klerk (v), dr. P.J. 
Snyman (skriba), die Direkteur en die Rekenmeester van die 
Administratiewe Buro, een lid benoem deur die Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Noord en twee lede van die Teologiese Skool, 
Potchefstroom.   
Aanbeveling:  Kennis geneem van die benoemings.  Die broeders wat 
in die onderskeie Kommissies gedien het, word bedank vir die werk 
wat gedoen is. 
2.2  Besoeke aan Kerke/Klassisse insake agterstallige ramings 
(Opdrag 1.2.1):  Die Bestuur en Dagbestuur het gereeld lede 
afgevaardig na Klassisse om die saak oor agterstallige ramings te stel.  
Meestal is positief gerapporteer oor pogings wat in werking gestel 
word sodat Kerke die agterstallige ramings kan betaal.  Kerkrade 
behoort met meer erns aandag te gee aan agterstallige ramings.  
(Hieroor word verder onder 3.4 gerapporteer). 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Dit bly 'n staande opdrag. 
2.3  Rente gehef op agterstallige ramings (Opdrag 1.2.2):  Die 
Sinodebesluit word steeds uitgevoer.  By dié Kerke wat werklik 
probleme het om die ramings te betaal, word die kerke se finansiële 
verpligting net nog groter gemaak en agterstalligheid verder vergroot. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Die opdrag moet verder uitgevoer 
word. 
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2.4  Aanpassing van reiskostetariewe (opdrag 1.2.3):  Daar is slegs 
een aanpassing gemaak en jongste vasstelling was soos volg: 
2.4.1  Die waarde van 'n motor is van R50 000 tot R70 000 verhoog 
met die hoër koopprys. 
2.4.2  Masjienkapasiteit is verminder na 1.8 liter. 
2.4.3  Kostes: 
 -  Kapitaal  R0.5993 per km  
 -  Brandstof  R0.199 per km  
 -  Onderhoud  R0.186 per km  
   R0.9843 per km 
 
2.4.4  Tariewe:  Daar is weggedoen met die tarief van nie-
gesubsidieerde motors en slegs die tarief van R0.98 per km word 
toegepas. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Dit bly 'n staande opdrag.  Die 
Deputate wat per vliegtuig reis, moet ekonomiese klas reis. 
2.5  Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (Opdrag 1.2.4):  Die 
Bestuur het drr. C.J. Smit (30/6/98) en C.J. Malan (tot 30/6/99) 
namens die Administratiewe Buro as Trustee van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika benoem vir die periode soos aangedui. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Die opdrag word gekontinueer. 
2.7  Finansiële voorsiening vir langverlof van personeel (Opdrag 
1.2.5):  Voorsiening is gemaak in die 1997 boekjaar om langverlof aan 
personeel te betaal (kyk ook 3.1.2 van hierdie Rapport). 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1 tot 2.7 soos aanbeveel.  
Aan al die broeders word ‘n besondere woord van dank vir die werk 
van die afgelope drie jaar uitgespreek. 
2.8  Bepaling van die 1995 en 1996 begrotings en vasstelling van 
ramings (Opdrag 1.2.6):  In terme van 'n Sinodebesluit (Acta 
1994:312, 3.7.2.1 en 3.7.2.3) het die Bestuur begrotings vir 1995 en 
1996 opgestel en goedgekeur.  Die Bestuur kon daarin slaag om die 
ramings vir 1995 met 16.9% te laat daal terwyl vir 1996 vir 'n 
ramingsverhoging van 4.7% begroot is. 
2.8.1  'n Voorstel word gemaak dat die begrotingsjaar van die 
Administratiewe Buro verander word om saam met die finansiële 
boekjaar van die Buro te val (kyk 3.4.4.5 van hierdie Rapport). 
Aanbeveling:  Kennis geneem van 2.8. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.9  Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend  moontlikhede 
ondersoek om koste te bespaar sonder om die werk in die koninkryk te 
benadeel.  Die ledevergadering se aandag op die volgende gevestig: 
2.9.1  Die pos van telefoniste is deur die gebruikmaking van nuwe 
tegnologie afgeskaf en mevrou J.J. Coetzee word nou aangewend in 
die pos van mevrou P.J. Tiearney wat gedurende 1996 afgetree het. 
2.9.2  As gevolg van verhoogde tariewe is die tuindienste, wat 
voorheen deur 'n buite-instansie behartig is, nou weer deur die 
Administratiewe Buro oorgeneem. 
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 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro word 
goedgekeur. 
2.10  Moontlike hantering van die administrasie van die GKSA 
Personeelpensioenfonds en die GKSA Predikantepensioenfonds 
(Opdrag 1.2.8):  As gevolg van 'n misverstand is daar nie uitvoering 
gegee aan hierdie opdrag nie.  Die Administratiewe Buro het wel met 
die medewerking van br. B.G. Kukkuk die administrasie van die twee 
pensioenfondse behartig, maar is nooit formeel aangestel nie. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem maar nie na die Admin. Buro verwys 
nie. 
2.11  Gebouekompleks TSP:  Die fondsinsameling en beplanning vir 
die wysiging aan die hoofingang TSP moet nog steeds in oorleg met 
die Rektor (TSP) gedoen word (Opdrag 1.2.9):  Daar is nie vir die 
uitgawes geraam nie en die fondsinsameling het nog nie gerealiseer 
nie; gevolglik kon die opdrag nog nie uitgevoer word nie. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Die opdrag word gekontinueer. 
2.12  Lenings aan Kerke:  Kerkrade is bewus dat lenings beskikbaar is.  
Lenings ter waarde van R218 427 is toegestaan aan die volgende 
kerke: 
Potchefstroom Oos - R25 000 
Brakpan-Suid - R70 000  
Herstel van dak van die ou Teologiese Skoolsaal - R58 427 
Port Elizabeth - R65 000 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.11 en 2.12. 
2.13  Eiendomme 
2.13.1  Krugerskraal:  Die eiendom word steeds onder kontrak teen 'n 
nominale huur verhuur.  Die Deputate vir die Kerkargief en -musem is 
tevrede met die huurooreenkoms. 
Aanbeveling:  Kennis geneem.  Die sake met betrekking tot 
Krugerskraal word deur die Deputate vir Kerkargief en -museum 
behartig. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.13.2  Plase Venterskraal, Alberta/Kalkbult en Welverdiend 
2.13.2.1  Die plaasverhuring van Welverdiend word nog deur die 
Gereformeerde Kerk Heidelberg gedoen tot voordeel van dié Kerkraad 
en die GKSA Sustentasiefonds. 
2.13.2.2  Venterskraal, Alberta en Kalkbult:  Die opbrengs van die 
verhuring word tot voordeel van die Studentekas aangewend.  Die 
Bestuur het ook 'n waardasie van die plase laat maak om 'n aanduiding 
van die huidige markwaarde te kry (Julie 1995): 
-  Venterskraal (429 ha) -  R210 000 
-  Alberta/Kalkbult (644 ha) -  R315 000. 
2.13.2.3  Beide plase is aan die huidige huurders te koop aangebied.  
Venterskraal is verkoop teen 'n bedrag van R220 000.  'n Verband ten 
bedrae van R120 000 terugbetaalbaar oor 3 jaar is aan die koper gegee.  
Vir die plase Alberta en Kalkbult het die huidige huurder ook 'n 
aanbod gemaak om te koop. 
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Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.13.3  Florida Park Besigheidskompleks 
Die besigheidspersele van hierdie kompleks is ook finaal gedurende 
1996 verkoop en die opbrengs in die Emeritaatsfonds gestort. 
 
FLORIDA PARK SAKESENTRUM 
 
1.  Oorspronklike aankoopprys 30-06-1984  1 150 000  
 Plus:  233,128  
   -  Herstelwerk 74 356  
   -  Hereregte 66 003  
   -  Herstelwerk 92 769 _________  
   1 383 128  
 
2. Netto Huur-        Wins op Kapitaal  
 opbrengs inkomste verkope terug     
   -  30/6/87      240 330  
   -  30/6/90      547 929  
   -  30/6/93      543 780      573 901    815 678 (815 678)  
   -  30/6/95      264 134  
   -  30/6/96        37 547     
                    1 633 719      573 901     815 678 567 450  
 
3. Verkope besigheidspersele   292 847   567 450       (567 450)  
             866 748  NUL  
 
4. Gemiddelde % netto-opbrengs: - 17.50%  
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
 
2.14  Studentelenings:  Die Bestuur gee baie ernstige aandag aan die 
agterstallige lenings van predikante wat reeds bevestig is asook 
studente wat nie hul studies voltooi het nie en, na etlike jare, nog geen 
poging aangewend het om hierdie studielenings terug te betaal nie. 
 Besluit:  Goedgekeur met die volgende byvoeging:  Uitstaande 
lenings deur persone wat nie predikante van die GKSA is nie, moet 
gevorder en indien nodig moet geregtelike stappe ingestel word.  In die 
geval van predikante van die GKSA moet skrywes aan die kerkrade 
gerig word van die kerke waar die predikante in diens is. 
2.15  Aftrede van br. L.J. Swart as Direkteur:  Br. Lukas Swart het teen 
die einde van 1995 na bykans 25 jaar in diens van die Administratiewe 
Buro as gevolg van swak gesondheid afgetree.  In die periode het hy sy 
taak met groot nougesetheid en ywer uitgevoer. 
 Besluit:  Die vergadering bedank br. Swart vir die taak wat hy 
eervol volbring het en bid hom en sy eggenote 'n rustige en gesonde 
aftreetyd toe. 
 Besluit    Goedgekeur met die versoek dat die Skriba van die 
Sinode ‘n skrywe aan die broeder rig en die Sinode se dank uitspreek. 
 
3.  Sake waaroor die ledevergadering moet besluit 
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3.1  Personeelsake 
3.1.1  Langverlof van die personeel:  Van die huidige personeellede 
van die Administratiewe Buro wat voor 1 Augustus 1991 aangestel is, 
was in terme van hul Diensreglement geregtig op langverlof vir elke 
vyf diensjare voltooi.  Weens die rasionalisasieproses was dit net nie 
meer moontlik vir die Bestuur om hierdie voordeel gestand te doen 
nie.  Praktiese werkreëlings is ook bemoeilik.  Die Bestuur het in 
samewerking met die betrokke partye besluit om opgeloopte langverlof 
tot 31 Maart 1996 uit te betaal.  In ruil is die siekteverlofvoordele van 
alle personeel verbeter om dit in lyn met huidige praktyk te bring. 
Aanbeveling:  Keur die aanpassing goed. 
3.1.2  Salarisaanpassings:  Die Bestuur volg 'n beleid om 
skaalaanpassings te maak en ook verhogings volgens meriete toe te 
staan.  Aanpassings aan salarisse en salarisskale is vir 1995 (5%) en 
1996 (5%) gemaak.  Die Bestuur sal ook vir 1997 op die Oktober 1996 
vergadering hieraan aandag gee. 
Aanbeveling:  Keur die aanpassings goed. 
3.1.3  Opvolger in Direkteurs- en Rekenmeestersposte 
3.1.3.1  Die voorstel wat aan Sinode 1994 (Acta 1994:288, 3.2.10.2) 
gemaak is, het nie gerealiseer nie as gevolg van die feit dat br. L.J. 
Swart gedwing is om teen die einde van 1995 weens gesondheidsredes 
te moet aftree.  Br. H.S.J. Vorster is in die pos aangestel. 
3.1.3.2  Na die aftrede van br. M.P.A. Coetsee as rekenmeester is br. 
D. Postma in die hoedanigheid aangestel. 
Aanbeveling:  Keur die aanstellings goed. 
 Besluit:  Pte.3.1 tot 3.1.3.2 word goedgekeur. 
 
3.1.4  RAPPORT VAN DIE TRUSTEES INSAKE GKSA 
PERSONEEL PENSIOENFONDS  
 
Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
1.  Die fonds het in drie opsigte in die periode sedert die 1994-Sinode 
'n aansienlike verandering ondergaan naamlik: 
1.1  Die Trustees het besluit dat die administrasie van die fonds vanaf 
1 Januarie 1995 deur die Administratiewe Buro behartig moet word in 
plaas van die versekeraar aangesien die stap heelwat koste bespaar het. 
1.2  As gevolg van 'n volgehoue verhoging in die gemiddelde 
ouderdom van die lede, het die bydraekoers wat deur die werkgewers 
betaal moes word, 'n stygende tendens getoon.  Die aftreevoordeel (2% 
X jare diens X gemiddelde salaris oor die laaste 18 maande van diens - 
die sogenaamde vaste voordelefonds) se bydraekoers is gevoelig vir 
sulke stygings.  Om te voorkom dat daar verdere verhogings in die 
bydraekoers nodig word, het die Trustees besluit om ten opsigte van 
nuwe aanstellings van 1 Januarie 1995 af die aftreevoordeel te wysig 
na een wat nie vir gemiddelde ouderdom gevoelig is nie naamlik 'n 
vaste bydraefonds.  Onder hierdie tipe fonds word 'n bydraekoers deur 
die werkgewer vasgestel wat nie verander nie tensy die werkgewer so 
besluit.  Die fonds se aftreevoordeel is dan gelyk aan die akkumulasie 
van bydrae gedurende die lid se termyn.  Die gemiddelde ouderdom 
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van 'n groep lede het dus nie 'n invloed op die lid se aftreevoordeel nie.  
Die rede waarom die bestaande lede (voor 1 Januarie 1995) se 
voordeel nie dienooreenkomstig gewysig is nie is dat daar geen 
waarborg aan hulle gegee kon word dat hulle na so 'n wysiging, nie 
swakker daaraan toe sou wees as voor die wysiging nie. 
Verder het die koste van ongeskiktheidsvoordele ook gestyg en ten 
opsigte van nuwe lede (toetrede na 1 Januarie 1995) is die voordeel 
soos van toepassing op bestaande lede, nl.: 
-  75% van die eerste R12 000 salaris per maand plus 50% van restant 
salaris tot 'n maksimum voordeel van R15 000 per maand betaalbaar 
tot ouderdom 65 verander na 
-  die kleinste van 68% van salaris en 75% van die eerste R12 000 
salaris plus 50% van die restant salaris tot 'n maksimum voordeel van 
R12 000 per maand betaalbaar tot ouderdom 60. 
Ten opsigte van die lede wat voor 1 Januarie 1995 aangesluit het, bly 
die lid- en werkgewersbydraekoers onveranderd op onderskeidelik 8% 
en 15,25% van salaris.  Ten opsigte van nuwe toetreders (na 1 Januarie 
1995) verander die bydraes van 7.5% en 12.5% onderskeidelik. 
1.3  Die personeel van die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake vorm 
die grootste deel van die ledetal van die fonds.  Hul diensvoorwaardes 
bepaal dat die normale aftree-ouderdom 60 jaar is terwyl die normale 
aftree-ouderdom van die fonds 65 jaar is.  Hierdie toedrag van sake het 
veroorsaak dat personeel van die Diakonale Sake wat voor 1 Januarie 
1995 lid van die fonds was en wat op hul normale aftree-ouderdom 
aftree, ingevolge die reëls van die fonds, vroeg aftree met 'n 
gepaardgaande vermindering in hul voordeel.  Die teenstrydigheid is 
toe uit die weg geruim deur die bepaling met betrekking tot 
vermindering by vroeë aftrede te wysig na geen vermindering nie by 
aftrede tussen die ouderdomme 60 en 65 jaar.  Persone wat voor 
ouderdom 60 aftree se voordeel verminder steeds met 0,5% per maand 
van vroeë aftrede.  (Lede na 1 Januarie 1995 word nie deur die 
wysiging geraak nie aangesien hulle voordeel te enige tyd gelyk is aan 
hul regmatige aandeel.) 
2.  Vir die jaar 1995 is die volgende eise deur die fonds betaal 
vergeleke met die jaar 1992: 
 
ENKELBEDRAE 1992                      1995  
 
Sterfte                   R   66 500      R    3 181  
Uitdienstredings         277 779        102 305  
Aftrede                      172 506 309 648  
 
PENSIOENE R102 366 p.j. R72 789 p.j. 
 
Pensioenverhogings ten bedrae van 12% per jaar is gedurende 1995 
aan pensioentrekkers toegestaan.  Verder is daar op 1 Desember 1995 
aan pensioentrekkers 'n eenmalige bonus betaal gelyk aan maand se 
pensioen met 'n minimum van R100. 
3.  Alle gelde vir belegging is deur Sanlam belê.  Die markwaarde van 
die bates van die fonds soos op 31 Desember 1995 was soos volg: 
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    1992                 1995  
 
Gewaarborgde Portefeulje          R 1 824 642 R2 211 298 
Markwaarde Portefeulje (100+)     3 097 128 4 099 792 
Markwaarde Portefeulje (200+)        208 007 2 035 100 
                                              R 5 129 777    R8 346 190 
 
Die beleggingsopbrengs van die fonds vir die jaar 1995 was gelyk aan 
17%. 
 
4.  'n Opsomming van die aktuariële waardering vir die drie jaar tot 1 
Januarie 1996 is soos volg: 
 
AKTUARIëLE WAARDERING VAN DIE GKSA PERSONEEL 
PENSIOENFONDS SOOS OP 1 JANUARIE 1996 
 
1.  Inleiding 
Die driejaarlikse Aktuariële Waardering van die GKSA Personeel 
Pensioenfonds (die Fonds) soos op 1 Januarie 1996 is pas voltooi.  'n 
Volledige verslag in die verband is aan die Trustees van die GKSA 
Personeel Pensioenfonds voorsien. 
'n Opsomming van die belangrikste besonderhede, resultate en 
bevindinge van die verslag word hierna vir die inligting van lede en 
ander belanghebbendes verskaf. 
2.  Besonderhede van die Fonds 
2.1  Die voordele wat ten opsigte van lede wat voor 1 Januarie 1995 
tot die Fonds toegetree het, gebied word, word op 'n betrokke lid se 
pensioengewende diens en salaris soos wat dit van jaar tot jaar 
toegepas word, gebaseer. 
2.2  Vanaf 1 Januarie 1995 word 'n regmatige aandeel ten opsigte van 
elke nuwe toetrede in die Fonds geakkumuleer.  By aftrede word die 
regmatige aandeel aan die lid beskikbaar gestel.  Die lid kan dan tot 'n 
maksimum van een-derde in kontant neem terwyl die balans by 'n 
versekeraar van die lid se keuse aangewend moet word ten einde 'n 
pensioen vir die lid aan te koop.  Die werkgewerbydraekoers is 
terselfdertyd ten opsigte van alle nuwe toetrede na 12.5% van salarisse 
verlaag. 
2.3  Die ledetal van die Fonds het gedurende die periode 1 Januarie 
1993 tot 1 Januarie 1996 van 373 lede na 238 lede afgeneem terwyl 
die totale salarisrol van R6 134 000 na R3 937 000 verlaag het. 
2.4  Die aantal pensioentrekkers het gedurende dieselfde periode van 
32 na 39 toegeneem.  In totaal word pensioene van R177 000 per jaar 
tans deur die Fonds betaal in vergelyking met R122 000 op die vorige 
waarderingsdatum. 
2.5  Die markwaarde van die bates van die Fonds het gedurende 
hierdie periode van R5 130 000 tot R8 346 000 toegeneem. 
 
3.  Finansiële stand van die Fonds 
3.1  Die resultate van die Aktuariële Waardering toon dat die 
verpligtinge van die Fonds ten opsigte van bestaande pensioentrekkers 
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en ten opsigte van die verstreke dienstydperk van bestaande lede soos 
volg met die bates van die Fonds vergelyk: 
 
Verpligtinge ten opsigte van aktiewe lede R4 199 000  
Verpligtinge ten opsigte van bestaande  
pensioentrekkers R1 602 000  
 
Totale verpligtinge R5 801 000  
Minus waarde geplaas op bates R7 487 000  
Surplus ten opsigte van verstreke diens R1 686 000  
 
Dit beteken dat die afgelope verpligtinge van die Fonds met sowat 
129% deur bestaande bates gedek word, teenoor die vereiste van 100% 
wat deur die Registrateur van Pensioenfondse gestel word. 
3.2  Sover dit die verpligtinge betref wat sal spruit uit diens wat nog in 
die toekoms deur lede gelewer sal word, toon die resultate dat indien 
die huidige lid- en werkgewerbydraes gehandhaaf sou word, dit tesame 
met die surplus ten opsigte van verstreke diens meer as voldoende 
behoort te wees om vir die verwagte toekomstige verpligtinge van die 
Fonds voorsiening te maak. 
3.3  Dit is duidelik uit die bovermelde resultate dat die Fonds tans in 'n 
gesonde finansiële toestand verkeer, en dat hierdie gesonde posisie 
ook in die toekoms gehandhaaf behoort te kan word. 
Charles Erasmus B.Sc FIA 
Aktuaris 
 
Die volledige verslag verskyn as ongepubliseerde Bylae. 
 
5.  'n Opsomming van die ouditverslag vir die jaar tot 31 Desember 
1995 is soos volg: 
 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PERSONEEL 
PENSIOENFONDS 
REGISTRASIENOMMER: 12/8/21398 
BYLAE - D 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE 
TRUSTEES VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-
AFRIKA PERSONEEL PENSIOENFONDS 
 
Ons het die finansiële jaarstate uiteengesit op bladsye 1 tot 8 
geouditeer.  Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die 
Pensioenfonds se Trustees.  Dit is ons verantwoordelikheid om oor 
hierdie finansiële state verslag te doen. 
Ons het ons oudit ooreenkomstig algemeen aanvaarde ouditstandaarde 
uitgevoer.  Hierdie standaarde vereis dat ons dit oudit beplan en 
onderneem om redelike versekering te verkry dat, in alle wesenlike 
aspekte, billike aanbieding in die finansiële state bereik is.  'n Oudit 
behels 'n evuluering van die geskiktheid van die rekeningkundige 
beleid, 'n ondersoek, op 'n toetsgrondslag van bewyse wat die bedrae 
en openbaarmaking wat in die finansiële state ingesluit is steun, 'n 
beoordeling van die redelikheid van beduidende ramings en 'n 
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oorweging van die algehele aanbieding van die finansiële state.  Ons is 
van mening dat ons ouditprosedures in die omstandighede geskik was 
om ons mening, wat hieronder aangebied word, uit te spreek. 
Na ons oordeel word die netto bates van die fonds op 31 Desember 
1995 en die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op 
daardie datum, in ooreenstemming met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk en die statute van die fonds en op die wyse 
vereis by die Wet op Pensioenfondse, 1956, redelik deur genoemde 
state weergegee. 
Bezuidenhout en Steyn 
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.) 
 
Die volledige verslag verskyn as ongepubliseerde Bylae. 
 Besluit:  Neem kennis van al die punte hierbo. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
 
3.2  Uitstaande bedrae 
3.2.1  Agterstallige ramings:  In aanvulling tot wat in 2.2 gerapporteer 
is, kan gemeld word dat die state met aanduidings van agterstallige 
ramings gereeld na Klassisse gestuur is.  Die Bestuur het tweekeer 
reëlings getref om Klassisse te besoek.  Daar is ook 'n spesifieke brief 
aan predikante gestuur met die dringende versoek dat die predikant 
self die saak van agterstallige ramings met die Kerkraad opneem.  Die 
totale bedrae van ramings uitstaande was soos volg: 
 Bedrag      Toename 
 
30 Junie 1993        R2 298 229.62  
30 Junie 1994        R2 644 426.59              (15.06%) 
30 Junie 1995        R2 714 710.21                (2.65%) 
30 Junie 1996        R2 876 015.68                (5.94%) 
 
Daar was dus 'n sterk toename in uitstaande bedrae van 30-6-93 tot 30-
6-94.  Tot en met 30 Junie 1995 was die toename nie so groot nie, 
maar het dit weer in die volgende jaar (30 Junie 1996) vinniger begin 
groei. 
3.2.2  Mediesefondsledegeld:  Met die uitsondering van 35 Kerke is al 
die Kerke ingeskakel by die debietorderstelsel vir die betaling van 
predikante se mediesefondsledegeld.  Sommige van hierdie Kerkrade 
raak gereeld agterstallig met die betaling van hierdie verpligtinge en 
plaas gevolglik 'n addisionele administratiewe en finansiële las op die 
Administratiewe Buro wanneer ledegelde maandeliks oorbetaal moet 
word. 
Gevolgtrekking:  Die metode om agterstallige bedrae onder aandag 
van Klassisse te bring, lewer wel resultate maar nie sodanig dat die 
agterstallige bedrae drasties verminder nie.  Daarom sal dit nodig wees 
dat die ledevergadering meer drastiese stappe/reëlings sal tref.  Die 
probleem is dat die Administratiewe Buro nie werklik teen Kerke kan 
optree nie. 
Aanbevelings: 
Ramings 
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1.  Die Bestuur het skrywes aan Kerkrade en Klassisse gerig met die 
versoek om nie net aanduidings te gee wat die oorsaak van die 
agterstallige ramings was nie, maar ook oplossings aan die hand te 
doen hoe die probleem opgelos kan word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
Mediesefondsledegelde 
2.  Alle Kerkrade moet die mediesefondsledegeld deur die 
debietorderstelsel betaal. 
3.  Rente moet gehef word op agterstallige mediesefondsledegeld en 
na drie maande sal die predikant se mediese lidmaatskap gekanselleer 
word. 
Aanbeveling:  Keur aanbevelings 2 en 3 goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3  Finansiële sake 
3.3.1  Boekverkope:  Gedurende 1995 het 'n Kommissie insake 
rasionalisering by die Administratiewe Buro die volgende bevind: 
3.3.1.1  Indien rente op die voorraad in berekening gebring word, dit 'n 
verlies tot gevolg het. 
3.3.1.2  Op grond van dié voorraad en verkoopsyfers geoordeel, moet 
daar beter beheer wees oor voorraad en voorrraad-grootte.  Daar moet 
egter gelet word op die volgende: 
3.3.1.2.1  Die Administratiewe Buro is nie 'n gewone boekwinkel nie 
en daarom kan die gewone besigheidskriteria nie ten volle toegepas 
word nie. 
3.3.1.2.2  Die Sinode gee opdragte aan Deputate.  Dié Deputate moet 
die opdragte uitvoer, bv. Katkisasieboeke, KO-boekies, Psalmboeke, 
boeke deur TSP-professore, ens. uitgee.  Die voorraad kan gevolglik 
nie jaarliks omgesit word nie want die hoeveelheid wat gedruk word, 
hou verband met aanvraag, koste en veroudering. 
3.3.1.2.3  Om die omset op te stoot word daar ook ander publikasies 
aangebied om die kerkverband van diens te wees.  Dié diens aan Kerke 
en lidmate kan nie net in geld gemeet word nie, maar die koste van die 
diens moet uitgespel word. 
Om koste te beperk word aanbeveel dat: 
3.3.1.2.4  Die Direkteur moet saam met die betrokke Deputate besluit 
oor kostes en veral oor hoeveelhede van publikasies en of daar wel 'n 
mark vir die betrokke publikasie bestaan. 
3.3.1.2.5  Alle boeke wat nie binne 12 maande verkoop nie, word 
onder beheer van die Direkteur geplaas en die voorraad word, waar 
nodig, in oorleg met die Deputate, verminder deur dit ten beste 
voordeel te verkoop of anders aan te wend. 
Aanbeveling:  Keur die aanbeveling goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3.2  Kerkordeboekies:  Die Bestuur het 'n versoek van die Deputate 
Kerkordeboekie ontvang om fondse beskikbaar te stel vir die druk van 
'n hersiene Kerkordeboekie.  In die lig van die voorraad 
Kerkordeboekies by die Administratiewe Buro (waarde ongeveer R8 
000) plus beraamde drukkoste van ongeveer R13 000, kon die Bestuur 
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nie die koste regverdig nie en is die Deputate versoek om ondersoek in 
te stel of die huidige Kerkordeboekie nie op een of ander wyse gebruik 
kan word nie. 
Aanbeveling:  Keur die optrede van die Bestuur goed. 
 Besluit:  Optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
3.3.3  Hammanskraalse Teologiese Skool:  Die ouditeursfirma Grobler 
en De Klerk het die finansiële state van die HTS soos op 31 Januarie 
1995 gekwalifiseer.  Verder rapporteer dié firma dat die laaste 
geouditeerde finansiële state vir die "Trust vir die beheer van die 
Opleidingsfonds van die Hammanskraalse Teologiese Skool" opgestel 
is op 30 Junie 1993.  Die Kuratore sal self oor die aangeleentheid 
rapporteer.  (Kyk Ongepubliseerde Bylae A vir die jongste verslag van 
ouditeure Grobler en De Klerk.) 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3.4  Begrotings van die Administratiewe Buro:  Die begrotings van 
die Sinode word per kalenderjaar (1 Januarie tot 31 Desember) 
opgestel en verskil dus van die finansiële jaar (1 Julie tot 30 Junie) van 
die Administratiewe Buro. 
3.3.4.1  Die Sinode het aan die Bestuur opdrag gegee (Acta 1994:312, 
3.7.2) om die begrotings te ontvang en daarvolgens ramings vas te stel. 
3.3.4.2  Die ramings word in Oktober vasgestel op statistieke wat 
gedurende Meimaand van elke jaar versamel is. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3.4.3  Die Sinode word versoek om die volgende voorstelle goed te 
keur en in die Reglement van die Administratiewe Buro op te neem. 
3.3.4.4  Die opdrag aan die Bestuur van die Administratiewe Buro om 
die begrotings en ramings te hanteer word gekontinueer. 
3.3.4.5  Die begrotingsjaar word by die finansiële jaar aangepas.  Dit 
sal veral die rekenkundige aanpassing van werklike- en begrotingsyfers 
uitskakel. 
3.3.4.6  Die begrotings en ramings word gedurende April van elke jaar 
gehanteer nadat die statistiekvorms soos op 31 Maart teen 30 April by 
die Administratiewe Buro ontvang is. 
Alle inligting en begrotings moet teen 30 Junie verwerk wees sodat 
ramingsrekenings teen 1 Julie in besit van kerkrade kan wees. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur word goedgekeur. 
3.3.4.7  Voorgestelde tydskedule. 
3.3.4.7.1  Die begroting wat gedurende Oktober 1996 opgestel en die 
ramings wat daarvolgens bepaal is, geld tot Junie 1997. 
3.3.4.7.2  Die Sinode van 1997 behandel die Rapport en keur dit goed. 
3.3.4.7.3  Die statistiekvorms word gedurende Februarie 1997 
uitgestuur vir voltooiing soos op 31 Maart 1997. 
3.3.4.7.4  Die Bestuur verkry gedurende April 1997 begrotings van alle 
Deputate asook die Kuratore van die TSP vir die boekjaar 1 Julie 1997 
tot 30 Junie 1998. 
3.3.4.7.5  Die Bestuur keur die begrotings en ramings vir die finansiële 
jaar gedurende Mei 1997 goed.  Inligting word voor 30 Junie 1997 aan 
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Kerkrade verskaf (kyk ongepubliseerde Bylae B vir oorspronklike 
voorlegging aan die Bestuur). 
Aanbeveling:  Keur die aanbeveling goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3.5  Begroting Sinode 1997:  Die Bestuur het gekyk na die verwagte 
kostes van Sinode 1997. 
 
Inkomste 
Ramings vir 1994 - 1996 ontvang R 257 040  
Opgehoopte fonds in Sinodale Kas 30-06-96 255 138 
Verwagte koste:  
Verblyf 150 852 
Reiskoste van Afgevaardiges 80 000 
Ekstra personeel, skryfbehoeftes en druk van Agenda25 000  
 
Die volgende is aan die Partikuliere Sinodes deurgegee: 
3.3.5.1  Verblyf:  Dat aan persone wat privaat bly, R30.00 per dag 
betaal word vir etes. 
3.3.5.2  Reiskoste: 
3.3.5.2.1  'n Vaste kilometertarief word betaal, nl. R0.98c per km. 
 Besluit:  Reiskoste verhoog na R1.00 per km. 
3.3.5.2.2  Vir elke passasier word 5c per km bykomend betaal. 
 Besluit:  Verhoog reiskoste per passasier na 0.05 per km na 0.08 
per km. 
3.3.5.2.3  Afgevaardiges wat saam met ander afgevaardiges kon gery 
het, kry net 50% van die kilometertarief.  Geen uitsonderings word 
gemaak nie. 
3.3.5.2.4  Afgevaardiges wat na hulle tuiste gedurende die 
Sinodesitting terugkeer, kry geen reiskostevergoeding vir die betrokke 
rit nie. 
3.3.5.2.5  Afgevaardiges wat nie die volle sitting kan bywoon nie, moet 
verkieslik die sekundus van die begin in sy plek laat kom. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro word 
goedgekeur. 
 
4.  Opdragte aan volgende Bestuur 
4.1 Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe Buro 
(1.1). 
4.2  Besoeke en optrede oor agterstallige ramings (2.2). 
4.3  Rente op agterstallige ramings (2.3). 
4.4  Aanpassing van reiskostetariewe (2.4). 
4.5  Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (2.5). 
4.6  Die Bestuur bepaal die begrotings vir 1998 en 1999 en stel die 
ramings vas. 
4.7  Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na 
moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die 
koninkryk te benadeel. 
4.8  Alle beskikbare kontantfondse onder beheer van die Admin. Buro 
moet deurlopend belê word om die opbrengs te maksimaliseer. 
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4.9  Toedeling van die opbrengste van beleggings moet noukeurig en 
korrek toegedeel word sodat kruissubsidiëring tussen Trustfondse nie 
voorkom nie. 
Aanbeveling: 
Die opdragte word goedgekeur en verdere opdragte word, indien 
nodig, hier bygevoeg. 
 Besluit:  Goedgekeur.  (Bykomende opdragte reeds bygevoeg - 
Deputate Handelinge.) 
 
5.  Aanvullende Rapport. 
'n Aanvullende Rapport sal ingedien word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT BESTUUR VAN DIE 
ADMINISTRATIEWE BURO 
 
1.  Opdragte 
Vergelyk Agenda:112. 
Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die ledevergadering moet kennis neem 
2.1  Agterstallige ramings:  Na aanleiding van die skrywes wat aan 
Kerkrade en Klassisse gerig is, is baie goeie reaksies ontvang.  Die 
agterstallige ramings tot Junie 1996 gehef, sal op die laatste moontlike 
datum aan die Sinode verskaf word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.2  Bedanking van Rekenmeester:  Br. D. Postma het gedurende 
Oktober 1996 die diens van die Administratiewe Buro verlaat.  Die pos 
word nie gevul nie en die rekenmeesterspligte is tussen twee van die 
huidige personeellede verdeel met die voorbehoud dat sou die 
werkslas te groot wees, die aangeleentheid heroorweeg kan word. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.3  Plase Alberta en Kalkbult:  Die eiendom is gedurende Oktober 
1996 vir 'n bedrag van R310 000 van die hand gesit.  Waarborge is 
reeds gelewer. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.4  Beleggingskomitee:  Die Komitee het aan die volgende aandag 
gegee: 
2.4.1  Beleid:  Daar word, soos in die verlede, steeds 'n langtermyn-
siening geneem oor die beleggings. 
2.4.2  Aanstelling van beleggingsdeskundiges/finansiële instansies om 
die portefeulje te behartig: 
2.4.2.1  Op 30 Junie 1994 het die markwaarde van die bates van die 
Emeritaatsfonds R28 747 289 beloop wat as volg saamgestel was 
(R'000):  (Vergelykende gegewens soos op 30 Junie 1993 word ook 
gegee: 
 
 30/6/93   % van totaal 30/6/94   % van totaal 
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Aandele 3 428 15,2              5 675             19,7 
Effekte 12 805 56,7             14 861             51,7 
Vaste eiendom 567 2,5                 568               2,0 
Likiede bates 4 210 18,7               5 845             20,3 
Debiteure   1 563   6,9               1 798              6,3 
  TOTAAL 22 573 100             28 747              100 
 
2.4.2.2  Die Bestuur het van 1 Desember 1994 die bates van die 
Emeritaatsfonds oorgedra na twee professionele Batebestuurders 
naamlik UAL en Syfrets.  Die batesamestelling van die van die fonds 
soos op 1 Julie 1996 was soos volg (R'000): 
 
 Syfrets UAL Direk Totaal %van totaal 
 
Aandele 8 794 13 529 - 22 323 63,6  
Vaste eiendom 3 546 4 392 - 7 938 22,6 
Likiede bates 906 1 623 157 2 686 7,7  
Debiteure    376      34 1 741   2 151   6,1 
    TOTAAL 13 622 19 578 1 898 35 098 100 
 
2.4.2.3  'n Beleggingsopbrengs van gemiddeld 15,6% per jaar op die 
markwaarde van die bates van die Emeritaatsfonds is vir die tydperk 1 
Julie 1994 tot 30 Junie 1996 behaal.  Die effektiewe opbrengs vanaf 1 
Desember 1994, toe die bates deur die Batebestuurders oorgeneem is, 
tot 30 Junie 1996 was onderskeidelik 13,2% vir bates onder beheer 
van UAL en 16.2% vir Syfrets. 
2.4.2.4  Florida Park Sakesentrum 
Die eiendom is finaal gedurende 1996 verkoop en die opbrengs in die 
Emeritaatsfonds gestort.  'n Gemiddelde opbrengs van die belegging 
van 17.5% is behaal (kyk ook art.2.13.3 van die Rapport van die 
Bestuur in die Agenda). 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
2.5  Die Bestuur het besluit om die Ou Teologiese Skool aan die 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord te verkoop vir 'n bedrag 
van R150 000.  In die koopkontrak sal 'n terugvalklousule na die 
Administratiewe Buro ingesluit word.  Verder word voortdurende vrye 
gebruik van die saal, klaskamers by die saal en die kerkgebou van die 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord deur die TSP personeel en 
studente gewaarborg (kyk ongepubliseerde Bylae vir voorlegging). 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro word 
goedgekeur. 
 
3.  Sake waaroor die ledevergadering moet besluit 
3.1  Begrotings 
3.1.1  Begrotings van verskillende Deputategroepe 
 
 Notas 
Begroting Kerkargief  
Indeksering 2 000 Betaling vir indeksering van Die 
  Kerkblad  
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Salarisse 31 727 Dames by die Argief se  
  salarisse - Kan niemeer as  
  tydelike poste gehanteer word  
  nie 
Skryfbehoeftes 2 759 Kartonne waarin dokumente  
  geliasseer word, word nou baie 
  duur  
Totaal 36 486  
 
Begroting vir die Kerkmuseum  Uit opgehoopte fondse 
Skryfbehoeftes en telefoon      1 750  
Verbruiksmateriaal                 2 000 Materiaal as agtergrond vir  
          uitstallings   
Reiskoste - Burgersdorp          2 000  
Weerligafleier - Krugerskraal  5 500  
Salaris Kurator en tydelike          Salarisse van Kurator  
Assistente                            12 000 en addisionele persoon  
                                             23 250 
  Opmerking deur die Bestuur 
  Die Sinode word gevra om  
  indringend aandag te gee of  
  hierdie uitgawes werklik nodig 
  is in die lig van  gemeentes se 
  groeiende finansiële las.  Daar 
  was in die begin van 1996   
  navraag om die gebou te huur 
 
Sendingdeputate 
Een Konferensie 667  
Een Seminaar 667  
 1 334 
 
 
  Opmerking deur die Bestuur 
  Die Bestuur vra die Sinode om 
  aandag te gee aan die wenslik- 
  heid van die voor bestaan van 
  hierdie Deputategroep in die lig 
  van die verantwoordelikheid  
  van die plaaslike kerke 
 
Gesprek met NG en NH Kerke 
Ontvangs - NGK te Potchefstroom           400  
Ontvangs - NHKA te Potchefstroom  400  
Ontvangs - APK te Potchefstroom           400  
Intekening op Die Kerkblad (24)        1 400  
Drukwerk en duplisering                            200   
                                                                 2 800  
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Christelike Onderwys  
Korrespondensie                                      250  
Nasionale IKOO-bydrae                       2 500  
                                                               2 800 
CJBF 
  Opmerking deur die Bestuur 
  Die Bestuur beveel aan dat die 
  Institusie van Calvyn (die  
  grootste enkele bate van hier- 
  die Deputate) aggressief onder 
  die vier Afrikaanse Kerke  
  bemark word en desnoods teen 
  'n verlies van die hand gesit  
  word. 
 
  Die Deputate beskik reeds oor 
  eksemplare van die volgende  
 boekies, maar fondse 
  ontbreek om dit te publiseer. 
  Die beraamde koste per oplaag 
  van 1 000 beloop: 
  
Nag my kind                         15 000  
Hoe boekie-reeks:  Boekie     5 300  
                                              20 300 
   
  Die aanduidings is dat hierdie 
  boekies baie gewild sal wees  
 
 
 
Jeugdeputate 
Samesprekings met NGK           100  
Voorskot vir publikasies               1 000  
                                                      2 100 
 
Besluit:  
3.2  Die Bestuur adviseer die Pre-advies Kommissie vir Finansies 
soos volg rakende die begrotings van reiskoste 
3.2.1  Elke Deputategroep moet self vir reiskoste begroot, in 
teenstelling met die huidige gebruik om alle reiskoste uit die Sinodale 
Kas te betaal, ten einde beheer te verbeter. 
3.2.2  Die Administratiewe Buro begroot ook 'n bedrag vir reiskoste.  
Uit hierdie begroting kan Deputategroepe dan gehelp word waar 
reiskoste die begroting gaan oorskrei. 
3.2.3  Waar Deputategroepe hulle reiskoste gaan oorskrei, moet 'n 
aansoek aan die Bestuur van die Administratiewe Buro gerig word om 
'n vooraf goedkeuring daartoe te verkry. 
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3.2.4  Hierdie reëling moet in die volgende finansiële jaar 
geïmplementeer word. 
3.2.5  Die Bestuur adviseer verder dat Deputate in gastehuise oornag 
waar die tipe fasiliteite bestaan. 
 Besluit:  Die optrede van die Bestuur van die Admin. Buro word 
goedgekeur. 
 
F.  Finansiële State Administratiewe Buro: 
 Besluit:  Die state soos voorgelê word goedgekeur. 
 
G.  Begroting en ander finansiële sake 
1.  Spesifieke Aanbevelings oor die Begroting: 
1.1  Die Ledevergadering oorweeg die volgende Begroting vir die 
periode 01 Januarie 1997 tot 30 Junie 1997. 
 
 
 
 
 

 WERKLIK Per Belydende BEGROTING Per Belydende BEGROTING Per Belydende BEGROTING  Per Belydende VERANDERING 

 1996 Lidmaat 1997 Lidmaat 1997 Lidmaat 1997/98 Lidmaat % 

  (78,000) 12 MAANDE (77,000) 6 MAANDE (77,000) 12 MAANDE (76,500) Begroot/ 

  per jaar 1/1/1997 per jaar 1/1/1997 per jaar 1/7/1997 per jaar Werklik 

   31/12/1997  30/6/1997  30/6/1998   

             

ADMINISTRATIEWE 

BURO 

726,024 9.31 615,063 7.89 302,689 7.76 645,819 8.44 -11.05 

EMERITAATSFONDS 

(MEDIES) 

429,000 5.50 550,000 7.14 288,000 7.48 634,000 8.29 47.79 

KERKARGIEF 25,030 0.32 36,486 0.47 18,243 0.47 38,310 0.50 53.06 

PU vir CHO 58,000 0.74 62,000 0.81 31,000 0.81 65,100 0.85 12.24 

SINODALE KAS 412,576 5.29 423,707 5.50 218,768 5.68 466,737 6.10 13.13 

TSP 1,735,059 22.24 1,431,426 18.59 715,713 18.59 1,431,426 18.71 -17.50 

TOTAAL VOOR EMM. 

FONDS BYD. 

3,385,689 43.41 3,118,682 40,50 1,574,413 40.37 3,281,392 42.07 -3.08 

EMERITAATSFONDS 

(GEMID) 

3,900,000 50.00 4,259,695 55.00 2,129,848 55.00 4,472,680 58.47 14.68 

          

TOTAAL 7,285,689 93.41 7,378,377 95,50 3,704,261 95.37 7,754,072 100.54 6.43 

          

    Raming per bel/lid 1/2 jr: 47.68    

 

Aanbeveling:   Goedgekeur.  
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.2  Die Lede vergadering neem die voorgestelde begroting vir die 
periode 01 Julie 1997 tot 30 Junie 1998 ter insae. 
Aanbeveling:  Kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
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1.3  Die Ledevergadering gee opdrag aan die Bestuur van die 
Administratiewe Buro om alle toekomstige begrotings so op te stel dat 
die totaal van die opgeloopte fonds altyd gelyk aan die bedrag van die 
agterstallige ramingskomponent van die Administratiewe Buro sal bly. 
Aanbeveling:   Goedgekeur 
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.4  Verpligte kollektes vir 1997: 
Bybelverspreiding:  1 
Emeritaatsfonds   7 
GKSA Sustentasiefonds 5 
TSP Studentekas   7 
Die Kerkblad   1 
Aanbeveling:  Goedgekeur 
 Besluit:  Goedgekeur. 
1.5  Glyskaal vir Ramings - Emeritaatsfonds 
Wysig om soos volg te lees: 
 

Lidmate per 
predikant 

Emeritaatsfonds 
ramings per 

belydende lidmaat 
Per jaar 

 
 
 
Per halfjaar 

0-50       0       0 
51-75       0       0 
76-100       0       0 
101-125       0        0  
126-150 12,00   6,00 
151-175 26,43 13,22 
176-200 36,06 18.03. 
201-225 44,44 22,22 
226-250 50,45 25,23 
251-300 60,09 30,05 
301-350 67,27 33,64 
351-400 72,07 36,04 
401-450 75,68 37,84 
451-500 79,28 39,64 
501-550 81,68 40,84 
551-600 84,08 42,04 
601 + 86,48 43,24 
Vakant 55,00 27,50 
Aanbeveling:  Goedgekeur    
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.  Algemene Aanbevelings uit Finansiële State: 
2.1  Belegging van Surplus Fondse in Rente- en Waardebeleggings 
2.1.1  Beredenering 
Aangesien daar voortdurend kontantbedrae tot krediet van die 
Administratiewe Buro is en beskikbaar is vir belegging is dit wenslik 
om van hierdie fondse ook in waarde beleggings te mag belê, en nie 
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net in daggeld- of ander kontantdeposito’s nie, om sodoende die 
opbrengs van hierdie fondse te maksimaliseer. 
Aanbeveling:  Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2  Samestelling van Bateregisters 
2.2.1  Beredenering 
Aangesien beide die Administratiewe Buro en die TSP oor ‘n 
verskeidenheid bates beskik, is dit vir goeie beheer, asook om 
administratiewe- en finansiële rekorddoeleindes, wenslik dat volledige 
bateregisters opgestel en behoorlik bygehou word. 
Aanbeveling:   Goedgekeur. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
2.3  Kundige insette oor die Belegging van fondse van  
Emeritaatstrust (Emeritaatsfonds);  GKSA Predikante Pensioenfonds 
en Fondse onder bestuur van die Administratiewe Buro: 
2.3.1  Beredenering 
Die Ledevergadering stel die bestuur van die Buro so saam dat daar 
beleggingskundiges is wat betrokke is met die doel om die 
beleggingsopbrengste op alle fondse te maksimeer.   
Die fondse in die Emeritaatsfonds het die grootste gedeelte uitgemaak 
van die fondse onder beheer van die Bestuur van die Administratiewe 
Buro.  ‘n Besluit om die beheer oor die Emeritaatsfonds oor te dra na  
die Trustees van die Emeritaatstrust het daartoe aanleiding gegee dat 
die Trustees van die fondse nou alleen die verantwoordelikheid 
oorgeneem het vir die belegging van die fondse.   
Sinode 1994 het die beheer oor die belegging van fondse van die 
GKSA Predikante Pensioenfonds by daardie Trustees geplaas. 
Om die voordeligste bedinging en goeie gebruik van die kundige 
beleggingsadviseurs van die Administratiewe Buro te maak, word 
voorgestel dat:  
Die Trustees van die Emeritaatstrust en die GKSA 
Predikantepensioenfonds die advies van die beleggingsadviseurs 
gebruik by alle sake wat gaan oor: 
1.  Die aanstelling van beleggingsbestuurders; 
2.  Die verdeling van die fondse tussen die beleggingsbestuurders. 
3.  Terugrapportering, meting van die beleggingsopbrengsprestasie en 
insette oor die beleggingstrategie wat gevolg moet word met die 
fondse. 
Aanbeveling:  Goedgekeur.  
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.  Sake waarvan die Ledevergadering kennis moet neem: 
3.1  Die ledevergadering se aandag word gevestig op die tydskedule 
soos aangetoon in die Rapport.  Punt 3.3.4.7.1 tot 3.3.4.7.5 wat die 
volgende beteken: 
3.1.1  Die voorgestelde begroting (punt 2.1 hierbo), wat deur die 
ledevergadering goedgekeur moet word, dek die periode vanaf 01 
Januarie 1997 tot 30 Junie 1997.    
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3.1.2  Statistiekvorms word gedurende Februarie 1997 uitgestuur vir 
voltooiing soos op 31 Maart 1997 en daarna op dieselfde datum van 
elke jaar. 
3.1.3  Die Bestuur van die Administratiewe Buro verkry gedurende 
April van elke jaar begrotings van alle deputategroepe en kuratore van 
die TSP, waarin daar afsonderlik ook vir reiskoste voorsiening gemaak 
met word,  asook van die Kuratore van die TSP vir die boekjaar wat 
jaarliks sal strek vanaf 01 Julie tot 30 Junie van die daaropvolgende 
jaar. 
3.1.4  Die Bestuur van die Administratiewe Buro oorweeg en keur die 
begrotings en ramings vir die volgende finansiële jaar reeds gedurende 
Mei van elke jaar goed.  Inligting oor die goedgekeurde begroting en 
ramings word voor 30 Junie van elke jaar aan alle Kerkrade verskaf. 
Aanbeveling:  Kennis geneem 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 3. 
 
4.  Opdragte aan Bestuur van die Administratiewe Buro 
4.1  Die Ledevergadering gee aan die Bestuur van die Administratiewe 
Buro die volgende opdragte: 
4.1.1  Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe 
Buro (verw. Acta 1985:212 - Die opdragte aan die Bestuur word in 
artikel 7 en dié aan die Dagbestuur in art. 8 weergegee). 
4.1.2  Besoeke en optrede ten opsigte van agterstallige ramings 
(pt.2.2).   
4.1.3  Rente op agterstallige ramings (pt.2.2). 
4.1.4  Optrede ten opsigte van agterstallige Mediesefondsbydraes. (pt. 
2.14) 
4.1.5  Rente op agterstallige Mediesefondsbydraes. (pt. 2.14) 
4.1.5  Aanpassing van reiskostetariewe (pt.2.2.24 tot 2.25). 
4.1.6  Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (pt.2.2). 
4.1.7  Die Bestuur keur die begroting goed en stel die ramings vas. 
(sien 4.1.4 hierbo). 
4.1.7.1  Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na 
moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die 
koninkryk te benadeel. 
4.1.7.2  Toedeling van die opbrengste van beleggings en fondse moet 
noukeurig en korrek toegedeel word sodat kruissubsidiëring tussen 
trustfondse nie voorkom nie.  
4.2  Kerke moet opnuut versoek word om alle bydraes vir 
Bybelverspreiding aan die Administratiewe Buro te stuur en nie direk 
aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika nie.  
Aanbeveling:  Die opdragte word goedgekeur en verdere opdragte 
word, indien nodig, hier bygevoeg. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
Die vergadering ontbind as Ledevergadering. 
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18.3  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE : BEGROTINGS MEERDERE VERGADERINGS  (Artt58, 
170) 
 
A.  Ds. C.A. Jansen lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na die Finansiële 
Kommissie. 
C.  Oudl. J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie.  
 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
Dat meerdere vergaderings (Partikuliere- en Nasionale Sinodes) 
versoek word om toekomstige begrotings met groter omsigtigheid te 
beplan aangesien afgelope jare se begrotings fluktuasies getoon het 
wat uit voeling met finansiële werklikhede is. 
 
2.  Motivering 
2.1  Inleiding:  Statistiek verkry uit Notules en Acta van die Suidelike 
Partikuliere Sinode en Nasionale Sinodes is verwerk om sekere syfers 
weer te gee in vergelyking met sekere statistiek van die Sentrale 
Statistiekdiens (SSD), Sanlam, Spoornet en die Openbare Sektor.  Die 
statistiek van kerklike vergaderings het spesifiek betrekking op 
ramings, die hoofinkomstebron waarop begrotings bereken word. 
2.2  Die volgende vergelykende statistieke word gegee: 
2.2.1  Suidelike Partikuliere Sinode 
1992 - Sinodekas R1.50  
 - SustentasiekasR3.40  
(Handelinge 26-11-1994, art.9) 
 
1993 - Sinodekas R0.50 (66% afwaarts vanaf 1992)  
 - SustentasiekasR6.70 (97% opwaarts vanaf 1992)  
(Handelinge, 23 & 24-11-1993)  
 
1994 - Sinodekas R1.55 (210% opwaarts vanaf 1993)  
 - SustentasiekasR6.50 (3% afwaarts vanaf 1993)  
(Handelinge, 23 & 24-11-1993) 
 
Vir die bogenoemde tydperke was die volgende inflasiekoers van 
toepassing gewees (Bylae A - verkry vanaf SSD Bloemfontein) 
 
1992 - 13,99%  
1993 - 9,70%  
1994 - 8,43% (gemiddeld vir eerste ses maande) 
 
Indien die Partikuliere Sinode se syfers met die SSD inflasiesyfers 
vergelyk word, is daar heelwat verskil vanweë fluktuasies. 
2.2.2  Nasionale Sinode (Potchefstroom) 
Die volgende ramings per lidmaat per jaar, is uit die Handelinge van 
die Sinodes verkry en word by wyse van persentasies gegee (in 
vergelyking met die inflasie): 



 479

Ramings Inflasie 
 
1987  -  1988 - 7,54% styg 12,9% 
1988  -  1989 - 8,10%  14,7% 
1989  -  1990 - 7,90%  14,4% 
1990  -  1991 -20,31%  15,3% 
1991  -  1992 -16,28%  13,9% 
1992  -  1993 -16,31%  9,7% 
1993  -  1994 -22,40% (onderhewig aan die bydrae per lidmaat tot 
die predikant se pensioenfonds) 
 
(vgl. Acta, 1991:446;  Acta, 1994:375). 
Van die syfers mag gunstig vertoon teenoor die inflasiekoers, maar die 
fluktuasie is nie in voeling met finansiële werklikhede nie. 
2.2.3  Salarisaanpassings 
Vergelykende syfers oor salarisaanpassings word gegee omdat kerke 
hoofsaaklik van salarisse afhanklik is vir die opstel van hulle 
begroting. 
 
 Sanlam Spoornet OpenbareSektor  
   (Staatsdiens) 
 
1991 8,5% 7,5%  
1992 8,0% 7,5% 9,9%  
1993 7,0% 7,5% 5,0%  
1994   3,4% 
 
Notas: 
*  Sanlam se statistiek is telefonies vanaf die Streekskantoor in 
Bloemfontein verkry.  Dit is teen die maatskappy se beleid om dit 
skriftelik aan buite-instansies te gee. 
*  Spoornet se statistiek is ook telefonies vanaf hulle afdeling Menslike 
Hulpbronne in Bloemfontein verkry en hulle was ook nie bereid om dit 
skriftelik te verskaf nie. 
*  Die Kommissie vir Administrasie se syfers is verkry vanuit 
omsendbriewe aan die UOVS (Bylaes B, C en D). 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 
nie. 
Beredenering:  Begrotings en ramings vir meerdere vergaderings 
word vasgestel nadat die uitgawes (koste) van ‘n meerdere vergadering 
bepaal is.  Fluktuasie in ramings is gevolglik onafwendbaar en hou nie 
noodwendig verband met verbruikersprysindeks of inflasiekoers nie. 
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18.4  BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE WES-
TRANSVAAL OOR DELGING VAN AGTERSTALLIGE 
KERKLIKE RAMINGS (Artt.57, 171) 
 
A.  Ds. C. Aucamp lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word na die Finansiële Kommissie 
verwys. 
C.  Oudl.  J.J. Howell rapporteer namens die Kommissie. 
 
D.  BESKRYWINGSPUNT: 
Die Nasionale Sinode bied vir kerkrade wat agterstallige ramingskuld 
het, die geleentheid om die skuld deur middel van 'n 
skulddelgingsbelegging te vereffen.  As voorbeeld word 'n 
beleggingsplan hierby aangeheg." 
 
1.  Motivering 
1.1  Hierdie Beskrywingspunt behels die moontlikheid van groot 
verligting vir kerke met agterstallige ramingskuld. 
1.2  Die verskil tussen die verwagte groeikoers van die 
Emeritaatsfonds (12,5% volgens die Aktuaris), en die groeikoers wat 
met voorgestelde belegging verdien kan word, strek tot verdere 
voordeel van die betrokke agterstallige kerk(e). 
1.3  Hierdie voorstel moet nie as verpligtend beskou word nie, maar 
bied 'n effektiewe meganisme om die agterstallige skuld te delg. 
1.4  Die ooreenkoms tussen die Administratiewe Buro en die 
agterstallige Kerk bied gemoedsrus vir beide partye.  Daar word 
ooreengekom op 'n wedersyds bevredigende wyse van skulddelging, en 
periodieke aanmaning is dan nie meer nodig nie. 
 
2.  Aanbevelings 
Dat die Administratiewe Buro versoek word om as agent te registreer 
vir doeleindes van hierdie beleggingsplan, ten einde effektiewe en 
eenvormige hantering daarvan te verseker. 
 
BYLAE - DELGING AGTERSTALLIGE RAMINGS 
 
Voorbeeld van voorgestelde skulddelgingsplan 
 
Deur van die beleggingsdifferensiaal wat bestaan tussen die aktuariële 
opbrengskoers van 12,5% wat vir die Emeritaatsfonds berekeninge 
gebruik word en dit wat werklik verdien kan word, gebruik te maak, 
kan die gemeentes volgens die onderstaande voorbeeld voordeel 
hieruit trek. 
Vir die doel van die berekeninge is gebruik gemaak van 'n agterstallige 
ramingskuld van R100 000 wat oor 'n periode van 8 jaar terugbetaal 
word.  'n Opbrengskoers van 17,5% wat geredelik behaal kan word, is 
gebruik.  'n Gemeente kan dan die bedrae soos volgens die 
onderstaande tabel bespaar. 
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 sonder teen teen  
 rente 7% 12,5%
  rente rente 
 
Aanbevole terugbetalingsperiode 8 8 8  
Terugbetalingsbedrag  
met rente (in Rand) 100 000 171 819 256 578  
Differensiële opbrengs koers 17,5% 10,5% 5%  
Maandelikse paaiement 507 871 1 300  
Totale bedrag belê 48 672 83 616 124 865  
Direkte besparing 51 328 16 284 -24 865  
Werklike besparing 51 328 88 203 131 713 
 
Sou die huidige rentekoers van ongeveer 19% deur die 
Administratiewe Buro gehef word, sal so 'n gemeente 'n totale bedrag 
van R195 204 moet terugbetaal teen ongeveer R2 034 per maand vir 
die periode van 8 jaar.  Dit is R70 339 meer as in die kolom vir 12,5% 
rente. 
Indien geen rente gehef word op agterstallige ramings nie, sal die 
meeste verligting vir die gemeentes natuurlik realiseer soos blyk uit die 
eerste onder 0%.  Die 12,5% aktuariële beleggingskoers van die 
Emeritaatsfonds onder kolom 3, sal volgens die voorstel die minste 
voordeel inhou vir die gemeentes 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 
nie. 
Beredenering:  Kerke wat kontantvloeiprobleme ondervind en 
gevolglik nie huidige uitgawes kan ontmoet nie, kan waarskynlik nie 
maklik kontantfondse vind om te belê vir toekomstige uitgawes nie. 
 
18.5  BESWAARSKRIF PART. SINODE WES-TRANSVAAL TEEN 
BESLUITE VAN DIE NASIONALE SINODES 1991 EN 1994 
INSAKE RAMINGS VOLGENS SKRIFTUURLIKE BEGINSELS  
(Artt.31, 123, 198, 205, 241) 
 
A.  Dr. S.J. van der Walt lig die Beswaarskrif toe. 
B.  Besluit:  Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie vir 
Beswaarskrifte.  Weens ‘n swaar lading is hierdie Beswaarskrif later 
na ‘ n nuwe ad hoc-kommissie verwys (art.123). 
C.  Dr. D.J.S. Steyn rapporteer namens die Kommissie. 
D.  Besluit:  Die Sinode neem kennis van die Kommissierapport.  ‘n 
Kommissie van pre-advies sal deur die Ordekommissie benoem word 
om die Sinode te adviseer oor hoe verder met die Beswaarskrif 
gehandel moet word. (vgl. art.205) 
E.  Ds. C. Kruger rapporteer namens die Kommissie van pre-advies. 
 
F.  BESWAARSKRIF: 
1.  Besluite waarteen Beswaar gemaak word 
1.1  Oor 'n Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Oos-Transvaal oor 'n 
ramingstelsel volgens die Skriftuurlike beginsel van bydrae volgens 
vermoë het die Nasionale Sinode van 1991 die volgende besluit geneem: 
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"Aanbeveling:  Daar word nie aan die Beskrywingspunt gevolg gegee 
nie. 
 
Motivering 
1.  Die saak het reeds voor die Sinode van 1988 gedien (Acta 
1988:128-132, art.39;   vgl. veral 3.1, p.130). 
2.  Geen nuwe toeligting en feite is aangebied nie. 
Besluit: Goedgekeur."  (Vgl Handelinge 1991, 18.8, p 432). 
1.2  Beswaarskrif Partikuliere Sinode Noord-Transvaal teen die besluit 
van Nasionale Sinode 1988 insake ramings volgens die Skriftuurlike 
beginsel van bydrae volgens vermoë het die Nasionale Sinode van 
1994 die volgende besluit geneem: 
 
1.  Beredenering 
1.1  Die wesentlike vraag wat beantwoord moet word, is die vraag:  
Wat is die vermoë van die kerk.  Die beswaardes argumenteer dat die 
inkomste van 'n kerk sy vermoë is, juis dit wat die vorige besluit 
bevraagteken.  Kerke se inkomste word grootliks bepaal deur hulle 
behoeftes op 'n sekere tydstip.  Indien 'n kerk byvoorbeeld besig is met 
bouprojekte, is die bydrae gewoonlik meer as wanneer dit nie die geval 
is nie.  Kerke met 'n kleiner aantal lidmate dra dikwels meer per 
lidmaat by om die kerk in stand te hou as kerke met 'n groter aantal 
lidmate.  Indien die inkomste van 'n kerk as sy vermoë beskou word, 
en ramings gehef word as 'n vaste persentasie daarvan, sal dit beteken 
dat kerke met 'n kleiner aantal lidmate in werklikheid meer bydra in 
verhouding met hulle vermoë as kerke met 'n groter aantal lidmate.  
Dit gee ongelykheid. 
1.2  Die huidige ramingstelsel maak tog onderskeid omdat kerke met 'n 
kleiner aantal lidmate minder moet betaal as kerke met 'n groter aantal 
lidmate.  Kerke word geraam en nie lidmate nie.  Die aantal lidmate 
word slegs gebruik om die ramingsbedrag per kerk te bepaal.  Dit 
beteken dat daar in elke kerk onderskeid is tussen vermoënde lidmate 
en minder vermoënde lidmate omdat kerke ramings betaal.  Dit gee 
ewewig soos gestel in die Skrif. 
1.3  Die besluit van 1991 het geensins beweer dat die huidige 
ramingstelsel voldoende aan die Skrifbeginsel reg laat geskied nie.  Dit 
beweer net dat nie afdoende bewys is dat die voorgestelde wyse meer 
reg aan die beginsel laat geskied nie.  Die sin "'n Wyse waarop 
moontlik meer bevredigend aan hierdie beginsel reg kan geskied, is 
wanneer die werklik gemiddelde inkomste van lidmate bepaal is", is 
slegs 'n moontlikheid wat genoem word sonder om dit te beredeneer. 
1.4  Die probleem van uitsonderlike kerke, bv. kerke met groot getalle 
studente, groot getalle werkloses en maatskaplike pensioenarisse, word 
nie voldoende opgelos in die voorgestelde en huidige wyse van 
ramings nie.  Die saak is verwys na die benoemde Deputate vir 
Emeritaatsversorging vir studie. 
1.5  Deel van die huidige ramingstelsel is die verpligte kollektes wat 
gegee moet word.  Dit gee geleentheid vir elke lidmaat in elke kerk om 
volgens vermoë by te dra. 
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Aanbeveling: 
Die beswaar slaag nie. 
Besluit:  Goedgekeur" (vgl. Handelinge 1994:382, 18.8). 
 
2.  Ontvanklikheid van die Beswaarskrif 
2.1  Die Sinode van 1964 (:444) het besluit dat 'n Beswaarskrif oor 'n 
besondere besluit nie meer as een keer ingedien mag word nie, tensy 
die beswaarde(s) met gewigtige redes aantoon waarom nie berus kan 
word nie. 
2.1.1  Dit is die eerste keer dat 'n Beswaarskrif oor die twee genoemde 
besluite in punt 1 ingedien word.  Sedert die Nasionale Sinode van 
1985 het die saak van ramings volgens Skriftuurlike beginsels wel 
meer kere voor die Sinode gedien, (vgl. Acta 1985:257, art.68;  
1988:113, art.35;  1988:128, art.39;  1991:426, art.18.3;  1991:430, 
art.18.8 en 1994:380, art.18.8), maar 'n Beswaarskrif oor die besluite 
waarteen nou beswaar gemaak word, het nog nie voor die Sinode 
gedien nie. 
2.1.2  Al  het die saak van ramings volgens Skriftuurlike beginsels 
meermale voor Sinodes gedien, word die volgende redes aangetoon 
waarom die Sinode weer eens daaraan aandag behoort te gee: 
2.1.2.1  Die besinning oor die ernstige vraag of die huidige 
ramingstelsel reg laat geskied aan die Skriftuurlike beginsel van 
vermoë, leef in die kerke.  Daarvan getuig onder meer die ses 
Beskrywingspunte en Beswaarskrifte wat sedert 1985 voor verskeie 
Nasionale Sinodes gedien het.  Met die behandeling van hierdie 
Beswaarskrif langs die weg van kerklike oorlegpleging deur Klassis 
Potchefstroom en Partikuliere Wes-Transvaal, het dit duidelik geblyk 
dat die saak in die kerke leef. 
2.1.2.2  Inligting van die Administratiewe Buro dui daarop dat 
agterstallige ramings 'n baie groot bedrag is.  Duidelike leiding oor 'n 
billike en Skrifgetoetsde ramingstelsel is tans baie noodsaaklik om 'n 
nuwe gemeenskaplike gevoel van eensgesindheid oor die betaling van 
ramings te vestig. 
2.1.3.4  Verdere redes sal in die gronde vir die beswaar na vore kom. 
 
3.  Gronde vir die beswaar 
3.1  Eerste Beswaargrond:  Die Sinodes van 1991 en 1994 het die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë in die genoemde besluite in 
punt 1 hierbo erken, maar het nie daaraan in die praktyk uitvoering 
gegee nie.  Daarmee kom KO, artikel 31 in gedrang wat onder meer 
bepaal dat besluite van kerklike vergaderings volgens Gods Woord 
geneem moet word en daarom bindend is. 
Motivering: 
Beide die Beskrywingspunte van 1991 en die Beswaarskrif van 1994 
bied grondige motivering waarom die huidige ramingstelsel nie aan die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë voldoen nie.  In die Besluit 
van die Sinode van 1991 word na 'n Beskrywingspunt verwys wat voor 
die Sinode van 1988 gedien het.  In daardie Beskrywingspunt 
(1988:128-132) word met uitgebreide Skrifgegewens gepleit vir 'n 
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ramingstelsel wat op die Skrifbeginsel van vermoë gegrond is.  Die 
Sinode van 1988 besluit om nie aan die Beskrywingspunt gevolg te gee 
nie met die volgende as motivering:  "Dit is nie bewys dat die 
voorgestelde wyse van raming meer reg aan die Skrifbeginsel van 
bydrae volgens vermoë laat geskied, as die huidige nie.  'n Wyse 
waarop moontlik meer bevredigend aan hierdie beginsel reg kan laat 
geskied, is wanneer die werklike gemiddelde inkomste van die lidmate 
bepaal is."  Die Sinode van 1991 het met hierdie motivering die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë erken en het eweneens erken 
dat die huidige wyse van raming nie daaraan laat reg geskied nie, en 
tog word aan die Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë nie 
uitvoering gegee nie.  Die verwysing na 'n moontlike wyse om aan die 
beginsel meer bevredigend reg te laat geskied, naamlik om die 
gemiddelde inkomste van lidmate te bepaal, is misleidend aangesien 
kerke geraam word en nie lidmate nie (vgl. Acta 1994:382, 1.2).  En 
die vermoë van 'n gemeente vind uitdrukking in die inkomste van 
daardie gemeente ooreenkomstig die seëninge van die Here. 
In die besluit van die Sinode van 1994 oor die Beswaarskrif van Part. 
Sinode Noord-Transvaal het die Sinode in 'n groter mate erkenning aan 
die Skrifbeginsel van vermoë gegee en tog nie uitvoering aan die 
beginsel in die praktyk gegee nie.  Die Beswaarskrif van 1994 bring 
weer eens die Skrifbeginsel van vermoë skerp in die kollig.  In 1.5 van 
die beredenering word die Skrifbeginsel van bydraes volgens vermoë 
uitdruklik erken en in 1.3 (Acta 1994:382) word erken dat die huidige 
ramingstelsel nie voldoende aan hierdie Skrifbeginsel laat reg geskied 
nie.  Met verwysing na die Besluit van 1991 (sic- dit moet wees 1988) 
word die woorde gebruik "meer reg aan die beginsel laat geskied" en 
"meer bevredigend aan hierdie beginsel reg kan geskied".  'n 
Skrifbeginsel moet gehoorsaam word en laat nie ruimte vir meer of 
minder gehoorsaam nie.  Dit is ook die eis van KO, artikel 31 dat 
besluite van kerklike vergaderings volgens Gods Woord geneem moet 
word.  Dit Sinode behoort dus die ramingstelsel so te verander dat die 
wyse van ramings wel aan die Skrifbeginsel van vermoë voldoen - 'n 
wyse wat in die Beswaarskrif opnuut logies en duidelik uiteengesit is. 
In beide die Besluite van 1991 en 1994 het die Sinode die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë erken, en tog is hierdie 
Skrifbeginsel nie in sy volle konsekwensies in die praktyk toegepas 
nie. 
3.2  Tweede Beswaargrond:  Alhoewel die Sinodes van 1991 en 1994 
die Skrifbeginsel van bydraes volgens vermoë erken het, is die 
genoemde Besluite in punt 1 hierbo geneem sonder om die 
Beskrywingspunt van 1991 en die Beswaarskrif van 1994 grondig in 
die lig van die Skrif te beoordeel. 
Motivering: 
Beide die Beskrywingspunt (1991) en die Beswaarskrif (1994) kom 
met uitgebreide Skrifbewyse om die beginsel van bydraes volgens 
vermoë te motiveer.  Hierdie Skrifbewyse kom samevattend op die 
volgende neer: 
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*  Bydraes tot die diens van die Here is in die Ou Testamentiese tyd 
nie volgens 'n vaste bedrag of hoeveelheid vir elkeen vasgestel nie, 
maar as 'n tiende van elke man se totale inkomste (vgl. Lev 7:30-33;  
Deut 14:22-29;  26:12;  Neh 10:34-39;  12:44-47 en Mal 3:8-10). 
*  By die tempelskatkis gooi die rykes 'n groter bedrag as die armes in, 
maar volgens Jesus het die arm weduwee wat uit haar gebrek ingegooi 
het, meer as almal ingegooi (vgl. Luk 21:1-4) 
*  In die diensbetoning aan medegelowiges behoort elke gelowige 
volgens wat hy het, dit is volgens sy vermoë, te gee (2 Kor 8:1-15;  1 
Kor 16:2). 
*  Bydraes word in die Nuwe Testament nie gebind aan 'n gedwonge 
vaste bedrag per persoon nie (vgl. 2 Kor 9:7) 
Met die oog daarop om aan te toon dat die Sinode  van 1991 ten 
opsigte van die Beskrywingspunt van 1991 in sy besluit geen 
Skriftoetsing toegepas het nie, word vervolgens 'n bepaalde lyn van 
sake sedert Sinode 1985 kortliks aangedui. 
In 1985 dien 'n Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Oos-
Transvaal (vgl. Acta 1985, art.68) voor die Sinode waarin op grond 
van duidelike Skrifgronde gevra word dat die ramingstelsel rekening 
moet hou met die vermoë van elke gemeente.  Die Sinode gee sonder 
enige motivering nie gevolg aan die Beskrywingspunt nie. 
In 1988 dien 'n Beswaarskrif voor die Sinode (vgl. Acta 1988, art. 35).  
In die Beswaarskrif word beswaar gemaak teen die besluit van Sinode 
1985 wat die Beskrywingspunt van Part. Sinode Oos-Transvaal met sy 
beroep op die Skrif nie geantwoord het nie.  Die Beswaarskrif het op 
hierdie Beswaargrond geslaag.  Die Sinode van 1988 het geoordeel dat 
die Sinode van 1985 geen redes aangevoer het waarom die Skrifgronde 
in die Beskrywingspunt nie geldig is nie.  Dit is ook duidelik gestel dat 
sonder 'n Skriftoetsing dit haas onmoontlik was om die besluit te 
beoordeel. 
In 1991 dien die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal weer eens 'n 
Beskrywingspunt in juis omdat die Beswaarskrif van 1988 oop 'n 
belangrike Beswaargrond geslaag het.  In die Beskrywingspunt van 
1991 (dit waarna hierdie Beswaarskrif in punt 1 verwys) word weer 
eens sterk Skrifgronde aangevoer oor die Skrifbeginsel van vermoë 
met die verwagting dat die Sinode van 1991 met deeglike Skriftoetsing 
sal deurvoer wat deur die Sinode van 1985 nagelaat is.  Soos aangehaal 
in punt 1 hierbo, besluit die Sinode van 1991 weer eens sonder die 
beoordeling van die Skrifgronde, dat daar nie aan die Beskrywingspunt 
gevolg gegee word nie.  In die kort motivering verwys die Sinode na 'n 
Beskrywingspunt wat voor die Sinode van 1988 gedien het en waar die 
Sinode van 1988 eweneens nie die Skrifgegewens gemotiveer 
beoordeel nie. 
In sy antwoord op die Beswaarskrif van 1994 kom die Sinode met 'n 
bepaalde beredenering (kyk punt 1 hierbo) wat oënskynlik na 'n 
Skriftoetsing lyk.  In die hele beredenering word egter na geen 
Skrifgronde verwys om bepaalde konklusies te staaf nie.  Die 
beredenering skiet te kort aan die eis van deeglikheid en volledigheid 
en dit is duidelik dat die beredenering eensydig die huidige stelsel van 



 486

ramings probeer regverdig.  Enkele bewyse vir die gebrek aan 
deeglikheid en volledigheid is die volgende: 
*  In punt 1.1 van die Beredenering word die uitsonderlike tot maatstaf 
verhef om by die punt verby te kom waaroor dit werklik gaan, naamlik 
of die huidige stelsel van raming voldoen aan die Skrifbeginsel van 
bydraes volgens vermoë. 
*  In punt 1.1 word die bewering ook gemaak dat kleiner kerke dikwels 
meer bydra om die kerk in stand te hou as groter kerke.  Indien 
ramings as 'n vaste persentasie gehef word, word beweer dat die 
kleiner kerke eintlik meer gaan bydra in verhouding  met hulle vermoë.  
Dit is tog onmoontlik, omdat die goeie bydraes van 'n kleiner gemeente 
hulle vermoë is ooreenkomstig God se genade en seëning aan hulle. 
*  In punt 1.2 kom teenstrydighede voor.  Tereg word gemeld dat 
kerke geraam word en nie lidmate nie.  Maar net daarna word die 
aantal lidmate en die wisselende vermoë van lidmate binne 'n 
gemeente ter ondersteuning van 'n raming per lidmaat aangevoer. 
 
4.  Ten slotte 
Die mening dat die huidige stelsel van raming nie voldoen aan die 
Skrifbeginsel van bydrae volgens vermoë nie, leef as 'n gewigtige saak 
in die gemoed van baie kerke.  Sedert 1985 het die saak by verskeie 
geleenthede voor Sinodes gedien.  Daarom versoek die opstellers van 
hierdie Beswaarskrif die Sinode van 1997 om in belang van al die 
kerke staande die Sinode hieroor duidelike leiding te gee.  'n 
Voorbeeld van hoe die Skrifbeginsel van vermoë as ramingstelsel in 
die praktyk toegepas kan word, is beskikbaar. 
 Besluit:   
1.  Die Sinode verwys die Beswaarskrif na die Deputate vir Sustentasie 
om die volgende Sinode daaroor te adviseer. 
2.  Die Deputate vir Sustentasie in samewerking met die Bestuur van 
die Admin. Buro kry opdrag om die Sinode te adviseer oor ‘n 
metode(s) van ramings wat aan die Skriftuurlike beginsels van bydrae 
volgens vermoë reg sal laat geskied.  ‘n Voorlopige rapport moet aan 
die Part. Sinodes gestuur word, waarop kommentaar gelewer moet 
word.  Dit moet in die rapport aan die Sinode verwerk word. 
3.  Die volgende interimreëling word getref:   
3.1  Kerke wat meen dat hulle met die huidige ramingsmetode ‘n te 
groot persentasie van hulle bruto inkomste aan ramings betaal, kan met 
advies van die Klassis by die Bestuur van die Admin. Buro aansoek 
doen om vermindering van ramings. 
3.2  Die kerke se aansoeke moet telkens vergesel wees van volledige 
geouditeerde finansiële state.  Kerke moet hulle aansoeke volledig 
motiveer.  Die Klassis moet die noodsaak aantoon en motiveer. 
3.3  Die Bestuur van die Admin. Buro gee verligting van ramings met 
kennisname aan die Deputate vir Sustentasie. 
3.4  Kerke word versoek om vrywillig by te dra om hierdie verligting 
te bewerk en om een kollekte per jaar daarvoor af te staan. 
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19.  Jeug en onderwys 
 
19.1  RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR CHRISTELIKE 
ONDERWYS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-
AFRIKA (Artt.49, 134, 137) 
 
A.  Prof. J.L. van der Walt, voorsitter van die Deputate, word in die 
vergadering verwelkom. 
B.  Ds. T.A. Liebenberg stel die Rapport.  Prof. van der Walt lig ook 
enkele sake toe. 
C.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Jeug en 
Onderwys. 
D.  Ds. J.D. Venter rapporteer namens die Kommissie. 
E.  RAPPORT 
1.  Opdrag 1 
Die Sinode gee leiding aan Kerkrade oor die rol van die kerk 
(gehoorsaam aan KO, art.21) in die handhawing van Christelik-
Gereformeerde onderwys waar 'n sekulêre onderwysstelsel 
Christelike onderwys uitskakel (Handelinge 1994:395). 
Die Sinode neem kennis 
Daar is op die volgende maniere uitvoering aan hierdie opdrag gegee: 
1.  Die bekendstelling van 'n moontlike nasionale onderwyskongres 
in Die Kerkblad en ander media, die aanmoediging van lidmate om 
die beplande kongres by te woon, en die werklike bywoning van die 
kongres, wat op 15-17 Junie 1995 te Bloemfontein plaasgevind het 
as 'n "Afrikaanse Onderwyskongres" (met die nadruk hoofsaaklik op 
die "Afrikaanse"), sowel as die Leiersberaad oor Christelike 
onderwys wat op 12 November 1994 te Pretoria plaasgevind het.  'n 
Christelike onderwysberaad wat deur die IKOO beplan is, is op die 
lange baan geskuif in die lig van die Afrikaanse Onderwyskongres en 
die oprigting van die Suid-Afrikaanse Stigting vir Onderwys en 
Opleiding (SASOO) wat daaruit voortgevloei het (Aug. 1995). 
Die Deputate het verder 'n Onderwysberaad vir alle 
onderwysbelanghebbendes binne die GKSA, waaronder Klassis-, 
Partikuliere Sinodedeputate en Provinsiale IKOO-lede, belê vir 20 
Mei 1995 te Kempton Park.  By hierdie geleentheid is sowel 'n 
nasionale as 'n provinsiale strategiese beplanning deur die Deputate 
gelei, en die aanbevelings van die vergadering is deur die Deputate 
opgevolg.  Die resultate van die vergadering is deurgestuur na 
diegene wat die beraad bygewoon het vir verdere implementering in 
hulle eie werksomgewings (vgl. opdrag 3 punt 5). 
Die Deputate het ook kennis geneem van die stigting van 'n SASOO 
vir die Noordwesprovinsie op 12 Augustus 1995.  By hierdie 
geleentheid het onder meer die Noordwes-IKOO prominent 
gefigureer.  Die SASOO:Mpumalanga is op 14 November 1995 
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gestig, en SASOO's vir die ander provinsies is daarna die een na die 
ander gestig. 
2.  'n Reeks artikels is deur prof. W. Postma beplan en die een na die 
ander in Die Kerkblad geplaas ten einde 'n bydrae te maak tot die 
uitvoering van die opdrag.  Artikels wat verskyn het, sommige deur 
die toedoen van die Deputate en sommige op inisiatief van die 
skrywers, is: 
Van der Walt, J.L.  1994.  Onderwys vir kulturele pluralisme is 'n 
goeie opsie.  Die Kerkblad, 97(2941):  15-17, 8 Junie. 
Liebenberg, T.A.  1994.  Wat doen die Deputate CO van die GKSA?  
Die Kerkblad, 97(2942):  28, 22 Junie. 
Reinecke, C.J.  1994.  'n Christelike universiteit in die nuwe Suid-
Afrika.  Die Kerkblad, 97(2947):  24-25, 7 September. 
Anon.  1994.  IKOO-verteenwoordigers aangewys.  Die Kerkblad, 
97(2950):  12, 19 Oktober. 
Van der Kooi, P.  1994.  "Nee" vir strukturele eenvormige onderwys 
(1).  Die Kerkblad, 97(2951):  11-12, 9 November. 
Van der Kooi, P.  1994.  "Nee" vir strukturele eenvormige onderwys 
(2).  Die Kerkblad, 97(2952):  20-21, 23 November. 
Van der Kooi, P.  1994.  "Nee" vir strukturele eenvormige onderwys 
(3).  Die Kerkblad, 97(2953):  11-12, 7 Desember. 
Van der Walt, B.J.  1994.  Praat daaroor met jou kinders - in die 
huis, op pad, slapenstyd en opstaantyd.  Die Kerkblad, 97(2954):  7-
8, 21 Desember. 
Meijer, J.W. 1 994.  ... en te laat onderrig.  Die Kerkblad, 97(2954):  
20-22, 21 Desember. 
Van der Walt, J.L.  1995.  Geslaagde onderwysdeputatebyeenkoms.  
Die Kerkblad, 98(2967), 27, 12 Julie. 
Van Rooyen, L.  1995.  Geslagsopvoeding of geslagsinligting - 
waarmee is ons besig?  Die Kerkblad, 98(2967):  18, 12 Julie. 
Dekker, R.  1995.  'n Trojaanse perd in ons midde.  Die Kerkblad,  
98(2966):  23-24, 21 Junie. 
Stoker, P.H.  1995.  Uitdagings in ons huidige tydsbedeling vir die 
onderwys.  Die Kerkblad, 98(2972):  22-24, 20 September. 
Juyn, A.  1995.  Waarheid in die Gereformeerde onderwys.  Die 
Kerkblad, 98(2963):  23-24, 27, 10 Mei. 
Juyn, A.  1995.  Waarheid in die Gereformeerde onderwys.  Die 
Kerkblad, 98(2964):  12, 21, 24 Mei. 
Juyn, A.  1995.  Op die Kerkwerf.  Voorlegging oor onderwys in 
Gauteng.  Die Kerkblad, 98(2970):  27, 23 Augustus. 
Beukes, W.  1996.  Die Christelike plaasskool.  Die Kerkblad, 
99(2983) 22-23, 13 Maart. 
Keyter, J.J.  1996.  Die rol van die Interkerklike Kommissie vir 
Opvoeding en Onderwys op Nasionale vlak.  Die Kerkblad, 
99(2983):  12-13, 13 Maart. 
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Van Wyk, G.J.  1996.  Die rol van die Interkerklike Kommissie vir 
Opvoeding en Onderwys op provinsiale, streeks- en plaaslike vlak.  
Die Kerkblad,  99(2983):  14-15, 13 Maart. 
Van der Merwe, P.J.  1996.  Die rol van die Suid-Afrikaanse Stigting 
vir Onderwys en Opleiding.  (SASOO).  Die Kerkblad, 99(2983):  
16-18, 13 Maart. 
Krüger, P.P. en Godschalk, S.K.B.  1996.  Die bekostigbaarheid van 
die Gereformeerde Privaatskool.  Die Kerkblad, 99(2983):  20-21, 
23, 13 Maart. 
Steyn, H.J.  1996.  'n "Neutrale" onderwysstelsel.  Die Christen-ouer 
se taak.  Die Kerkblad, 99(2983):  22-24, 13 Maart. 
Van Deventer, H.T.  1996.  Die Christen-ouer se betrokkenheid by 
die onderwys.  Die Kerkblad, 99(2983):  16-26-27, 13 Maart. 
Stoker, P.H.  1996.  Bybelgefundeerde vakonderrig.  Die Kerkblad, 
99(2983):  28, 30, 31, 13 Maart. 
Godschalk, S.K.B.  1996.  Die Gereformeerde Skool Dirk Postma.  
Gereformeerde onderwys in beginsel en praktyk.  Die Kerkblad, 
99(2983):  32-33, 13 Maart. 
Juyn, A.  1996.  Die Potchefstroomse Gereformeerde Akademie.  
Die Kerkblad, 99(2983):  34-35, 13 Maart. 
Van der Walt, J.L.  1996.  Die Onderwyswitskrif:  Enkele skadu- en 
ligpunte.  Die Kerkblad, 98(2983):  22-23, 27 Maart. 
3.  Die Deputate was van oordeel dat daar reeds genoeg riglyne oor 
die beginsels van Christelik-gereformeerde onderwys gepubliseer is, 
en dat dit op hierdie stadium onnodige herhaling sal wees om 'n 
verdere stel riglyne op te stel en te versprei (vgl. Handelinge Sinode 
1994:395).  Artikels oor aktuele onderwerpe in Die Kerkblad was na 
die oordeel van die Deputate doelmatiger.  Die Deputate het besluit 
om besondere nadruk te lê op die sekularisme, wat nou uiters aktueel 
is, en veral te konsentreer op die wyses waarop dit bestry kan word.  
Die Deputate het hulle vergewis van die bepalings van die Grondwet, 
veral die Handves van Fundamentele Menseregte (Hoofstuk 3 van 
wet 200/1993), ten einde die ruimte vir die beoefening van 
Christelike onderwys te bepaal.  Die Deputate het ook voordragte en 
publikasies gelewer oor die ruimte vir Christelike onderwys wat 
voorsien word in die nuwe Grondwet wat op 8 Mei 1996 deur die 
Grondwetlike Vergadering aanvaar is. 
4.  Die Deputate het, in aansluiting by die werk van die Deputate vir 
CO van die Part. Sinode Wes-Transvaal, kort informatiewe 
artikeltjies aan alle Kerkrade uitgestuur vir periodieke plasing 
daarvan in gemeenteblaaie (kyk punt 5 van Opdrag 3). 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 1. 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Die benoemde Deputate word versoek om hierdie opdrag (Opdrag 
1) verder uit te voer. 
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2.  Die Deputate beveel aan dat Onderwysdeputate in al die 
provinsies hulle, waar moontlik, sal beywer vir die totstandkoming 
van IKOO's op provinsiale, streeks- en plaaslike vlak, en van 'n 
SASOO vir elke provinsie wat kan dien as kommunikasienetwerk 
binne die provinsie, en wat met die (onderwys-)owerhede in die 
provinsie en die land kan skakel in belang van Christelike onderwys. 
3.  Dit word aanbeveel dat daar voortgegaan word met die skryf van 
artikels vir Die Kerkblad  en ander publikasies sodat alle Kerkrade 
en lidmate ingelig kan bly oor onderwysgebeure, -beginsels en -
praktyk (vgl. opdrag Handelinge:402, 4.1).  Lidmate en Kerkrade 
moet derhalwe aangemoedig word om Die Kerkblad te benut as 
kommunikasieblad in die GKSA. 
4.  Daar word voortgegaan met die uitstuur van kort informatiewe 
artikeltjies aan Kerkrade met die oog op regstreekse opname in die 
verskillende gemeenteblaaie. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
2.  Opdrag 2 
Die Sinode spreek hom uit oor die betrokkenheid van die plaaslike 
kerk by die vestiging van Gereformeerde privaatskole.  Die Sinode 
verwys die saak na te benoeme Deputate om die saak te ondersoek 
en daarby Gereformeerde onderwys wat aangebied word, in hulle 
oorweging te betrek, en die kerke oor hulle bevindings en 
gevolgtrekking te adviseer (Handelinge 1994:395). 
 
Die Sinode neem kennis 
Daar is soos volg aan hierdie opdrag uitvoering gegee: 
1.  Die Deputate wil herbevestig dat dit nie in beginsel die taak is van 
die plaaslike kerk om die stigting van privaatskole aan te pak of 
kerkskole te stig nie, maar Kerkrade word versoek om ouers aan te 
moedig om in georganiseerde verband (waar nodig) hulle te beywer 
vir Christelike privaatskole (vgl. KO, art.21)  Die stadium mag wel 
bereik word dat die plaaslike kerk ten nouste betrokke moet raak by 
die stigting van privaatskole indien die betrokke ouers hulle roeping 
en taak versuim om dit te doen, en in gevalle waar Christelike 
onderwys nie meer tot sy reg kan kom in die staat- en 
staatsondersteunde skole nie.  Die Grondwetlike Hof se 1996-
uitspraak oor die Gautengse Onderwyswet het intussen aan die lig 
gebring dat die openbare onderwys in Suid-Afrika in feite sekulêr 
van aard is, en dat die oprigting van Christelike privaatskole nou 'n 
lewensvatbaarder alternatief word. 
2.  Dr. J.W. Meijer van die Gereformeerde Laerskool Johannes 
Calvyn is deur prof. W. Postma genader om 'n artikel vir Die 
Kerkblad te skryf in die reeks wat laasgenoemde namens die 
Deputate behartig het (vgl. opdrag 1 punt 1). 
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3.  Daar is kennis geneem van die dokument opgestel deur die NH 
Kerk oor die finansiering van privaatskole.  Daar is nog geen 
duidelikheid oor die subsidiëring van privaatskole deur die staat nie.  
Die Witskrif van die Departement van Onderwys wat aan die einde 
van November 1995 verskyn het, skep die nodige ruimte vir die 
instelling en bestaan van privaatskole.  Dit is bevestig in die konsep 
SA Skolewet van 1996.  Die konsepwet spel egter nog nie die 
subsidieformules presies uit nie. 
4.  Die Deputate voorsien dat religieuse en lewensbeskoulike 
differensiasie in die onderwys in die nuwe regeringsbedeling al 
moeiliker gaan word, wat meebring dat Christen-onderwysers en -
ouers sowel as die kerke hulle verantwoordelikheid ten opsigte van 
die skole al sterker sal moet nakom.  Lidmate van die GKSA moet 
aangemoedig word om steeds hulle standpunt en voorkeur ten gunste 
van religieuse en lewensbeskoulike differensiasie in die onderwys 
betyds, voortdurend en duidelik aan die (onderwys-) owerhede oor te 
dra.  Die verantwoordelikheid om Christelike onderwys te voorsien 
rus, aldus die Grondwetlike Hof, egter nie op die skouers van die 
staat nie, maar wel op die van ouers (en by implikasie die kerke). 
5.  Die Deputate het in woord en geskrif gepoog om dit onder 
verbondsouers se aandag te bring dat hulle hulle 
verantwoordelikhede ten aansien van die behoud en uitbouing van 
Christelike onderwys binne die raamwerk van hoofstuk 3 van die 
1993-Grondwet (200/1993) (Die Handves van Menseregte) moet 
nakom (kyk opdrag 1). 
6.  Die Deputate het di. G.J. van Wyk en P.P. Krüger, twee van die 
Deputate, versoek om nadere ondersoek in te stel na die 
werksaamhede van die Aksie Reformatoriese (Gereformeerde) 
Onderwys (ARSO), die Beweging vir Christelik-volkseie Onderwys 
(BCVO) en ander privaatskool-organisasies.  Uitnodigings na 
inligtingsessies en ope dae van hierdie skole is na ds. Van Wyk 
deurgestuur, en hy het waar moontlik van hulle bygewoon en 
terugvoering aan die Deputate gegee.  Die volledige Deputategroep 
het ook een van hierdie toeligtingsessies op 17 Maart 1995 
bygewoon en geëvalueer.  By die geleentheid is kennis geneem van 
die standpunte van ARSO, die Geref. Kerk Die Kandelaar en van die 
Beheerraad van die Gereformeerde Laerskool Dirk Postma.  Die 
Deputate het na aanleiding van die gesprek tot die slotsom gekom dat 
die stigting van privaatskole deel kan vorm van die strategie van die 
GKSA en van ouers vir die bevordering en die behoud van 
Christelike onderwys in die skole. 
7.  Die Deputate ook in Junie 1996 met Leendert van Oostrum, 
voorsitter van die Nasionale Tuisskoolbeweging Curamus, 'n 
onderhoud gevoer en dokumentasie bekom.  Inligting is ook verkry 
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oor die regsposisie van ouers wat hulle kinders tuis onderrig.  
Onderrigmateriaal en inligting oor sertifisering is verder bekom. 
8.  Die Deputate het besluit om binne die raamwerk van die 
onderwyswetgewing wat na 27 April 1994 gegeld het, te werk en 
invloed uit te oefen vir die bevordering van Christelike onderwys. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Die Deputate ontvang opdrag om verwikkelinge ten opsigte van 
onafhanklike skoolonderwys (privaatskole): 
*  met organisasies soos ARSO, die BCVO, die VCHO, die VCAO 
(Namibië) die Akademie vir CVHO (Pretoria) ens. te skakel. 
*  die volgende Sinode te adviseer oor die aard en werksaamhede van 
dié organisasies en ook deurlopend berigte in dié verband aan die 
kerke deur te gee 
*  kerke in te lig oor die beginsel en moontlikhede van onafhanklike 
Gereformeerde Skole in die lig van KO, art.21 en vorige 
Sinodebesluite. 
2.  'n Verteenwoordiger van die onafhanklike skoolgedagte word 
aangewys as lid van die CO-Deputate. 
3.  Die Deputate ontvang opdrag om ander moontlikhede soos 
tuisonderrig, satellietskole, deeltydse onafhanklike skole 
(basisonderrig) en onderrig via elektroniese media te monitor. 
4.  Die benoemde Deputate stel die artikels in Die Kerkblad (13 
Maart 1996, no. 98/2983) so wyd as moontlik bekend. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
3.  Opdrag 3 
Die Sinode besluit om Gereformeerde lidmate van plaaslike kerke op 
te roep om met lidmate van die ander Afrikaanse kerke saam te werk 
ter wille van Christelike onderwys en om, waar nodig, inisiatief 
hierin te neem (Handelinge 1994:396). 
 
Die Sinode neem kennis 
Die Deputate het soos volg uitvoering aan hierdie opdrag gegee: 
1.  Die aandag is gevestig op die feit dat daar reeds "Riglyne vir die 
stigting van 'n plaaslike interkerklike komitee vir opvoeding en 
onderwys" bestaan, en dat dit uitgestuur is (deur die vorige Deputate, 
in 1993) aan alle Klassisse. 
2.  Die opneem van kontakte met ander kerke op plaaslike vlak lê 
hoofsaaklik op die terrein van Kerkrade en veral van verbondsouers. 
3.  Die Deputate was van oordeel dat daar op hierdie stadium 
informele samewerking met ander kerke gesoek moet word.  Die 
plaaslike omstandighede sal vir elke Kerkraad en ouergroep aantoon 
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wat die gewenste stappe is om te neem, waaronder die moontlike 
stigting van IKOO's op plaaslike vlak. 
4.  Die Deputate het deelgeneem aan die poging van die nasionale 
IKOO om provinsiale IKOO's vir die 9 provinsies van die RSA tot 
stand te bring.  Di. Liebenberg en Van Wyk het besondere moeite 
gedoen om nege broeders uit die GKSA in die provinsies vir hierdie 
taak te vind.  Daar is aanduidings dat hierdie provinsiale IKOO's in 
sommige streke, soos Oos-Kaapland, Gauteng, Mpumalanga en die 
Noordwes-provinsie, al goed funksioneer. 
5.  Die Deputate het op 20 Mei 1995 'n strategiese onderwysberaad 
belê te Kempton Park vir die Deputate vir onderwys van al die 
GKSA se Klassisse, Partikuliere en Nasionale Sinodes.  By hierdie 
geleentheid is al die aanwesiges ingelig oor die stand van die 
onderwys op daardie stadium in die RSA, en is voortgegaan met 'n 
strategiese beplanning met die oog op die voorsiening van 
Christelike onderwys vir die toekoms.  Die resultate van die Beraad 
is op skrif gestel en deur al die deelnemers aan die Beraad gestuur 
vir verdere opvolgwerk. 
Die beraad het die volgende prioriteite vir toekomstige optrede 
bepaal 
Christelike Onderwys 
Wat die eerste terrein betref, nl. die Christelike onderwys en die etos 
van die skool, het die vergadering tot die gevolgtrekking gekom dat 
daar sterk getuienis moet uitgaan van Christene en dat Christene 
steeds diens moet lewer aan die gemeenskap;  dat daar voorbidding 
gedoen moet word;  dat daar baie sterker gewerk moet word in die 
rigting van privaat Gereformeerde skole - mits die staat dit toelaat;  
dat daar 'n deurlopende gesprek gevoer moet word met die owerheid 
in belang van Christelike skole;  dat die ouers en alle gelowiges hulle 
verantwoordelikheid met betrekking tot die doopbelofte moet 
nakom;  dat daar baie sterk proaktief opgetree moet word;  dat ouers 
baie sterk gemotiveer moet word om betrokke te raak by 
bestuursliggame;  dat hulle ook geleer moet word om finansiële 
offers te bring;  dat daar eenvoudige voorligting aan gelowige 
lidmate gegee moet word;  dat dit onder ouers se aandag gebring 
moet word dat hulle deur vrye assosiasie hulleself kan bepaal by die 
saak van die Gereformeerde of Christelike onderwys;  dat daar 
wetgewing beding moet word om ouers se seggenskap in die etos en 
die kurrikulum in die skole te erken;  dat daar rekening gehou moet 
word met die raamwerk van die Witskrif oor Onderwys (Maart 
1995), en dat 'n mens nie in eksklusiwiteit of isolasie moet verval 
nie;  dat daar 'n steunstruktuur geskep moet word soos 'n instituut 
waarin allerlei vorme van kundigheid saamgetrek is en wat 
beskikbaar is aan Christelike skole en aan ouers;  dat kundige 
ondersteuningstrukture van Sinodeweë tot stand gebring moet word;  
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dat ouers aggressiewer op hulle regte moet aandring;  dat daar 
deeglike voorleggings voorberei moet word en aan die regering en 
ander belanghebbendes voorgelê moet word;  dat daar 'n 
opleidingsmodel tot stand moet kom wat die kerk, die skool en die 
ouer baie nouer sal laat saamwerk op Christelike grondslag. 
Die Kurrikulum 
Hier het die vergadering besluit dat vakhandboeke en handleidings 
geskryf moet word op basis van Christelike beginsels binne die 
raamwerk van die nuwe voorgeskrewe kurrikulums;  dat 'n instituut 
hierdie saak moet hanteer;  dat kundiges bymekaar gebring moet 
word om oor Christelike onderwys te besin en dit saam uit te werk;  
dat vakhandleidings dan beskikbaar gestel moet word.  Daar is voorts 
gesê dat die Christendom ontkoppel moet word van sy historiese en 
kerkistiese belasting.  Daar is verder aan die hand gedoen dat 
Deputate getuienis op skrif moet stel en dit dan aan elke Kerkraad 
moet stuur, dat die Kerkraad dan moet sorg dat dit deurgaan na alle 
belanghebbendes op plaaslike vlak.  Ouerseggenskap moet in 
onderwysforums tot sy reg kom.  Daar moet kundiges op plaaslike en 
inderwaarheid op alle vlakke geïdentifiseer word wat betrokke kan 
raak by gesprekforums oor Christelike kurrikulumbeplanning, sodat 
die Christelike benadering in die onderwys tot sy reg kan kom.  Daar 
moet sterker gewerk word aan die bekostigbaarheid van boeke sodat 
hulle vir almal beskikbaar is. 
Reformatoriese Onderwys / Ouerskole 
Die vergadering het tot die gevolgtrekking gekom dat die volgende 
strategie hier gevolg behoort te word: 
In die eerste plek moet eie Gereformeerde staatskole tot stand kom.  
Die amp van die gelowige moet weer deur die kerk geaktiveer word.  
ARSO moet sterk ondersteun word ter wille van die saak van 
Gereformeerde ouerskole.  Gereformeerde ouerskole moet tot stand 
kom.  Lidmate moet gemotiveer word om hulle roeping in die 
onderwys na te kom.  Ouers moet besef dat finansiering nie 'n las is 
nie, maar 'n plig.  Hulle moet 'n voorbeeld wees vir ander mense.  
Die Deputate en ander belanghebbendes moet riglyne gee vir die 
stigting en finansiering van Christelike ouerskole met klaarblyklike 
Christelike leerplanne.  Werkwinkels oor hierdie aangeleentheid 
moet gehou word en hulle moet gelei word deur kundiges op 
nasionale vlak.  Groepleiers moet opgelei word oor die taak en 
roeping van die ouer.  'n Nasionale forum wat leiding gee om 
reformatoriese onderwys binne alle lidmate se bereik te bring, moet 
gehou word.  Praktiese riglyne moet opgestel word om 
ouerbetrokkenheid verder te bewerkstellig en onkunde by ouers uit te 
skakel.  Die ouers moet gehelp word om te verstaan dat hulle ook 
bestaande Gereformeerde staatskole kan ondersteun.  Ouers moet 
steeds bewus gemaak word van die driehoek ouer-kerk-skool.  Die 
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historiese belasting van apartheid in die onderwys moet ten alle koste 
bestry word.  Ouerverantwoordelikheid moet opgeskerp word deur 
prediking, beïnvloeding, en deur ouers op hulle roeping te wys. 
Ouerbetrokkenheid in die onderwys 
Die vergadering het  die volgende strategieë aan die hand gedoen om 
ouerbetrokkenheid in die onderwys te bevorder: 
In die eerste plek moet daar verteenwoordigende liggame tot stand 
kom wat die standpunte van die Christenouer aan die owerheid kan 
stel.  Ouers moet die regte inligting ontvang en die regte inligting 
moet van hulle kom na die owerheid toe.  Die ouer, die kind en die 
skool moet as 'n eenheid weer bymekaar kom.  Die roeping van die 
ouer ten opsigte van sy kind se opvoeding moet weer vanuit die kerk 
beklemtoon word.  Die owerheid moet oortuig word dat hy slegs 
ondersteuning moet gee aan die ouer en besef dat die ouer die 
primêre opvoeder is.  Insette wat by forums gemaak is, moet verder 
opgevolg word. 
Onderwysersopleiding 
Wat die vyfde terrein betref, nl. die van onderwysersopleiding, het 
die vergadering die volgende strategie aan die hand gedoen: 
Mobiliseer die magdom kundige persone wat op vroeë pensioen 
gegaan het om opleidingsprogramme en kurrikulums saam te stel.  
Die onderwysberoep moet steeds gepropageer word by 
geïdentifiseerde senior leerlinge in die skole en in die kerk.  Voltydse 
navorsingspanne moet tot stand kom uit die professionele 
onderwyserskorps om die regering te adviseer oor onderwysbelange 
vanuit Christelike perspektief.  Verseker verder dat met wetgewing 
bepaal word dat onderwysbehoewendes, hoofsaaklik ouers, inspraak 
en bevoegdheid het by die aanstelling en keuring van onderwysers.  
Kerkrade moet ouers steeds aanmoedig om hulle kinders vir die 
onderwysprofessie voor te berei en aan te moedig om die professie te 
volg. 
Wetgewing en beleid 
Wat die sesde terrein betref, het die vergadering aan die hand gedoen 
dat die volgende strategieë gevolg moet word: 
Die owerheid moet die ware God erken - Hy mag nie ontken word in 
wetgewing nie.  Wanneer dit gebeur, moet Christene hulle stem laat 
hoor via die Deputate vir skakeling met die Hoë Owerheid.  Daar 
moet met die owerheid gepraat word oor die Christelike inslag in 
wetgewing.  Ouers moet hulle insette ook gee by die 
Hersieningskomitee oor die Onderwys. 
Na afloop van hierdie strategiese oefening het die Voorsitter van 
die Deputate vir Christelike Onderwys van die Nasionale Sinode, 
prof. J.L. van der Walt, die aanwesiges meegedeel dat die gedagtes 
wat hierbo geboekstaaf is, deurgegee sal word aan die Deputate vir 
oorweging en die nodige verdere optrede op grond daarvan.  Hy het 
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ook onderneem dat die neerslag van die strategiese beplanning 
skriftelik deurgegee sal word aan alle aanwesiges by die strategiese 
beplanningsvergadering asook aan alle ander belangstellendes, sodat 
daar landswyd, op provinsiale en op plaaslike vlak, opgetree kan 
word aan die hand van hierdie strategiese beplanning. 
 Besluit:  Kennis geneem van opdrag 3. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Hierdie opdrag moet deur benoemde Deputate voortgesit word. 
2.  Hou 'n opvolgberaad vir die bepaling van strategie wat so gou 
doenlik in praktyk gebring moet word. 
3.  Kerkrade en ander meerdere vergaderings word opgeskerp om 
betrokke te raak en deel te neem aan die aktiwiteite van 
provinsiale/streeks- en plaaslike IKOO's. 
4.  Die prioriteite van die 20 Mei 1995-beraad word gebruik as 
riglyne vir 'n opvolgberaad. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
4.  Opdrag 4 
Om Christelike onderwys op alle terreine en in alle verbande te 
bevorder.  En:  Om aan alle sake wat oor Christelike onderwys 
voorkom, aandag te skenk en om in die lig van omstandighede op te 
tree.  In besonder behoort stappe geneem te word dat in enige nuwe 
staatkundige bedeling ruimte vir onderwys in die lig van die Woord 
van God geskep sal word.  Dit behels dat Christelik-gefundeerde, 
volks(kultureel)-gebonde onderwys en opvoeding, waarin die ouers, 
volgens hulle doopsbelofte, steeds die primêre verantwoordelikheid 
het, en waarin ruimte gemaak word vir lewensbeskoulike 
differensiasie, steeds sterk by die Hoë Owerheid bepleit moet word.  
Ook:  Om in die lig van ontwikkeling in die nuwe staatkundige 
bedeling in die RSA alle moontlike voorstelle vir 
onderwysvoorsiening noukeurig te ontleed en advies aan die kerke te 
gee (Handelinge 1994:402). 
 
Die Sinode neem kennis 
Daar is soos volg uitvoering aan hierdie opdragte gegee: 
Die Deputate het kennis geneem van die volgende ontwikkelinge 
rakende die onderwys:  die verskyning van die ANC se Draft 
Education Policy Document (Januarie 1994) aangaande die 
onderwys;  die Vorderingsrapport van die Nasionale Onderwys- en 
Opleidingsforum (10 Januarie 1994);  die verskyning van die ANC se 
Implementeringsdokument (12 April 1994) opgestel deur dr. Nick 
Taylor van die Joint Education Trust;  die Raadplegende Konferensie 
wat die ANC te Johannesburg College of Education gehou het (15 
April 1994);  die samespreking met die ANC en ander rolspelers in 
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die onderwys te Potchefstroom (gehou op 18 April 1994);  die 
beoogde stigting van 'n Instituut vir Christelike Opvoeding en 
Onderwys deur die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys 
(VCHO) (Februarie 1994);  die Afrikaanse Onderwyskongres te 
Bloemfontein (15-17 Junie 1995);  die implikasies van die April 
1994-verkiesing vir die onderwys;  die stigting van die Vereniging 
van Bestuursliggame (1993);  die totstandkoming van die SA 
Federasie van Staatsondersteunde Skole (SAFSOS);  inisiatiewe wat 
die georganiseerde onderwysprofessie neem om die voortbestaan van 
volks- en kultuureie onderwys te verseker en tog ook saam met ander 
onderwysersverenigings saam te werk;  die totstandkoming van die 
vier SAOV'e (provinsiale onderwysersverenigings) in die voormalige 
Transvaal (1994);  die Threshold 2-projek (1994);  omsendminute 
van die Departement Onderwys en Kultuur (Volksraad) wat in April 
1994 verskyn het aangaande die implikasies van die nuwe Grondwet 
(Desember 1994) vir die onderwys.  Ook is kennis geneem van die 
Seminaar wat oor onderwysersopleiding (voor- en indiens-) te 
Dikhololo gehou is deur die Regional Education and Training Forum 
(Oos-Kaap) in Mei 1994.  Verder is die voorlopige Witskrif oor 
Onderwys en Opleiding (September 1994) ontleed en kommentaar 
ingestuur na die Ministerie van Onderwys.  Kommentaar is in die 
pers gelewer oor die finale weergawe van die Witskrif in Maart 1995 
(Klerksdorp Rekord, Potchefstroom Herald, Woord en Daad).  
Hierdie kommentaar is wyd versprei onder 
onderwysbelanghebbendes. 
Die Deputate het ook kennis geneem van die voordrag van dr. E.H. 
Davies tydens die Transvaalse Onderwysraad-vergadering vroeg in 
1994, waarin hy die onderwysbedeling in die tydperk van die 
regering van nasionale eenheid behandel het.  Die Deputate het 'n 
ontleding gedoen van Hoofstuk 3 van die Grondwet (200/1993) ten 
einde vas te stel of dit ruimte laat vir die voortbestaan en die 
uitbouing van Christelike onderwys.  (Die 1993-Tussentydse 
Grondwet, veral artikels 14, 15 en 32 maak die voortbestaan van 
Christelike skole wel moontlik.)  Ook die Draft Education Policy 
van die ANC sowel as die Implementation Policy en die 
Reconstruction and Development Policy van die ANC maak ook 
breedweg hiervoor voorsiening (hoewel nie voldoende en op 
uitgesproke wyse nie).  Alhoewel daar tans genoegsame ruimte 
bestaan vir die voortbestaan en die uitbouing van Christelike 
onderwys in privaatskole, voorsien die Deputate dat Christelike 
onderwys toenemend onder druk mag kom in openbare skole namate 
kinders van verskillende godsdienstige oortuigings in een skool 
geakkommodeer moet word.  Die afskaling van Bybelonderrig en die 
vervanging daarvan met 'n nuwe vak (soos wat in sommige kringe 
bepleit word) en die totale neiging tot 'n neutrale benadering in die 
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openbare skoolonderwys, kan die voortbestaan van Christelike 
onderwys in openbare skole ernstig benadeel. 
Die Deputate het, waar moontlik, self deelgeneem aan vergaderings 
en forums, sowel nasionaal as provinsiaal, waartydens die toekoms 
van die onderwys ter sprake was.  Voorbeelde hiervan is die North 
West Education and Culture Conference (Julie 1994) en die 
Provincial Education and Training Forum van die Noordwes-
provinsie (September 1994 en 28 Januarie 1995), en soortgelyke 
vergaderings in ander provinsies. 
Die voorsitter van die Deputate het, saam met verteenwoordigers van 
die NG Kerk en die NH Kerk, op 2 Desember 1994 'n onderhoud met 
dr. N.C. Manganyi, Direkteur-generaal van die Departement van 
Onderwys, gevoer.  Tydens die onderhoud het dit geblyk dat die 
nuwe bewindhebbers op daardie stadium ook gesteld was op die 
betrokkenheid van die ouers en van die breë gemeenskap in die 
openbare onderwys, en dat die karakter of etos van skole langs 
hierdie weg verskans en bepaal kan word.  Verder het dit geblyk dat 
die nuwe bewindhebbers nie bereid is dat elemente van die onderwys 
wat reeds van goeie gehalte is, in die proses van transformasie 
afgetakel word nie.  Die prosesse wat aan die gang is, het ten doel 
om alle Suid-Afrikaners eienaarskap in die onderwyshervorminge en 
-strukture te gee.  Die uitspraak van die Grondwetlike Hof oor die 
Gautengse Onderwyswet (kyk opdrag 1 hierbo) het dit egter aan die 
lig gebring dat die Christelike etos van openbare skole waarskynlik 
voortaan moeilik in die praktyk gehandhaaf sal kan word. 
Op 6 Desember 1994 het die voorsitter van die Deputate ook 'n lang 
en indringende gesprek gevoer met me. M.J. Gaoretelelwe, LUR vir 
Onderwys van die Noordwesprovinsie.  Sy het die gedagtegang van 
dr. Manganyi ondersteun.  Die Deputate het ook deurentyd kennis 
geneem van uitsprake deur min. S. Bengu, Minister van Onderwys, 
van me. Mary Metcalfe van Gauteng, sowel as van die LUR'e vir 
onderwys van die Oos-Kaap, Noord- en Oos-Transvaal.  Kommer is 
deurentyd op die relevante plekke uitgespreek oor aanvegbare 
stellinge en standpunte wat ingeneem is. 
Die Deputate het, waar moontlik, deelgeneem aan die werksaamhede 
van die Taakgroep ter bevordering van Christelike onderwys (onder 
meer bywoning van die leiersberaad van die taakgroep in November 
1994).  Ook is die Afrikaner-Volksfront se onderwyskonferensie oor 
Christelik-volkseie onderwys op 19 November 1994 deur enkele van 
die Deputate bygewoon.  Die Deputate het ook die Afrikaanse 
Onderwyskongres (Junie 1995, Bloemfontein) bygewoon en bydraes 
gemaak. 
Die Deputate het ook besluit om lidmate van die GKSA te nader om 
in die verskillende nuwe provinsies van die RSA te poog om 
sodanige vergaderings en byeenkomste in hulle eie gebiede by te 
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woon en hulle invloed te laat geld.  Hierdie lidmate is deur di. 
Liebenberg en Van Wyk geïdentifiseer en genader om hierdie 
funksie te vervul.  Daar is op hierdie stap besluit nadat die 
Interkerklike Komitee vir Opvoeding en Onderwys (IKOO) se 
Dagbestuur bevind het dat dit noodsaaklik is om op hierdie wyse te 
desentraliseer. 
Die Deputate het deur middel van 'n skrywe deur die Skriba die 
besluit van die Sinode (soos in die opdrag hierbo verwoord) op 
gemotiveerde wyse onder die aandag van die Minister van Onderwys 
en die 9 LUR'e vir Onderwys van die Provinsies, gebring.  In 
Februarie 1995 het die Deputate 'n dokument getitel "Versoeke aan 
die Grondwetlike vergadering in verband met die nuwe Grondwet 
van die RSA" opgestel en deurgestuur aan die Sekretariaat van die 
Grondwetlike Vergadering.  Hierdie dokument bied 'n samevatting 
van daardie onderwysbeginsels wat, indien hulle in die Grondwet 
opgeneem word, ruimte vir Christelike skole en Christelike onderwys 
sal verskaf. 
Daar is ook 'n voorlegging gemaak aan die Departement van 
Onderwys se Hersieningskommissie (Junie 1995) in verband met die 
bestuur, organisasie en befondsing van skole, en die voortbestaan 
van verskillende skoolmodelle.  Na die verskyning van die Rapport 
van die Hunterkommissie (die Hersieningskommissie) in Augustus 
1995 het die Deputate kommentaar daarop gelewer, en dit vir 
verdere hantering deurgestuur na die nasionale IKOO.  Kommentaar 
van SASOO, die TO, SAFSOS en ander kommissies op die 
Hunterrapport is ook ontleed. 
'n Voorlegging is in Maart 1996 aan die Nasionale 
Onderwysdepartement gemaak oor die Deputate se standpunt oor 
Godsdiensonderwys in die skole.  Saam met 25 Christen-Afrikaanse 
organisasies is besoeke aan mnr. C. Ramaphosa en pres. N. Mandela 
in belang van Christelike moedertaal-onderwys gebring (Maart 
1996).  Samesprekings is met SASOO en SAFSOS gevoer ten einde 
pogings ten gunste van Christelike moedertaalonderwys te 
koördineer.  Verskeie briewe is in koerante oor hierdie saak geplaas.  
Kommentaar is uitgewerk en versprei oor die uitspraak van die 
Grondwetlike Hof oor die Gautengse Onderwyswet (1995).  Die 
konsep SA Skolewet (1996) is ook ontleed.  Die artikel 247(1)-
onderhandelinge met die voormalige model C-skole is ook noukeurig 
gemoniteer.  Daar is ook deelgeneem aan die werksaamhede van die 
VCHO met die oog op die voorsiening van Christelike 
skoolhandboeke. 
Die artikel 247(1)-onderhandelinge wat met die model C-skole in 
Mei 1996 gevoer is, het onder meer daartoe gelei dat ouers hulle 
seggenskap by die benoeming van onderwysers verloor het, en slegs 
die reg tot aanbeveling behou. 
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 Besluit:  Kennis geneem van die opdrag. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Die benoemde Deputate ontvang opdrag om Christelike onderwys 
op alle terreine en in alle verbande te bevorder en om in die lig van 
omstandighede op te tree.  In besonder behoort stappe gedoen te 
word dat in enige nuwe staatkundige bedeling ruimte vir onderwys in 
die lig van die Woord van God geskep sal word.  Dit behels dat 
Christelik-gefundeerde, volks(kulturele-)gebonde onderwys en 
opvoeding waarin die ouers, volgens hulle doopbelofte, steeds die 
primêre verantwoordelikheid het en in waarin ruimte gemaak word 
vir lewensbeskoulik differensiasie, steeds sterk by die Hoë Owerheid 
bepleit moet word.  Ook om in die lig van die Nuwe Grondwet alle 
moontlike voorstelle vir onderwysvoorsiening noukeurig te ontleed 
en advies aan kerke te gee (Acta 1994:402). 
2.  Daar word by die samestelling van die Deputate sorg gedra dat 
persone van minstens Noordwes, Gauteng en Mpumalanga aangewys 
word.  Sodoende word die meeste van die kerke se lidmate 
verteenwoordig in die Deputategroep. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
5.  Opdrag 5 
Om met inagneming van kontinuïteit en van die vereistes waaraan 
voldoen sal moet word, die nodige aantal verteenwoordigers op die 
Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en Onderwys te voorsien 
(Handelinge 1994:402). 
 
Die Sinode neem kennis 
Daar is soos volg uitvoering aan hierdie opdrag gegee: 
1.  Prof. J.L. van der Walt (voorsitter van die Deputate), ds. T.A. 
Liebenberg (skriba) en prof. H.B. Krüger is aangewys as 
verteenwoordigers van die GKSA op die nasionale IKOO.  Prof. J.L. 
van der Walt is verkies as ondervoorsitter van die IKOO. 
2.  Die voorsitter en die skriba het gedien as die GKSA se 
verteenwoordigers op die IKOO se Dagbestuur.  Prof. H.B. Krüger 
het gedien as sekundus vir albei. 
3.  Weens die nuwe provinsiale indeling van die RSA het die IKOO 
gevind dat hy hom ook op streeksbasis moet reorganiseer.  Die 
Deputate het een van die Deputate, ds. T.A. Liebenberg, versoek om 
sodanige herorganisasievergaderings by te woon, en om waar 
moontlik CNO-Deputate van die onderskeie Partikuliere Sinodes by 
hierdie "streeks-IKOO's" te betrek.  Hy is hierin bygestaan deur ds. 
G.J. van Wyk (kyk ook opdragte 3 en 4 hierbo). 
4.  Die IKOO het in die afgelope drie jaar aan verskillende sake in 
belang van die bevordering van Christelike onderwys aandag gegee.  
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In die eerste plek het die samewerking tussen die drie Afrikaanse 
kerke op onderwysterrein besondere aandag ontvang, en daar is sorg 
gedra dat onnodige duplisering en oorvleueling van werksaamhede 
uitgeskakel kon word.  Die drie jaarvergaderings het die vorm 
aangeneem van enersyds verslagvergaderings van die drie kerke se 
onderwysafgevaardigdes en andersyds het dit die vorm aangeneem 
van werkvergaderings waartydens die aanwesige broeders toegerus is 
vir hulle werk in belang van die bevordering van Christelike 
onderwys.  Die IKOO het ook in die afgelope drie jaar 'n belangrike 
skakel gevorm van die GKSA se Onderwysdeputate in hulle 
samewerking met SAFSOS, die SAOF en die SASOO ter 
bevordering van Christelike moedertaalonderwys.  Die IKOO het 
ook belangrike bydraes gelewer in sy skakeling met die 
onderwysowerhede van die land, en het ook inisiatiewe geneem in 
die projek om Christelike handboeke vir die skool die lig te laat sien.  
Dit ly geen twyfel nie dat die IKOO 'n belangrike skakel vir die 
Deputate vir Christelike onderwys van die GKSA is in die uitvoering 
van hulle opdragte. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Daar word, met inagneming van die nodige kontinuïteit en van 
ander vereistes waaraan voldoen moet word, die nodige aantal 
verteenwoordigers op die Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en 
Onderwys voorsien. 
2.  Daar word soos in die verlede begroot vir die IKOO, en dat daar 
'n jaarlikse eskalasiefaktor in die begroting ingebou word (kyk 
Algemene aanbeveling 4). 
 Besluit:  Goedgekeur.   
 
6.  Opdrag 6 
Om saam te werk met soortgelyke Deputate van die Algemene 
Sinode en van ander Gereformeerde Sinodes (Handelinge 1994:402). 
 
Die Sinode neem kennis 
Die Deputate het op die volgende maniere uitvoering aan hierdie 
opdrag gegee: 
1.  Daar is skriftelik geskakel (deur die Skriba) met die Deputate vir 
Christelike onderwys van die Sinodes Middellande en Soutpansberg.  
Gedagtes oor Christelike onderwys en die bevordering daarvan is 
deurgegee.  Die reaksie van die Sinodes was egter teleurstellend.  Die 
CO-Deputate van Part. Sinode Wes-Transvaal (waarby twee 
Deputate van die Nasionale Sinode ingesluit was) het wel geslaag om 
skakeling te bewerkstellig met Deputate van vier Klassisse van die 
Sinode Middellande, te wete Klassisse Moroka, Tshwane, Tlokwe en 
Ditsobotla.  'n Verder ontmoeting tussen genoemde Deputate vind 
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DV weer in September 1996 plaas.  Dit is onseker of die Sinodes wel 
Deputate vir CO het.  Skakeling met die Sinodes is tans nog relatief 
moeilik.  Die Skriba het pogings aangewend om persoonlike 
skakeling met Deputate van die twee Sinodes te bewerkstellig. 
2.  Die Skriba, ds. T.A. Liebenberg, het op soortgelyke wyse 
geskakel met die Deputate vir Christelike onderwys van die 
Algemene Sinode. 
3.  Ds. T.A. Liebenberg het 'n kort artikel in Die Kerkblad geplaas 
waarin hy, in aansluiting by sy artikel van vroeg 1994, inligting 
verskaf het oor die werksaamhede van die Deputate. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Hierdie opdrag word voortgesit.  Die benoemde Deputate word 
versoek om hierdie samewerking daadwerklik uit te bou, gelet op die 
nuwe Grondwetlike en staatsbedeling waarin die onderwys na 1996 
staan. 
 Besluit:  Goedgekeur met die volgende byvoeging:  Die noue 

band met Sinodes Middellande en Soutpansberg, asook die 
behoefte aan Christelike onderwys ook by ander gemeenskappe 
as die tradisioneel Afrikaanse. 

 
7.  Opdrag 7 
Om inligting te versamel en te versprei oor wat die kerke met wie 
ons in korrespondensie staan, doen ter wille van die handhawing van 
Christelike onderwys in lande buite Suider-Afrika (Handelinge 
1994:402). 
 
Die Sinode neem kennis 
Die Deputate het aan hierdie opdrag uitvoering gegee deur dat hulle 
prof. H. B. Krüger versoek het om korrespondensie met hierdie kerke 
op te neem (onder meer die Christian Reformed Churches), en 
deurlopend daaroor te rapporteer. 
Uitvoering is soos volg aan hierdie opdrag gegee: 
Op 26 Mei 1994 is briewe gestuur aan die adresse van alle kerke met 
wie die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika internasionaal in 
korrespondensie staan (vgl. Almanak 1994).  Daardie kerke is 
versoek om aan ons inligting te verskaf oor Christelike onderwys in 
die betrokke land en ook wat daardie kerk hieroor doen. 
Reaksie is ontvang van 
1.  The Reformed Church in Japan (Yasunori Ichikawa) 
2.  Reformed Churches of Australia (Ray Hoekzema) 
3.  Christelijke Geref. Kerken in Nederland (G. van 't Spijker). 
Geen reaksie is ontvang van die volgende kerke nie: 
1.  Christian Reformed Church in North America 
2.  Free Church of Scotland 
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3.  Korea Presbyterian Church 
4.  Nederlands Geref. Kerken 
5.  Reformed Churches of New Zealand. 
Ontvangserkenning is van die kerke in Japan en Nederland ontvang.  
Van Australië is meer omvattende inligting ontvang.  Die Reformed 
Church het saam met omvattende dokumentasie ook 'n video oor 
Christelike onderwys aldaar aan ons gestuur.  Die onderwys in 
Australië is ook grootliks gesekulariseer.  Christelike onderwys in 
Australië word deur privaatskool-organisasies bedryf. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Skakel met die Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en die 
Christian Reformed Church in North America en wen inligting oor 
hulle werksaamhede (deur ouerverenigings) in. 
 Besluit:  Soos volg goedgekeur:  Om inligting te versamel en te 

versprei oor wat die kerke met wie ons in korrespondensie staan, 
doen ter wille van die handhawing van Christelike onderwys in 
lande buite Suider Afrika.  Daar kan begin word deur te skakel 
met die Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en die Christian 
Reformed Church in North America en deur inligting in te win 
oor hulle werksaamhede (deur ouerverenigings). 

 
8.  Opdrag 8 
Om toe te sien dat die skakeling met die verskillende ouerverenigings 
en onderwysersverenigings en ander onderwysliggame voortgesit 
word (Handelinge 1994:405). 
 
Die Sinode neem kennis 
Die voorsitter van hierdie Deputate het in groot mate hierdie taak 
verrig aangesien hy sitting het op die TO-hoofbestuur, en voorsitter 
is van die Opvoedkundevereniging van Suid-Afrika.  Hy is hierin 
bygestaan deur die ander Deputate.  In vergaderings van hierdie 
instansies is kontakte opgebou, en  terugvoering kon gegee word.  
Langs hierdie weg is skakeling behou met die Vereniging van 
Bestuursliggame, die Afrikaanse Ouervereniging, SA Federasie van 
Staatsondersteunde Skole, die (Transvaalse) Vereniging van 
Staatsondersteunde Skole en die georganiseerde onderwysprofessie, 
waaronder NAPOSA.  Skakeling tussen organisasies en instansies in 
provinsiale/streeksverband is aangemoedig. 
Daar moes aanvanklik gewag word totdat die nuwe 
onderwysstrukture behoorlik gevestig was. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Hierdie opdrag word gekontinueer. 
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 Besluit:  Goedgekeur. 
 
9.  Opdrag 9 
Om die Christelike karakter van die PU vir CHO sover moontlik te 
bevorder;  en om gereformeerde ouers aan te moedig om hulle 
kinders na die PU vir CHO te stuur vir verdere studie (Handelinge 
1994:403). 
 
Die Sinode neem kennis 
Die Deputate het soos volg uitvoering aan hierdie opdrag gegee: 
1.  Daar is soos in die verlede met die Rektor van die PU vir CHO 'n 
gesprek gevoer.  Daar is nadruk gelê op die belangrikheid van die 
voortbestaan van die PU vir CHO as Christelike instansie.  Die kerke 
het belang daarby op grond van KO, art.21.  
Sekularisering/sekularisme moet ten alle koste bestry word. 
2.  Dit het uit 'n onderhoud met die Rektor geblyk dat hy en ander 
senior funksionarisse van die Universiteit bereid is om op versoek en 
uitnodiging gemeentelike en ander kerklike byeenkomste van die 
GKSA, sowel as van ander kerke, by te woon en toe te spreek.  Die 
kerke moet egter hiervoor die inisiatief neem omdat die Universiteit 
van oordeel is dat hy hom nie uitsluitlik aan die GKSA kan verbind 
nie. 
3.  In die onderhoud het die Rektor dit gestel dat hy meen dat daar 'n 
besonder hartlike verhouding tussen die Universiteit en die GKSA 
bestaan, onder andere vanweë die kontraktuele verbintenis tussen die 
Universiteit en die Kuratorium van die Teologiese Skool. 
4.  Die toevloei van studente uit GKSA-huise na die PU vir CHO is 
tans nie meer so sterk as in die verlede nie, hoewel hulle 
verhoudingsgewys (in verhouding met die landsbevolking) nog bo-
gemiddeld verteenwoordig is in die studentekorps.  Volgens die 
Rektor sal die Universiteit dit verwelkom indien die individuele 
kerke (predikante, ampsdraers, lidmate) voornemende studente sal 
aanmoedig om aan die PU vir CHO te studeer. 
5.  Mede op versoek van hierdie Deputate het die Rektor 'n artikel vir 
Die Kerkblad geskryf oor die Christelike karakter van die PU vir 
CHO.  In die onderhoud het hy dit ook duidelik gestel dat die PU vir 
CHO se voortbestaan slegs geregverdig word vanuit die beginsel van 
Christelike hoër onderwys.  Volgens hom blyk dit uit deskundige 
ondersoeke dat die Universiteit se vrystelling van die 
gewetensklousule nie in stryd is met die Handves van Fundamentele 
Regte (Hoofstuk 3 van die Grondwet) nie. 
6.  Die Deputate het kennis geneem van die indringende 
transformasieproses (PUK2000) waarmee die PU vir CHO besig is 
sedert 17 Maart 1994.  Verskeie lede van die Deputategroep het 
deelgeneem aan die proses, sommige as dosente en oud-dosente, en 
ander as oud-studente van die PU vir CHO.  Dit het algaande 



 505

duidelik geword dat die transformasieproses 'n geruime tyd sal duur, 
en dat dit nie sonder meer afgesluit sal kan word nie.  (Daar is aan 
die einde van 1995 ook kennis geneem dat die transformasieproses 
aangepas is om inspraak aan alle belanghebbendes te gee om 'n goeie 
verloop aan sake, soos Raadsbenoemings, te verseker.) 
7.  Die Deputate het hulle taak nie slegs tot die bevordering van die 
PU vir CHO se belange beperk gesien nie, en het in die algemeen, 
soos nodig en moontlik, gepleit vir die voortbestaan van Christelike 
(hoër) onderwysinrigtings.  Veral die opleiding van onderwysers wat 
Christelike onderwys kan aanbied, het swaar by die Deputate 
geweeg.  Die pogings van die VCHO om Christelike (hoër) onderwys 
te bevorder is derhalwe deur die Deputate gesteun. 
8.  Verskeie briewe is ontvang van lidmate, Kerkrade en meerdere 
vergaderings waarin besorgdheid uitgespreek is oor die benoeming 
deur die Minister van Onderwys van 'n Moslem op die Raad van die 
PU vir CHO, en waarin gepaste optrede deur die Deputate gevra is.  
Die Deputate het kennis geneem van optredes in hierdie verband 
deur lidmate, Kerkrade, meerdere vergaderings en die Kuratorium 
van die Teologiese Skool.  Die Deputate het ook opgetree met 
skrywes aan en onderhoude met PU-gesagsfigure.  Die Raad van die 
PU vir CHO het op al hierdie optredes met die volgende verklaring 
gereageer: 
"Die Raad het 'n indringende debat oor hierdie saak gevoer en die 
volgende verdere besluite geneem: 
1.  Die Raad spreek sy dankbaarheid uit vir die reaksie wat die 
Christelike gemeenskap landswyd aan die Universiteit en die 
Minister gestuur het waardeur hulle betrokkenheid by die 
Universiteit oortuigend bevestig is. 
2.  Die Raad waardeer ook die Minister se standpunt dat hy die 
outonomie van die Universiteit erken en dat Universitêre 
aangeleenthede deur die Raad self hanteer moet word. 
3.  Die Raad het ook met groot waardering kennis geneem van dr. 
E.O.G. Sooliman se standpunt dat hy die Christelike karakter van die 
Universiteit respekteer en dat hy dit verder noodsaaklik ag dat die 
bevordering van 'n waardestelsel deel van die opvoedkundige taak 
van die Universiteit is. 
4.  Teen hierdie agtergrond is dit vir die Raad duidelik dat sy 
werksaamhede op geen wyse in die gedrang kom nie en is dit opnuut 
die eenparige besluit van die Raad om die bevordering van die 
Christelike karakter onverswak te bly handhaaf (Nuusbrief 21 
September 1995)". 
Die Deputate het besluit om te volstaan met die onderhoude wat die 
CO-Deputate van Part. Sinode Wes-Transvaal en die Kuratore van 
die TSP met die bestuur en die Raad van die PU vir CHO gevoer het 
en met die verslae wat hieruit gespruit het.  Die Deputate het in die 
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saak nóú met die Kuratore van die TSP geskakel.  Die Deputate het 
verder geoordeel dat voortgesette optrede aan die kant van die 
Deputate self nie die benoeming van dr. Sooliman ongedaan sou kon 
maak nie.  Die Deputate het derhalwe skrywes gerig aan alle 
Kerkrade om lidmate op te skerp om deel te neem aan die 
transformasieproses aan die PU vir CHO om 'n herhaling van so 'n 
benoeming te voorkom.  'n Soortgelyke brief is aan die Kuratore van 
die TSP gerig om as verteenwoordigers van die oorspronklike 
oprigters ook by die transformasieproses betrokke te raak.  'n 
Versoek van die Klassis Rustenburg waarin die Deputate gevra word 
om te besin oor die moontlikheid om 'n vergadering van "alle 
moontlike belangegroepe" te belê, is oorweeg en daar is besluit om 
voorlopig nie uitvoering aan die versoek te gee nie aangesien dit ook 
skakeling met ander kerke en belangegroepe behels.  Klassis 
Rustenburg is versoek om hulle voorstel langs die kerklike weg op 
die Agenda van die Nasionale Sinode te plaas.  'n Soortgelyke skrywe 
is aan Klassis Potchefstroom gerig.  Die Deputate vermeld hulle 
kommer dat die relatiewe gewig van die oorspronklike oprigters se 
verteenwoordigers in die Raad verminder as gevolg van die 
vergroting van die Raad, onder meer vanweë die 
transformasieproses. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Die opdrag word voortgesit. 
2.  Lidmate, Kerkrade, meerdere vergaderings, die Kuratorium van 
die TSP en ander belanghebbendes word versoek om waar moontlik 
aan die transformasieproses van die PU vir CHO deel te neem om 'n 
herhaling van 'n voorval (soos die benoeming van 'n Moslem op die 
Raad van die PU vir CHO) te probeer voorkom. 
3.  Alles moet in die werk gestel word om te verseker dat die 
Christelike karakter van die PU vir CHO nie in die 
transformasieproses in die gedrang kom nie.  
10.  Opdrag 10 
Om toe te sien dat die historiese band tussen die PU vir CHO en die 
Gereformeerde Kerke en lidmate gehandhaaf word (Handelinge 
1994:403). 
 
Die Sinode neem kennis 
In die gesprek met die Rektor het hierdie saak ook aandag ontvang.  
Die Rektor spreek ook gereeld die Nasionale Sinode toe.  Op 
uitnodiging het die Rektor ook Kerkrade en ouergroepe toegespreek.  
Dosente aan die PU vir CHO tree soms met toesprake in die 
kerkverband op.  Die Deputate het verder kennis geneem van 'n mate 
van omstredenheid ten aansien van kerklike en godsdienstige 
aktiwiteite op die Kampus van die PU vir CHO. 
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Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Hierdie opdrag word met Opdrag 9 gekonsolideer. 
2.  Dit word aanbeveel dat die Nasionale Sinode die Partikuliere 
Sinodes versoek om die PU vir CHO te nooi om die Partikuliere 
Sinodes oor die PU vir CHO toe te spreek en inligting te verskaf. 
3.  Die Deputate versoek, in hulle kontak met die PU vir CHO, die 
Rektor om sterker skakeling met Kerkrade te soek. 
4.  Die benoemde Deputate sal die ontwikkelinge rondom die 
Akademie vir Christelike Volkseie Hoër Onderwys (Pretoria) 
moniteer. 
5.  Die benoemde Deputate skenk aandag aan die wyse waarop 
ruimte verskaf word vir kerklike en godsdienstige aktiwiteite op die 
kampus van die PU vir CHO. 
 
11.  Opdrag 11 
Om ontwikkelinge in verband met 'n moontlike Handves van 
Menseregte dop te hou, veral met die oog op die moontlike invloed 
wat dit op die PU vir CHO se vrystelling van die gewetensklousule 
sal hê (Handelinge 1994:403) 
 
Die Sinode neem kennis 
1.  Die Deputate het van die volgende verwikkelinge aan die PU vir 
CHO kennis geneem:  Artikels 14, 15 en 32 van die Grondwet 
(200/1993) gee aan die PU vir CHO ruimte om as Christelike 
karakter-universiteit voort te bestaan. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Hierdie opdrag word met opdrag 1 gekonsolideer. 
2.  Die benoemde Deputate ontleed die nuwe Grondwet van 8 Mei 
1996 en stel vas watter ruimte vir Christelike moedertaalonderwys 
daarin voorsien word. 
 Besluit ten opsigte van Opdragte 9, 10 en 11:   
1.1  Die Sinode neem kennis van opdragte 9, 10 en 11 en die 
uitvoering van daardie opdrag: 
1.2  Die Sinode neem kennis van die aanbevelings en wil in die lig 
van die volgende beredenering hierdie aanbevelings herformuleer en 
nuwe opdragte aan ‘n nuwe te benoeme Deputategroep opdra. 
Beredenering: 
Die opdragte en punte raak almal sake in die verband met die PU vir 
CHO.  In die lig van die omvattende opdrag aan die Deputate CO en 
in die lig van die dringende aandag wat die kerke aan die 
voortbestaan van die PU vir CHO moet verleen, moet die Sinode ‘n  
nuwe Deputategroep aanwys om die belang van Christelike 
onderwys by die PU te bevorder. 
 Besluit:   
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1.   Die Sinode benoem die volgende nuwe Deputategroep:  Deputate 
vir Christelike Onderwys: PU vir CHO. 
2.  Hierdie Deputate word saamgestel uit kundige persone in en om 
Potchefstroom om met die minste finansiële kostes hulle opdragte uit 
te voer. 
3.  Die opdrag aan die te benoeme Deputate: 
3.1  Om die Christelik-reformatoriese karakter van die PU vir CHO 
so ver moontlik te bevorder en om gereformeerde ouers aan te 
moedig om hulle kinders na die PU te stuur vir verdere studie (Acta 
1994:403). 
3.2  Om toe te sien dat die historiese band tussen die PU vir CHO en 
die Gereformeerde kerke gehandhaaf word (Acta 1994:403) deur 
Partikuliere Sinodes te versoek om die PU uit te nooi om Part. 
Sinodes toe te spreek en inligting te verskaf. 
3.3  Om die reeds bestaande akkreditasie van die CO Deputate by die 
Breë Transformasieforum by die PU vir CHO op te neem en die 
belang van die kerke daar te bevorder.  Die doelwit van hierdie 
deelname aan die transformasieproses moet wees om alles in 
werking te stel om te verseker dat die Christelik-reformatoriese 
karakter van die PU nie in die transformasieproses in die gedrang 
kom nie. 
3.4  Om lidmate, kerkrade, die Fakulteit Teologie, die Kuratorium, 
Teologiese Skool en ander belanghebbendes te versoek om waar 
moontlik aan alle moontlike konsultasie rondom die 
transformasieproses van die PU deel te neem om te verseker dat die 
Christelik-reformatoriese karakter van die PU nie in die 
transformasieproses in gedrang kom nie. 
3.5  Om, indien nodig, alle belanghebbendes wat Christelik-
reformatoriese onderwys voorstaan by een te roep. 
3.6  Om aandag te gee aan toelating van studente uit Namibië tot die 
PU vir CHO, studiebeurse vir onderwysstudente, alternatiewe 
opleidingstegnieke vir tersiêre opleiding soos bv. afstandsonderrig 
per satelliet en ander moontlikhede. 
12.  Opdrag 12 
Om in samewerking met Deputate vir korrespondensie met 
sentrale/streeksowerhede die erkenning en beskerming van 
Christelike opleidingsinstansies sterk by die owerheid te bepleit 
(Handelinge 1994:415). 
 
Die Sinode neem kennis 
Die opdrag is soos volg uitgevoer:  in verskillende provinsies is die 
belang van Christelike opleidingsinstansies onder die aandag 
gebring;  'n voorlegging is aan die Grondwetlike vergadering 
gemaak;  'n skrywe is aan die Minister van Onderwys oor die 
benoeming van 'n Moslem op die Raad van die PU vir CHO gerig;  
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onderhoude is met owerheidsfigure op sowel provinsiale as nasionale 
vlak gevoer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbeveling: 
1.  Hierdie opdrag word gekontinueer. 
2.  Die benoemde Deputate sal 'n ontleding doen van die 
aanbevelings van die Nasionale Kommissie op Hoër Onderwys 
(1996). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
13.  Opdrag 13 
Om die Kerkrade op te skerp om hulle lidmate aan te moedig om in 
ooreenstemming met KO, art.21 by die onderwys van hul kinders 
betrokke te wees, byvoorbeeld deur deelname aan die aktiwiteite van 
Gereformeerde of Christelike ouerverenigings, Christelike 
onderwysersverenigings e.s.m.. (Handelinge 1994:403). 
Die Sinode neem kennis 
Die Deputate het soos volg uitvoering aan die opdrag gegee: 
1.  Deur die vermelde reeks artikels in Die Kerkblad is 
ouerbetrokkenheid by die opvoeding en onderwys aangemoedig en 
bevorder. 
2.  Deur Die Kerkblad is lidmate op die hoogte gehou aangaande 
ontwikkelinge rondom die onderwys en die Afrikaanse 
Onderwyskongres en Leiersberaad oor Christelike onderwys wat 
gehou is.  Lidmate is aangemoedig om die Kongres en die 
Leiersberaad by te woon. 
3.  Die Deputate is van oordeel dat, eerder as wat Kerkrade self direk 
by en in die onderwys betrokke raak, die ouers aangemoedig moet 
word om hulle te organiseer in en deel te neem aan verenigings wat 
hulle beywer vir onderwys wat in gees en rigting ooreenkom met 
hulle Christelike (spesifiek: Gereformeerde) belydenis.  Die 
Deputate het byvoorbeeld kennis geneem dat ARSO, volgens sy 
nuwe konstitusie, spesifiek 'n vereniging is vir lidmate van die GKSA 
en dat die BCVO, waarin lidmate van hoofsaaklik die GKSA, die NG 
Kerk, die NH Kerk en die AP Kerk saamwerk, hom verbind het aan 
die Drie Formuliere van Eenheid.  Naas hierdie twee verenigings is 
daar verskeie ander verenigings waarin Christene van verskillende 
belydenis saamwerk ter bevordering van Christelike onderwys. 
4.  Skrywes hieroor is deur die skriba van die Deputate aan Klassisse 
en Kerkrade gerig.  Die Deputate bring dit onder die aandag van die 
Nasionale Sinode dat die sterk vermoede bestaan dat sulke skrywes 
van die Deputate nie tot by die lidmate deurdring nie maar dikwels 
op die tafels van Partikuliere Sinodes, Klassisse en Kerkrade 
vassteek.  Daar bestaan besorgdheid oor die feit dat daar op 
kerkraadsvergaderings baie tyd en aandag bestee word aan 
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byvoorbeeld geldsake maar dat beginselsake, soos die onderwys, nie 
indringend tydens die vergaderings self behandel word nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Die opdrag word gekontinueer. 
2.  'n Beroep word op ampsdraers en mindere vergaderings gedoen 
om sake wat van meerdere vergaderings af kom, met die nodige erns 
te bejeën, en sake wat byvoorbeeld van Onderwysdeputate af kom en 
wat lidmate ten nouste raak, aan laasgenoemdes deur te gee. 
 Besluit:  Kennis geneem.  (Reeds in Opdrag 1 vervat.) 
 
14.  Opdrag 14 
Om in artikels en ander publikasies steeds leiding te gee oor die 
beginsels en praktyk van Christelike onderwys, veral in die lig van 
die huidige omstandighede in Suid-Afrika (Handelinge 1994: 403). 
Die Sinode neem kennis 
Daar is op die volgende wyses uitvoering aan hierdie opdrag gegee: 
1.  Soos gemeld het prof. W. Postma gesorg vir die publikasie van 'n 
reeks artikels in Die Kerkblad. 
2.  Ds. T.A. Liebenberg is die skrywer van twee kort artikels oor die 
besluite van die Sinode oor die opdragte aan hierdie Deputate. 
3.  Enkele lede van die Deputategroep het in hulle persoonlike 
hoedanigheid ook bydraes in Die Kerkblad gepubliseer. 
4.  Die Deputate vir Christelike onderwys van die Partikuliere Sinode 
Wes-Transvaal het gedurende 1994 'n opname oor die stand van 
Christelike onderwys en skole gemaak, en het waardevolle inligting 
op hierdie wyse bekom.  Die Deputate van die Partikuliere Sinode 
het op grond van hulle bevindinge besluit om die Deputate vir 
Christelike Onderwys van die Nasionale Sinode te nader met 'n 
versoek dat hulle bevindinge in die hele kerkverband bekend gemaak 
moet word, en dat beginselriglyne daaroor ook deurgegee moet word.  
Die Deputate van die Nasionale Sinode het die versoek toegestaan en 
kort "vlugskrifte", opgestel deur skrywers deur prof. H.B. Krüger 
genader, is met die samewerking van die Administratiewe Buro na 
alle gemeentes van die GKSA versprei.  Die bedoeling met hierdie 
kort bydraes was dat hulle in die gemeenteblaaie en ander 
gemeentelike publikasies opgeneem moes word.  Die onderwerpe 
wat gedek is met hierdie vlugskrifte is: 
'n Gesonde huweliks- en gesinslewe deurslaggewend vir ware 
opvoeding.  Prof. W. Postma. 
Kry Christelike onderwys nog die nodige aandag van u?  Prof. J.L. 
van der Walt. 
Het u (ouer en kind) die PU vir CHO oorweeg as toekomstige 
akademiese tuiste?  Prof. J.L. van der Walt. 
Ouers en skoolgelde.  Dr. P.J. Mentz. 
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Ouerlike betrokkenheid by skole se bestuursliggame.  Prof. H.B. 
Krüger. 
Bybelonderrig in die nuwe onderwysbedeling.  Prof. P.C. van der 
Westhuizen. 
Samewerking van gelowiges as Christelike opvoedingstaak.  Dr. M. 
Scott. 
Ouerlike opvoeding en verbondsverantwoordelikheid.  Prof. W. 
Postma. 
Ken u u kind se onderwysers?  Prof. N.J. Vreken. 
 Besluit:  Kennis geneem 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbeveling: 
1.  Die opdrag word gekontinueer. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
15.  Opdrag 15 
Bevorder die opstelling van vakmodules wat Christelike vakonderrig 
in skole moontlik maak en moedig die gebruik daarvan aan 
(Handelinge 1994:403). 
 
Die Sinode neem kennis 
Aan hierdie opdrag is soos volg uitvoering gegee: 
In die Suid-Afrikaanse Stigting vir Onderwys en Opleiding (SASOO) 
sal hierdie saak pertinent aandag kry.  Van die Deputate is betrokke 
by die beheer en funksionering van hierdie Stigting. 
'n Afvaardiging van die VCHO-hoofbestuur het twee samesprekings 
met die Dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde van die PU vir CHO 
gehou waartydens oor die toekoms en die vestiging van 'n moontlike 
VCHO-Instituut beraadslaag is.  Die VCHO het die aangeleentheid 
ook met enkele ander universiteite opgeneem. 
Die Deputate vir Christelike Onderwys van die Partikuliere Sinode 
Wes-Transvaal het die Deputate vir Christelike Onderwys van die 
Nasionale Sinode versoek om kennis te neem van die belangrikheid 
van die verskaffing van Christelike skoolhandboeke op grond van die 
hersiene en nuwe vakkurrikulums wat teen die begin van 1995 
verskyn het.  Die saak is dadelik deur die Deputate van die Nasionale 
Sinode opgevolg in skrywes aan die VCHO en aan die IKOO, waarin 
onder meer versoek is dat daadwerklik voortgegaan moet word met 
die oprigting van 'n fonds vir die skryf en verskaffing van Christelike 
skoolboeke.  Die versoek is ook gerig dat die voorgestelde Instituut 
vir Christelike Onderwys van die VCHO en die Interkerklike 
Handboekkommissie ten nouste by hierdie saak betrek moet word, en 
dat skakeling gesoek moet word met die Nasionale Instituut vir 
Kurrikulumontwikkeling (NIKO) soos voorgestel in die Witskrif oor 
Onderwys en Opleiding (Maart 1995).  Die aangeleentheid is ook 
verwys na die Stigting vir Onderwys en Opleiding (SASOO) waarna 
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hierbo verwys is.  (Daar is in 1996 kennis geneem dat die VCHO 
voornemens is om vroeg in 1997 beslag te gee aan die beplande 
Instituut vir Christelike Opvoeding en Onderwys.  Handboeke wat uit 
hierdie poging voortvloei kan ouers en onderwysers in staat stel om 
'n sterker bydrae te maak in hulle stryd teen die sekularisering van 
die onderwys.) 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbeveling: 
1.  Die opdrag word gekontinueer. 
 Besluit:   Goedgekeur. 
 
16.  Opdrag 16 
Om saam te werk met die IKHK vir die beskikbaarstelling van 
Afrikaanse handboeke vanuit Christelik-Gereformeerde oogpunt 
(Handelinge 1994:403). 
 
Die Sinode neem kennis 
Die skrywe van handboeke sal in die IKHK en in die Stigting vir 
Onderwys en Opleiding (SASOO) die nodige aandag kry.  Die 
Deputate het hierdie saak sterk ondersteun.  Die werksaamhede van 
die IKHK vorm tans deel van die gewone programme van die IKOO.  
Hierdie saak het ook aandag geniet tydens die ondersoeke van die 
VCHO oor die te stigte Instituut. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbeveling: 
1.  Die opdrag word met Opdrag 15 gekonsolideer. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
17.  Opdrag 17 
Om die hou van 'n Onderwyskongres te ondersteun en deelname 
daaraan aan te moedig (Handelinge 1994:404). 
 
Die Sinode neem kennis 
Die Deputate het soos volg uitvoering aan hierdie opdrag gegee: 
1.  Lidmate is deurlopend in Die Kerkblad op die hoogte gehou van 
verwikkelinge rondom die Onderwyskongres. 
2.  Die voorsitter van die Deputate was lid van die Taakgroep wat 
onderwysontwikkelinge voor die Kongres gemoniteer het.  In die 
proses is sover as moontlik alle gelykgesindes in verband met 
Christelike onderwys by die proses betrek, en is alles in die werk 
gestel om die belange van die Christelike onderwys te bevorder.  
Hierdie Taakgroep was ook verantwoordelik vir die hou van die 
Leiersberaad oor die bevordering van Christelike onderwys op 12 
November 1994 waarby 25 organisasies betrokke was.  Die CO-
Deputate het ook die Beraad bygewoon. 



 513

Teen Maart 1995 het dit voorgekom of die inisiatief vir die 
voorgestelde konferensie oorgeneem is deur die Transvaalse 
Onderwysersvereniging en die SAOF, en dat dit aangebied sou word 
onder die vaandel van 'n "Afrikaanse Onderwyskongres".  Die 
bedenkinge van die Deputate oor so 'n stap is aan die TO en die 
nasionale IKOO oorgedra, en daar is versoek dat daar liewer twee 
kongresse gehou moet word:  'n Christelike Onderwyskongres en een 
oor Afrikaanse onderwys, aangesien 'n suiwer Afrikaanse kongres 
baie Christene sou uitsluit.  'n Afrikaanse Onderwyskongres is egter 
in Bloemfontein gehou in Junie 1995, en die IKOO se Taakgroep het 
besluit om hierdie inisiatief voorlopig te steun.  Die IKOO en die 
CO-Deputate van die GKSA het hulle steun ook gekwalifiseerd 
toegesê aan die Stigting vir Onderwys en Opleiding (SASOO) wat uit 
die Afrikaanse Onderwyskongres voortgevloei het.  Die voorwaarde 
is gestel dat veral Christelike onderwysbelange na behore bevorder 
moet word deur die nuwe struktuur. 
3.  Die voorsitter van die Deputate het met 'n voordrag aan die 
Kongres self deelgeneem. 
4.  Die Deputate wys daarop dat daar nie begroot is vir die uitgawes 
van die verteenwoordigers van die GKSA by die beplanning van en 
deelname aan die Kongres nie.  Waardering word uitgespreek 
teenoor die Kerkrade van Rustenburg, Witbank, Potchefstroom en 
Noordbrug en 'n aantal individuele lidmate vir finansiële steun. 
 Besluit:  Kennis geneem met besondere dank t.o.v. punt 4. 
 
 
 
 
18.  Opdrag 18 
Om die konsekwensies van die WKGV (Die Wêreldkonferensie vir 
Godsdiens en Vrede) en die Intergeloofsbeweging se doel, gees en 
strewe vir die Kerk onder oë te neem en die beginsels vir kerklike 
optrede daarteenoor te bepaal (Handelinge 1994:621). 
 
Die Sinode neem kennis 
Daar is op die volgende wyse uitvoering gegee aan hierdie opdrag: 
1.  Die dokumentasie, soos onder meer voorgelê deur sr. R. Dekker, 
is deurgewerk. 
2.  Ds. T.A. Liebenberg het 'n telefoniese gesprek met sr. Dekker 
gevoer. 
3.  Sr. Dekker is versoek om 'n artikel vir Die Kerkblad oor hierdie 
onderwerp te skryf (kyk Opdrag 1 punt 1). 
4.  Die voorsitter van die Deputate het die moontlike gevare van 
hierdie beweging vir Bybelonderrig en Christelike vakonderwys 
bespreek in 'n voordrag tydens 'n VCHO-werkgroepvergadering oor 
die te stigte Instituut vir Christelike opvoeding en onderwys 
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(Februarie 1994), en in een tydens die jaarvergadering van die IKOO 
(September 1994).  Daar is onder meer gewys op die 
nivelleringstendens en die relativering van beginsels wat met  'n 
intergeloofstandpunt bevorder kan word.  Die relativisme en die 
pragmatisme van so 'n aanslag, wat onder meer verband kan hou met 
'n postmodernistiese denkhouding, is onder meer onder die aandag 
gebring. 
5.  Die voorsitter van die Deputate het ook 'n telefoniese gesprek met 
dr. Gerrie Lubbe, Nasionale President van die WKGV, gevoer.  In 
dr. Lubbe se daaropvolgende brief aan die Deputate neem hy die 
volgende standpunt in: 
"i)  Die WKGV staan beslis nie godsdiensvermenging voor nie.  Die 
dialoog tussen godsdienste het onvermydelik geword in die kleiner 
wordende wêreld en kan in terme van beter begrip veel daartoe 
bydrae (sic) dat die konflik potensiaal tussen godsdienste in ons land 
ontlont bly.  Ekself is 'n belydende Christen en geordende leraar van 
die Verenigende Gereformeerde Kerk.  Ek verkondig reeds vir vier 
en twintig jaar die Evangelie in 'n gebied waar hoofsaaklik Hindoes 
en Moslems woon.  Deelname aan die intergodsdienstige dialoog het 
vir my nog nooit met die sendingopdrag van ons Here Jesus Christus 
gebots nie.  Inteendeel, ek vind dit 'n noodwendige verlengstuk van 
Sy (sic) liefdesgebod. 
ii)  Die Deklarasie van WKGV is 'n poging om gelykberegtiging vir 
alle godsdienste in Suid-Afrika te beding en is nie daarop gemik om 
godsdiensgelykheid te propageer nie.  Eersgenoemde is 'n sosio-
politieke aangeleentheid, terwyl laasgenoemde 'n teologiese saak is.  
Dit gaan vir ons om eersgenoemde.  Daarmee gee ons ook geensins 
te kenne dat alle godsdienste gelyk is of ewe waar is nie.  Dit gaan 
alleen maar om die erkenning van godsdienspluralisme en 
godsdiensvryheid in die Suid-Afrikaanse samelewing". 
Die Deputate het ook die Deklarasie van die WKGV (Sept. 1992) in 
verband met die Regte van Godsdienstige Mense deurgewerk, en is 
van oordeel dat die beginsels daarin uitgespel in beginsel ooreenstem 
met die standpunt van dr. Lubbe.  Die Deputate het geoordeel dat die 
beginsels soos deur dr. Lubbe en in die Verklaring uiteengesit in 
staatkundig-politieke konteks gangbaar kan wees, maar is van 
oordeel dat die Christelike godsdiens die enigste ware godsdiens is 
en nie deur Christene as gelyk of dieselfde as ander godsdienste 
beskou kan word nie. 
6.  Die Deputate het ook besin oor die sg. Intergeloofsbeweging, en 
tot die slotsom gekom dat daar nie in werklikheid sodanige 
georganiseerde beweging bestaan nie.  Die term dui op die neiging 
tot sinkretisme in die samelewing, waarvan die sg. "Vredesliturgie" 'n 
voorbeeld is.  Ter wille van die bevordering van die vrede in die land 
word gesamentlike aanbiddingsgeleenthede gereël, in 'n poging om 
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uitdrukking en erkenning te gee aan die godsdienstige pluralisme in 
die land.  Hierdie is 'n vorm van intergeloofsbeweging - een wat 
uiteraard nie vir die lidmate van die GKSA aanvaarbaar is nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Die neiging tot en die gevaar van sinkretisme, godsdiensgelykheid 
en godsdiensvermenging in die RSA-samelewing, veral soos dit 
byvoorbeeld in godsdiensonderrig vergestalting kan vind, behoort in 
die toekoms fyn gemonitor te word. 
2.  Dat die unieke aard van die Christelike geloof en die Christelike 
godsdiens deur alle lidmate, maar ook deur die benoemde Deputate, 
onomwonde bely sal word in woord en geskrif. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
19.  Opdrag 19(a) 
Die te benoeme Deputate moet Sinodebesluite oor CNO vir Kerkrade 
en ouers kortliks saamvat.  Die Deputate se aandag word gevestig op 
die studiestuk van Klassis Rustenburg oor CNO wat 'n samevatting 
van Sinodebesluite tot 1988 bied.  Die Deputate sou van die 
studiestuk van Klassis Rustenburg gebruik kon maak en die 
Sinodebesluite oor CNO van 1991 en 1994 bywerk (Handelinge 
1994:395). 
 
 
 
 
Die Sinode neem kennis 
Hierdie opdrag is soos volg uitgevoer (vgl. ook Opdragte 1 en 13 
hierbo): 
Klassis Rustenburg is tans besig met die hersiening van genoemde 
dokument.  Een van die Deputate van die Nasionale Sinode is by die 
hersieningswerk betrokke.  Hierdie opdrag is nog nie by die 
indiening van hierdie Rapport afgehandel nie. 
 
Opdrag 19(b) 
Die Studierapport oor 'Merktekens van 'n Christelike skool' wat voor 
Part. Sinode Oos-Transvaal gedien het, by die samevatting oor 
Sinodebesluite gevoeg word en tot beskikking van Kerkrade gestel 
word.  Hierdie dokument moet indien moontlik voor die beplande 
landswye Onderwyskongres aan Kerkrade gestuur word.  Enige 
ander relevante inligting (leiding) van ander meerdere of mindere 
vergaderings, wat onder die Deputate se aandag gebring word, kan 
onder Kerkrade se aandag gebring word (Handelinge 1994:395). 
 
Die Sinode neem kennis 
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Soos in 19(a) vermeld is hierdie opdrag by die indiening van hierdie 
Rapport nog nie uitgevoer nie.  Die dokument "Merktekens van 'n 
Christelike skool" word in die hersiening van die vermelde dokument 
in ag geneem, en dit is ook ingesluit in die huidige CO-rapport van 
Klassis Rustenburg. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbeveling: 
1.  Die benoemde Deputate gee aandag aan die bekendstelling van 
die inhoud van die dokument. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
20.  Opdrag 20 
Om die volgende Sinode te adviseer oor die verdere hantering van 
die "Memorandum" van die Partikuliere Sinode Wes-Transvaal 
(Handelinge 1994:408). 
 
Die Sinode neem kennis 
Hierdie opdrag is soos volg uitgevoer: 
1.  Die 1993/4-Memorandum is beskou as 'n werksdokument, en die 
Deputate het die standpunte daarin aangewend in die uitvoering van 
hulle opdragte. 
2.  Dit is in Engels vertaal, en aan belangstellendes beskikbaar gestel. 
3.  Die Skriba van die Deputate het ook afskrifte daarvan besorg aan 
die Deputate vir Onderwys van die Sinodes Middellande en 
Soutpansberg. 
4.  Die Deputate het kennis geneem van die "Standpunt van die 
Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en Onderwys oor 
opvoedende onderwys in 'n toekomstige Suid-Afrika" (Oktober 
1994).  Hierdie dokument is so wyd as moontlik versprei. 
5.  Weens die verouderde inhoud van die Memorandum is prof. J.L. 
van der Walt in Januarie 1995 versoek om dit te herskryf.  Die 
versoek het gekom van die C0-Deputate van die Partikuliere Sinode 
Wes-Transvaal.  Na bespreking en finalisering van die 
Memorandum deur hierdie Deputategroep het die Deputate van die 
Nasionale Sinode dit ook ter tafel geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings 
1.  Die Sinode stap af van die saak. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
21.  Opdrag 21 
Om aandag te skenk aan die onderwyssituasie in Namibië 
(Handelinge 1994:395, gelees saam met Opdrag 4.1 op p.402). 
Die Sinode neem kennis 
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Die Deputate het soos volg uitvoering aan hierdie opdrag gegee: 
Die voorsitter van die Deputate het 'n telefoniese gesprek met dr. 
Callie Opperman van Windhoek gevoer, en hom versoek om 'n 
Memorandum oor die onderwyssituasie in Namibië op te stel.  Dr. 
Opperman het aan hierdie versoek uitvoering gegee met 'n 
Memorandum opgestel in Mei 1996.  In die Memorandum behandel 
hy die werksaamhede van die Partikuliere Sinode van Namibië, die 
huidige opset in die staatskole, die plek van privaatskole, en 
opsommend sê hy: 
Wanneer na die onderwys gekyk word, raak dit die volgende aspekte: 
1.  Christelike onderwys in 'n sekulêre onderwysbedeling. 
2.  Taal en kultuuroordrag in die onderwys. 
3.  Die kwaliteit van onderwys. 
4.  Onderwysersopleiding. 
Christelike onderwys in 'n sekulêre onderwysbedeling 
In Namibië word die uitgangspunt van die land se konstitusie, 
naamlik dat dit 'n sekulêre staat is waarin godsdiensvryheid 
gewaarborg word, konsekwent in die onderwys toegepas. 
Dit kan in die volgende sake gemerk word: 
*  Die vervanging van "Bybelonderrig" met "Religious and Moral 
Education".  Die godsdiensneutrale vak waarin die doelwit is om 
verdraagsaamheid teenoor alle godsdienste, die "gemeenskaplike 
goeie" uit elke godsdiens en ideologie, ensovoorts te beklemtoon - 
om nasiebou en versoening te stimuleer - is reeds 'n verpligte vak in 
die sekondêre skole.  Die primêre skole het reeds kennis gekry van 
die infasering van die vak binne die volgende jaar.  Die aantal 
periodes per week vir godsdiensonderrig word van vyf na twee 
verminder. 
Die infasering van die vak gaan weliswaar nie so seepglad nie, 
waaroor ons dankbaar is.  Daar is in baie skole steeds 
Christenonderwysers wat negatief staan daarteenoor, die nuwe 
vakinhoud is ook vreemd vir die huidige onderwysers, daar is nog nie 
handboeke nie, ensovoorts.  Die feit is egter dat dit slegs 'n kwessie 
van tyd is voordat die volle konsekwensies hiervan sal deurwerk. 
*  Die beoordeling van handboeke vanuit 'n Christelike perspektief, 
word nie meer gehandhaaf nie.  Dit is veral in die hantering van 'n 
saak soos die evolusieteorie, die blatante wyse waarop die 
seksualiteit van die mens reeds in graad 5 (standerd 3) behandel 
word, ensovoorts merkbaar. 
Wat kan deur die Christenouer, onderwyser en in gemeentes 
gedoen word? 
*  Om volle seggenskap oor die onderwys van jou kind te kan hê, is 
daar die opsie om Christelike privaatskole te stig.  Daar bestaan 
reeds tien privaatskooltjies op Christelike grondslag.  Onder die 
leiding van die "Vereniging vir Christelike Afrikaanse Onderwys" 
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word gewerk aan eenvormigheid in die keuse van kurrikulums, 'n 
skooleindeksamen, ensovoorts. 
*  Vanweë die kostes, gebrek aan fisiese geriewe, ensomeer is die 
meerderheid van ons gemeentes se kinders steeds in staatskole.  
Daarom word lidmate in die onderwysberoep aangemoedig om 
daarin te bly.  Dit vra groot opoffering in sommige gevalle vanweë 
die veranderende omstandighede.  Ouers moet betrokke bly by die 
verkiesing van skoolbesture om inspraak te kan hê in die aanstelling 
van onderwysers asook in die bepaling van die algemene gees en 
rigting. 
*  Die kerk sal in sy kategetiese onderrig moet rekening hou met die 
sake waaraan ons kinders blootgestel word in hulle skoolonderrig, 
maar ook in 'n sekulariserende gemeenskap.  Daar moet pro-aktief 
toerusting gegee word om die kind die geestelike wapenrusting te 
leer hanteer. 
Taal en kultuuroordrag in die onderwys 
*  Moedertaalonderrig word slegs in die eerste drie skooljare 
aangebied.  Tans bied dit nog vir Afrikaanse kinders 'n heenkome, 
waar Afrikaans deur die meerderheid van die skool gebruik word.  In 
sommige streke skep dit egter probleme. 
*  Van die vierde tot twaalfde skooljaar is die medium van onderrig 
Engels. 
*  Wat kultuuroordrag betref, belemmer 'n multikulturele 
skolieresamestelling die saak. 
*  In geskiedenishandboeke word ons eie volksgeskiedenis baie 
negatief aangebied. 
*  Handboeke word in die algemeen vanuit 'n Afrika-
kultuuragtergrond saamgestel, wat merkbaar is in die leerstof, sketse, 
standaard van onderrig, ensomeer. 
*  Van kultuurbeoefening vanuit 'n Christelike oortuiging kan slegs 
op buitemuurse vlak iets gemaak word.  Dit plaas 'n baie groter 
verantwoordelikheid op die ouer, die georganiseerde kerklike 
jeugaksies, ensovoorts. 
Die kwaliteit van onderwys 
Daar is groeiende kommer oor die kwaliteit van onderwys in 
Namibië.  Dit raak die beskikbaarheid van goed opgeleide 
onderwyspersoneel, die standaarde wat vir elke skooljaar gestel 
word, nie-moedertaalonderrig, 'n insinking van algemene 
departementele administrasie, ensovoorts. 
Onderwysersopleiding 
Daar is slegs een Onderwyskollege in Namibië, waartoe die afgelope 
twee jaar nie een student uit ons geledere toegelaat is nie.  Vanweë 
die studiepermitstelsel na Suid-Afrika vir Namibiese burgers word 
toelating by Suid-Afrikaanse inrigtings al moeiliker.  Daar is ook by 
voornemende studente 'n weerstand teen die onderwysberoep as 
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gevolg van swak salarisse, die algemene negatiwiteit wat in die 
onderwys beleef word, die taalkwessie, swak dissipline in skole, 
ensovoorts.  Dit gaan in die toekoms 'n groot gebrek aan onderwysers 
vanuit ons geloofs- en kultuuragtergrond meebring indien daar nie 
daadwerklik aan ander opsies aandag gegee word nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbevelings: 
1.  Die opdrag word gekontinueer. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.  Die benoemde Deputate gee aandag aan toelating tot die PUK, 
studiebeurse vir onderwysstudente, alternatiewe opleidingstegnieke 
(afstandsonderrig per satelliet), en ander moontlikhede. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Verwys na te benoeme CO Deputate. 
 
22.  Opdrag 22 
Om die volgende Sinode te adviseer oor 'n gepaste benaming vir 
hierdie Deputate. 
 
Die Sinode neem kennis 
Die Deputate staan tans bekend as "Deputate vir Christelike 
onderwys van die GKSA".  Dit wil voorkom of hierdie benaming:  
Deputate vir Christelike onderwys van die GKSA die beste sal wees.  
Die motivering is soos volg:  die woord "Christelike" toon dat hierdie 
Deputate in wese in die bevordering van Christelike onderwys 
belangstel.  Omdat die term "Christelike" as enigste kwalifikasie van 
die onderwys moontlik te vaag is en te algemeen verstaan kan word, 
moet die verdere kwalifikasie "Deputate van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika" steeds daarby kom.  Daarmee word die 
Christelike gepartikulariseer en gekwalifiseer as "gereformeerd". 
Die Deputate wys daarop dat hierdie aanbeveling nie daarop 
neerkom dat die GKSA onverskillig staan teenoor die volks- en 
kultuureie raamwerk van die onderwys nie.  Daar is tot die 
gevolgtrekking gekom dat die "nasionale" weens historiese 
omstandighede ten onregte slegs met Afrikaner-nasionale onderwys 
geassosieer is, en mettertyd ook - eweneens ten onregte - met 
apartheid.  Die "nasionale" het dus gaandeweg 'n politieke betekenis 
begin kry wat dit vir nie-Afrikaner Christene onaanvaarbaar gemaak 
het.  Daar is dus geoordeel dat dit in die politieke situasie van die 
huidige tyd liewer weggelaat moet word. 
Desondanks moet daarop gewys word dat onderwys - ook Christelik-
gereformeerde onderwys - nie in 'n kulturele lugleegte plaasvind nie.  
Die Deputate is van oordeel dat die kulturele aspekte van die 
onderwys (insluitende die opvoedkundige beginsel dat die 
moedertaal aangewend behoort te word in die onderwys - veral in die 
vroeë skoolgaanjare) implisiet in die "Christelike" opgesluit is, en dat 
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dit nie eksplisiet (byvoorbeeld met die term "nasionaal" of "volkseie" 
of "kultuurgebonde") aangedui hoef te word nie. 
Die Deputate het kennis geneem van die beswaar van die 
Gereformeerde Kerk Matlabas teen die verandering in die naam van 
die Deputate deur die 1994-Sinode.  Die Deputate het die Kerkraad 
genooi om sy beswaar toe te lig. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
Vir besluitneming deur die Sinode:  Aanbeveling: 
1. Die opdrag word nie gekontinueer nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
VIR BESLUITNEMING DEUR DIE SINODE:  VERDERE 
AANBEVELINGS: 
1.  Elke meerdere vergadering word versoek om Deputate vir die 
bevordering van Christelike onderwys aan te wys, welke Deputate se 
opdrag sal insluit hulle deelname aan die aktiwiteite van die Streeks-
IKOO's, en die vorming van Skakeldeputate van die GKSA vir elke 
provinsie (skakeling oor die grense van Partikuliere Sinodes se 
grense heen). 
 Besluit:  Kennis geneem (reeds in Opdrag 3 vervat). 
2.  Oorweging word daaraan geskenk om by die herindeling van die 
Partikuliere Sinodes/Klassisse die nuwe provinsiale streke van die 
RSA in ag te neem.  (Vanuit onderwyshoek skyn hierdie herindeling 
noodsaaklik te wees, aangesien die onderwysdepartemente en -
owerhede in die verskillende streke verkieslik met instansies 
onderhandel en samesprekings voer wat 'n duidelike gevestigde 
belang in die betrokke provinsie het.  Ds. Liebenberg het met die 
Deputate vir die Indeling van Partikuliere Sinodes geskakel om die 
saak vanuit onderwyshoek onder hulle aandag te bring.  Veral die 
Noordwesprovinsie, Gauteng en die Vrystaat val as provinsies binne 
die ressort van meer as een Partikuliere Sinode.  Indien die 
voorgestelde herindeling nie binne die afsienbare toekoms realiseer 
nie, kan die verskillende Klassisse binne 'n bepaalde provinsie 
moontlik elk Skakeldeputate benoem, wat as Skakeldeputate kan 
saamkom en namens die GKSA met die owerhede oor onderwyssake 
skakel en verteenwoordigers op die provinsiale IKOO benoem.  So 'n 
reëling geld tans in Gauteng, waar ongeveer tien Klassisse elk twee 
onderwys-Skakeldeputate benoem.) 
 Besluit:  Verwys na Deputate herindeling Partikuliere Sinodes. 
3.  Tydens die September 1994-jaarvergadering van die nasionale 
IKOO is daarop gewys dat die Transoranje Instituut sterker 
finansiële ondersteuning deur die kerke nodig het.  Die Deputate het 
geoordeel dat die saak in elk geval deur die Nasionale Sinode 
behandel sal word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
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4.  Daar word vir die werksaamhede van die volgende Deputategroep 
begroot.  Die volgende begroting word voorgestel: 
 
*  Korrespondensie:   R   250.00  
*  Reiskoste:    R1 500.00  
*  Kongresse en byeenkomste R1 000 00  
*  Nasionale IKOO-bydrae  R1 750 00  
 
 Besluit:  Verwys na Finansiële Kommissie.  (Die finale besluit 

oor die begroting is geïnkorporeer in die begroting wat deur die 
Finansiële Kommissie voorgelê en deur die Sinode aanvaar is 
vir Januarie tot Junie 1997, 18.1, F 1.1 - Deputate Handelinge.) 

5.  Daar word 'n fonds in die lewe geroep vir hierdie Deputate.  
Sodanige fonds is noodsaaklik vir die dekking van onvoorsiene 
uitgawes.  Die fonds kan opgebou word uit onbestede geld wat deur 
Sinode toegestaan is sowel as uit fondse wat die Deputate self 
bekom. 
 Besluit:  Goedgekeur en verwys na Finansiële Kommissie.  (Die 

Sinode het oor hierdie saak nie ‘n direkte besluit geneem nie 
maar van die volgende riglyne vir begrotings kennis geneem:  
“Die Bestuur van die Admin. Buro verkry gedurende April van 
elke jaar begrotings van alle deputategroepe en kuratore van die 
TSP waarin daar afsonderlik ook vir reiskoste voorsiening 
gemaak moet word ....  Die Bestuur van die Admin. Buro 
oorweeg en keur die begrotings en ramings vir die volgende 
finansiële jaar reeds gedurende Mei van elke jaar goed” 
vergelyk Finansiële Rapport G. 3.1.3 en 3.1.4 - Deputate 
Handelinge.) 

6.  Waar moontlik sal van die opdragte waaroor in hierdie Rapport 
gerapporteer is, saamgevoeg en gekonsolideer word.  Dit sal 
aanleiding gee tot 'n meer vaartbelynde (en korter) Rapport.  In die 
lig van KO, art.21, sal die omvang van die opdragte aan die CO-
Deputate grootliks ingekort moet word.  Sake wat deur ouers, 
lidmate, Kerkrade, Klassisse en Part. Sinodes afgehandel kan word, 
moet nie in die opdrag van die CO-Deputate opgeneem word nie 
(vgl. KO, art.30). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
7.  Die CO-Deputate neem die vrymoedigheid om 'n kort 
Memorandum as addendum by die Rapport aan te heg oor wat 
beskou word as 'n strategie wat die benoemde Deputate in die 
volgende termyn moontlik kan volg. 
 Besluit:   Goedgekeur. 
8.  Die benoemde Deputate moet 'n studie maak van die 
moontlikhede en belemmeringe vir Christelike onderwys wat 
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voorhande is in die nuwe Grondwet van die RSA en in 
onderwyswetgewing. 
 Besluit:  Kennis geneem (reeds in Opdragte vervat). 
9.  Die volgende persone kan oorweeg word vir benoeming as lede 
van die Deputategroep: 
Mpumalanga:  Di. F.J. du T. Lessing, G.J. Meijer, S.F. Krüger. 
Gauteng:  Di. P.P. Krüger, N. Droomer, S.A. Celliers, J. Marais, 
oudll. S.J.M. de Beer, M.C. Hattingh, ds. A.P. Krüger. 
Wes-Transvaal:  di. G.J. van Wyk, proff. P.G.W. du Plessis, J.L. 
van der Walt, dr. P.J. Mentz. 
Onafhanklike skole:  G.J. Meijer (Mpumalanga), S.A. Cilliers 
(Gauteng), S.K.B. Godschalk (Gauteng), A. Juyn (Wes-Transvaal). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORANDUM OOR TOEKOMSTIGE STRATEGIE VAN 
DIE DEPUTATE VIR CHRISTELIKE ONDERWYS (JUNIE 
1996) 
 
Die ervaring van die Deputate vir CO (1994 - 1996) in verband met 
onderwysontwikkelinge in die RSA het getoon, dat hoewel dit 
belangrik is om onderwysontwikkelinge op die nasionale (makro-) 
onderwysstelselvlak te moniteer, en die koers daarvan op allerlei 
wyses te probeer beïnvloed, stuur en bepaal, hierdie strategie nie 
goeie vrugte afgewerp het nie.  Weens allerlei redes (soos die 
ervaring die afgelope drie jaar uitsprake deur die Grondwetlike Hof, 
en wenke wat deur invloedryke persone in Regeringskringe gegee is), 
is die volgende soort optredes meer effektief: 
*  Maak deeglike ontledings van alle amptelike dokumente wat op 
die een of ander manier met die onderwys te doen het. 
*  Probeer vasstel wat die ruimte vir Christelike moedertaalonderrig 
is wat in die dokumente toegelaat word.  (Hou in gedagte dat art. 29 
van die Grondwet (1996) die onderwysowerheid verplig om 
enkelmediumskole minstens as 'n opsie te oorweeg by 
onderwysvoorsiening.) 
*  Aanvaar dat die Grondwetlike Hof aangetoon het dat daar geen 
verpligting op die staat/owerheid rus om Christelike of 
moedertaalonderwys te verskaf nie. 
*  Besef dat, in gevalle waar ouers en kerke nie gelukkig is met die 
lewensbeskouing of die taalmedium van skole nie, sodanige ouers en 
kerke self moet sorg vir alternatiewe, en ook moet sorg vir die 
finansiering daarvan. 
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*  Ouers moet toenemend hulle doopbelofte met erns bejeën, en 
hulle moet sterk bygestaan word deur die kerke in die toepassing van 
verbondsonderrig. 
*  Aanvaar dat die openbare onderwys toenemend gesekulariseer 
gaan raak namate 'n nuwe onderwysbedeling gevestig word, en dat 
regstellende aanvullende onderwys tuis en in die skole gegee moet 
word. 
*  Maak waar moontlik nog gebruik van die onafhanklike skole, met 
wisselende subsidie van die onderwysdepartement, en beïnvloed 
ouers om: 
-  te sorg dat die skool gevul is met Christen-leerlinge 
-  te probeer verseker dat die onderwysers almal Christene is 
-  te probeer sorg dat Christene tot die bestuursrade verkies word      
seker te maak dat Bybelonderrig aangebied word 
-  te probeer sorg dat al die ander vakke vanuit Christelike 
perspektief aangebied word. 
*  Waar die benutting van sowel openbare skole as gesubsidieerde 
skole weens hulle toenemende gesekulariseerdheid nie meer 
moontlik is nie, moet gedink word aan die privaatskool- en die 
tuisskoolopsie as alternatief.  Verbondsouers moet op prinsipiële 
gronde besluit in welke skool die doopbelofte die beste nagekom kan 
word. 
*  Werk waar moontlik op die plaaslike vlak, en maak seker dat alles 
dáár reg verloop.  Op hoër vlakke word dikwels leë en niksseggende 
beloftes oor die eerbiediging van Christelike moedertaalonderwys 
gemaak. 
 Besluit:  Kennis geneem.  Deputate maak van die Memorandum 

gebruik waar nodig. 
 
 
F.  AANVULLENDE RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR 
CHRISTELIKE ONDERWYS 
 
Die Sinode neem kennis 
1.  Die Deputate het kennis geneem van samesprekings tussen 
verteenwoordigers van die Vereniging vir Christelike Hoër 
Onderwys, die Beweging vir Christelik-volkseie Onderwys en 
ARSO, wat gehandel het oor verskillende aspekte van Christelike 
onderwys in die nuwe bedeling in Suid-Afrika.  Die gesprek, wat in 
Mei 1996 gevoer is, was in aansluiting by 'n vorige gesprek in Maart 
1996.  'n Skrywe van die drie verenigings waarin gesprekke met die 
Deputate vir Christelike Onderwys van die GKSA aangevra sal word, 
word op hierdie stadium nog afgewag.  Die nuut-benoemde Deputate 
moet die versoek sover as moontlik opvolg. 
2.  Die Deputate het waar moontlik deelgeneem aan alle 
onderhandelinge en samesprekings oor die sogenaamde Artikel 
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247(1)-onderhandelinge, soos vereis deur die Tussentydse Grondwet 
van die RSA.  Daar is ook deelgeneem aan die samesprekings 
aangaande die SA Skolewet.  Die Deputate het kennis geneem dat die 
Artikel 247(1)-onderhandelinge aanvanklik gelei het tot aansienlike 
verbeterings in die konsep SA Skolewet, maar dat verwikkelinge in 
die Portefeuljekomitee daarna weer grootliks gelei het tot die 
uitskakeling van hierdie verbeterings.  Ten tye van die skryf van 
hierdie aanvullende verslag is die Wet nog nie gepromulgeer nie.  
Die benoemde Deputate sal, na die promulgering van die Wet, moet 
nagaan watter ruimte dit nog laat vir Christelike onderwys. 
3.  Die Deputate het steeds aktief deelgeneem aan die werksaamhede 
van die Interkerklike Komitee vir Opvoeding en Onderwys (die 
IKOO).  Onder die vaandel van die IKOO is deelgeneem aan die 
samesprekings ter verbetering van die SA Skolewet, en aan die 
werksaamhede van die sogenaamde Eenheidsfront (wat die IKOO en 
die SA Stigting vir Opvoeding en Onderwys - SASOO - ingesluit 
het).  Die IKOO het goed gevorder op die weg om provinsiale 
IKOO's te vestig, en (na sowel die jaarvergadering van die IKOO as 
die Dagbestuursvergaderings daarvan) dokumente ter toerusting van 
die provinsiale IKOO's is uitgestuur. 
4.  Sr. Rosalie Dekker het soos in die verlede die Deputate vir 
Christelike Onderwys deurlopend op die hoogte gehou van aktuele 
sake rakende die onderwys waarvan sy bewus geraak het.  Sy het 
inligting beskikbaar gestel oor verskillende (opbouende sowel as 
ongewenste) publikasies, vraagstukke soos onderwysmetodes, 
benaderings tot Godsdiens- en Bybelonderrig, geslagsvoorligting, en 
vele meer. 
5.  Die Deputate het met waardering kennis geneem van geslaagde 
konferensies wat deur provinsiale IKOO's gehou is, en waartydens 
verteenwoordigers van verskeie instansies teenwoordig was.  Die 
deelname van Deputate vir Christelike onderwys van sowel die 
Nasionale as Partikuliere Sinodes van die GKSA is met waardering 
dopgehou. 
6.  Die Deputate het kennis geneem dat verskillende 
onderwysersverenigings, soos die Transvaalse 
Onderwysersvereniging, hulleself hergeorganiseer het, en as 
vakbonde begin registreer het.  Ook is kennis geneem dat van hierdie 
verenigings die Nasionale Professionele Onderwysersunie van Suid-
Afrika verlaat het en hulle saamgevoeg het in die nuwe SA 
Onderwysersunie.  Albei laasgenoemdes tree tans as 
onderwyservakbonde op. 
 
Die Sinode besluit 
1.  Transformasieprosesse van die PU vir CHO 
Agtergrond en aanloop 
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Die Deputate vir Christelike Onderwys is deur 'n skrywe ingelig dat, 
hoewel die Kuratore van die TSP akkreditering ontvang het om aan 
die prosesse deel te neem, die Kuratore besluit het om nie deel te 
neem nie.  Die hele aangeleentheid is daarna na die Deputate vir 
Christelike Onderwys vir verdere hantering verwys.  Hierna het die 
Deputate vir Christelike Onderwys 'n gesprek gevoer met die 
voorsitter van die Kuratore oor die wenslikheid van die deelname 
van laasgenoemde aan die Transformasieprosesse van die PU vir 
CHO. 
Weens die feit dat die Deputate vir Christelike Onderwys nie oor die 
nodige mensekrag (personeel) beskik om aan die prosesse deel te 
neem nie, is die Deputate vir Christelike Onderwys van die 
Partikuliere Sinode Wes-Transvaal deur die voorsitter van die 
Deputate vir Christelike Onderwys versoek om aan die prosesse deel 
te neem en die akkreditering van die Kuratore op te neem.  Dit het na 
die raadsaamste uitweg gelyk, aangesien die PU vir CHO in die 
ressort van hierdie Partikuliere Sinode val.  Dit was egter nie vir die 
Deputate vir Christelike Onderwys van die Partikuliere Sinode Wes-
Transvaal moontlik om die akkreditering op te neem nie aangesien 
hulle nie betyds van die deelname aan die proses geregistreer kon 
word nie.  Verskeie lede van die CO-deputategroep het, in 'n ander 
hoedanigheid, wel aan die transformasiegesprekke deelgeneem en 
heelwat tyd daaraan bestee. 
Die Deputate vir CO het geoordeel dat die Kuratore (kragtens die 
kontraktuele verbintenis tussen die GKSA en die PU vir CHO en 
omdat hulle die gevolmagtigdes van die oorspronklike oprigters is) 
óók 'n verantwoordelikheid het om aan die proses deel te neem en 
het die Kuratore skriftelik só ingelig. 
Aanbeveling: 
*  Die CO-deputate is van mening dat die Kuratore van die TSP 
namens die GKSA optree in onderhandelinge met die PU vir CHO 
kragtens die kontraktuele ooreenkoms tussen die GKSA en die PU 
vir CHO.  Die Sinode word derhalwe versoek om die Kuratore te 
versoek om aan die Transformasieprosesse deel te neem. 
*  Die GKSA moet verder weë bedink om dit vir die CO-deputate, 
met hulle beperkte tyd en mensekrag, moontlik te maak om aan die 
Transformasieprosesse van die PU vir CHO deel te neem, soos deur 
die koöptering van CO-deputate spesifiek vir hierdie doel. 
*  Die benoemde CO-deputate moet voorts opdrag ontvang om 
dringend alle Christelike rolspelers en belanghebbendes strategies te 
betrek by optrede om te verseker dat die Christelike karakter van die 
PU vir CHO in die toekoms behoue sal bly. 
2.  Finansiering van IKOO-bedryf 
Agtergrond en aanloop 
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Die IKOO het, weens die aansienlike toename in sy werksaamhede 
ter bevordering van Christelike onderwys, heelwat meer fondse 
nodig.  Dit blyk uit die finansiële state van die IKOO dat daar nie 
meer uitgekom kan word met die beskeie bedrae wat die drie 
meewerkende kerke daaraan oorbetaal nie.  Die uitbreiding van sy 
werksaamhede in terme van (a) heelwat meer 
Dagbestuursvergaderings met die gepaardgaande groter reiskoste, (b) 
die toename in vergaderings en ontmoetings met gelyksindes om die 
onderwysprosesse in die land te probeer beïnvloed, (c) die 
voorbereiding van dokumentasie om die provinsiale IKOO's toe te 
rus en vele meer, het meegebring dat die IKOO se uitgawes 
aansienlik gestyg het. 
Aanbeveling: 
Die hoofrapport van die Deputate vir Christelike Onderwys het wel 
aanbeveel dat R1 750 per jaar beskikbaar gestel moet word aan die 
IKOO, maar nou beveel die Deputate aan dat die bedrag tot minstens 
R2 500 verhoog moet word.  Selfs met hierdie bydrae sal dit vir die 
IKOO moeilik wees om sy bedryfskoste te dra. 
U Deputate vertrou dat hulle met hierdie bykomstige Rapport meer 
lig gewerp het op die snelveranderende omstandighede in ons land se 
onderwys en op die belangrike rol wat die GKSA en gelykgesinde 
kerke in hierdie prosesse gespeel het en nog kan speel. 
 Besluit:  Skynbaar het die Kommissie van Jeug en Onderwys 

nie oor die Aanvullende Rapport teruggerapporteer nie.  Die 
sake genoem in die Aanvullende Rapport is egter wel deur die 
Sinode elders gehanteer en besluite daaroor geneem - Deputate 
Handelinge. 

 
 
19.2  RAPPORT DEPUTATE KATKISASIE  (Artt.36, 165) 
 
A.  Dr. G. Breed stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Jeug en 
Onderwys. 
C.  Ds. J.D. Venter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT 
1.  Opdrag 
1.1  Om die kurrikula (wat voor die Nasionale Sinode 1994 opgestel 
is) onder aandag van die kerke te bring vir kommentaar.  Daarna 
moet die opgestelde sillabusse onder aandag van die kerke gebring 
word vir hulle insette.  Eers daarna moet die huidige Handleidings 
hersien of herskryf word. 
1.2  Die Deputate moet kundiges (veral predikante) vind om as 
skrywers en/of hersieners van die Handleidings op te tree.  Die 
Deputate het reg tot koöptering. 



 527

1.3  Die huidige Handleidings word steeds aan kerke voorsien totdat 
die Handleidings volgens die nuwe kurrikulum en sillabusse voltooi 
is. 
1.4  Kommentaar word van kerke en individue verkry oor die 
konsephandleidings volgens die nuwe kurrikulum en sillabusse. 
1.5  Die Deputate ontvang opdrag om hul uitgawes te befonds deur 'n 
geringe verhoging in die verkoopprys van die Handleidings. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Kommentaar op kurrikula en sillabusse: 
Die opgestelde kurrikula en nuwe sillabusse is in samewerking met 
die Administratiewe Buro aan alle kerkrade van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika versend.  Die reaksie was baie goed en 
opbouende kommentaar en voorstelle (telefonies en skriftelik) is 
ontvang.  Daar was geen kerkraad of individu wat wesenlike 
probleme met die kurrikula en sillabusse ondervind het nie. 
Alle kommentaar is deurgewerk en waar nodig, is veranderinge of 
byvoegings aangebring aan die kurrikula en sillabusse. 
2.2  Koöptering van kundiges as skrywers van die Handleidings: 
2.2.1  Die Deputate het elk as sameroeper opgetree met 'n span 
kundiges was as skrywers van die konsephandleidings (katkisante en 
kategete) opgetree het.  Die werk is onder die Deputate verdeel op 
grond van die vier hoofindelings van die kurrikula:  
Openbaringsgeskiedenis, die koninkryk van God, kerk en 
kerkgeskiedenis en Belydenisskrifte.  Die skrywers was meestal 
teoloë (predikante GKSA).  By die skryf van die Handleidings vir 
graad 1 en 2 is ook gebruik gemaak van onderwysers. 
2.2.2  Voortdurende terugvoer en kontrolering is deur die 
sameroepers gedoen.  Skrywers is van kommentaar op hulle werk 
voorsien om hulle skryfwerk te hersien.  In hierdie proses van skryf 
en herskryf het daar by die Deputate groei in begrip plaasgevind oor: 
*  Wat die inhoud en die samestelling van die Handleidings behoort 
te wees 
-  dat die Handleidings vir die katkisant in die vorm van 'n werkboek 
moet wees 
-  dat die katkisant deur die Handleidings begelei moet word om dag 
vir dag met die Bybel besig te wees 
-  dat die Handleidings 'n dikker boek (150p plus) gaan wees en dus 
meer gaan kos 
*  Die geweldige omvang van die taak indien dit in diepte gedoen 
word 
*  Die noodsaak van sentrale (finale) redigering deur 'n teoloog of 
teoloë 
*  Dat dit vir een persoon onmoontlik is om die redigering alleen te 
doen, tensy hy vir 'n tyd losgemaak word van ander take. 
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2.2.3  Nadat die meeste lesse van die skrywers ontvang is (na 
hersiening), is teoloë (predikante) wat hulle in die skryfproses bewys 
het in hulle ywer en gawes, gevra om (as 'n span) te help met die 
redigering van die Konsephandleidings.  Redigering en soms 
herskrywing word in noue samewerking deur die span gedoen.  
Plaaslike kerkrade is versoek om hierdie broeders predikante 
geleentheid te gun om hierdie werk te verrig. 
2.2.4  Daar word met opvoedkundiges, 'n drukkersfirma (V&R), 'n 
spesialis-ontwerper (sr. Hilda Nienaber) en 'n grafiese kunstenaar 
saamgewerk om die bladuitleg van die Handleidings te bepaal. 
2.2.5  Opvoedkundiges word versoek om op 'n kontinue basis die 
inhoud en samestelling van die Handleidings te evalueer.  Die 
bevatlikheid van elke les, met die oog op elke ouderdomsgroep, sal 
hierin besondere aandag ontvang. 
2.2.6  Met die skryf van hierdie Rapport was die oogmerk om die 
Handleidings (katkisant en kategeet) vir minstens drie standerds te 
voltooi voor die einde van 1996. 
2.2.7  Daar word beplan om, as die Here wil, alle Handleidings teen 
die einde van 1997 voltooi te hê (dus van voorskool tot einde st.9). 
2.3  Huidige Handleidings: 
Huidige Handleidings is steeds voorsien en sal ook in 1997 
beskikbaar wees vir die klasse waarin die nuwe Handleidings nie 
voltooi is nie. 
2.4  Kommentaar op Konsephandleidings: 
Kommentaar op Konsephandleidings sal ingewag word sodra kerke 
dit begin gebruik. 
2.5  Befondsing: 
Die Deputate beoog om hulle totale befondsing te doen uit dit wat 
deur die verkoop van die ou sowel as nuwe Handleidings gegenereer 
word. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Benoem Deputate vir Katkisasie. 
3.2  Neem kennis van die voltooide Handleidings en verwys dit na 
die plaaslike kerke vir kommentaar aan die Deputate. 
3.3  Die Deputate voltooi die herskrywing van die Handleidings vir 
kategete en katkisante volgens die nuwe kurrikula en sillabusse. 
3.4  By herdrukke van die Handleidings word dit op grond van die 
ingekome kommentaar hersien. 
3.5  Die Deputate befonds hulle uitgawes uit die verkoop van die 
Handleidings. 
3.6  Die Administratiewe Buro behartig die boekhouding van die 
Deputate se inkomste en uitgawes. 
 Besluit:  Die hele punt 3 word goedgekeur. 
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19.3  RAPPORT DEPUTATE VIR JEUGSORG  (Artt.38, 166) 
 
A.  Dr. D.G. Breed stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Jeug en 
Onderwys. 
C.  Ds. J.D. Venter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT 
1.  Opdrag 
Die opdrag aan die Deputate is vervat in die Acta 1994:412-413, 
20.2. 
1.1  Vir die doelgerigte toerusting van die kerkjeug en as hulpmiddel 
vir die kerke, programwenke vir jeugbyeenkomste saam te stel. 
1.2  Vir die jongmense en spesifiek vir die laerskooljeug toerusting 
oor Bybelleesmetodiek te gee en geskikte hulpmiddele beskikbaar te 
stel. 
1.3  Deur toerustingsmateriaal aan die noodsaak van die toerusting 
en opleiding van jongmense om met jeugaktiwiteite leiding te neem, 
aandag te gee. 
1.4  Met kundige hulp en advies vir die jongmense 'n geestelike 
liederebundel naas die Psalms en Skrifberymings saam te stel, wat 
volgens inhoud en melodieë die sang onder jongmense op 
Gereformeerde grondslag bevorder. 
1.5  In samewerking met die CJBF-Deputate en met inagneming van 
die beskikbare fondse, die samestelling van lektuur te inisieer. 
1.6  As skakel met die Jeugkommissies van die NG en NH Kerke en 
met ander binnelandse Kerke rakende kerklike jeugsorg te dien. 
1.7  Die Deputate vir Jeugsorg word opgedra om voorstelle aan 
kerkrade te maak waarmee die kerkrade die jongmense kan stimuleer 
om jeugwerk in die amp van die geloof te onderneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake vir kennisname 
2.1  Samestelling van Deputate: 
Br. Hannes du Preez (Wapadrant) het sy benoeming as Deputaat nie 
aanvaar nie.  Een van die secundi, ds. H.P.M. van Rhyn, is as 
Deputaat opgeroep. 
2.2  Uitvoering van opdrag: 
2.2.1  Programwenke vir Jeugbyeenkomste (Opdrag 1) 
Twee programwenke is deur die Deputate saamgestel en ter 
beskikking van die kerke gestel. 
Programwenke 3 handel oor 'n verskeidenheid onderwerpe en bevat 
ook 'n handleiding vir die opstel van 'n jaarprogram.  Hierdie 
Programwenke is gratis aan kerke beskikbaar gestel. 
Programwenke 4 bevat praktiese programriglyne vir die aktivering 
van jongmense om dienswerk in die amp van die geloof te 
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onderneem.  Riglyne vir 'n kenmekaar- en ontspanningsgeleentheid is 
ook by hierdie Programwenke ingesluit. 
2.2.2  Bybelleesmetodiek vir Laerskoolkinders (Opdrag 2) 
Die Deputate het 'n toerustingskursus getitel "Jong lidmaat, jong 
leier" saamgestel en tot beskikking van die kerke gestel om hulle 
jongmense self op te lei. 
 
Die samestelling van die kursus is soos volg: 
 
 Kursus 1: Die noodsaak van jeugsorg. 
 Kursus 2: Unieke jongmens vra unieke leiding. 
   *  Wie is die unieke jongmens met wie ons werk? 
   *  Unieke leiding toegepas. 
 Kursus 3: Leierskap, Gly, ly of lei. 
   *  Bybelstudie:  Leierskap in die Bybel. 
   *  Eienskappe van 'n Christenleier. 
   *  Leierskapstyle. 
   *  Take van 'n leier. 
 Kursus 4: Kommunikasie. 
   *  Kommunikasievaardighede. 
   *  Praktiese kommunikasie. 
 Kursus 5: Groepshantering. 
   *  Eiesoortigheid van 'n kerklike jeuggroep. 
   *  Binding en motivering. 
   *  Konflikhantering. 
 Kursus 6: Beplanning. 
 
Die kursus bestaan uit 'n handleiding vir die kursusaanbieder en 'n 
werkboek vir die jeug.  Transpirante asook 'n video is as 
begeleidende hulpmiddels voorsien. 
Op Saterdag, 28 Augustus 1995, is kerke uitgenooi om 'n byeenkoms 
by te woon waartydens die Deputate die kursusmateriaal beskikbaar 
gestel het en dit verder toegelig het.  Die byeenkoms is deur 
ongeveer 200 lidmate uit verskeie gemeentes bygewoon. 
Na die kursus se aanvanklike bekendstelling het nog 20 gemeentes, 
die Jeugkommissie van die NG Kerk asook individuele lidmate die 
kursus bestel.  Die Deputate ontvang nog gereeld navrae oor die 
kursus. 
Die Deputate het ‘n werkboek vir die junior primêre en senior 
primêre leeftydfases asook ‘n uitgebreide Bybelleesrooster vir 
laerskoolkinders saamgestel.  In hierdie publikasies is ook aandag 
gegee aan Bybelleesmetodiek.  Hierdie publikasies word voorberei 
omdat DV in Oktober 1996 gereed te wees vir publisering. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.2.3  Opleiding van jongmense om met jeugaktiwiteite leiding te 
neem (Opdrag 3). 
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2.2.4  Geestelike Liederebundel naas Psalms en Skrifberymings 
(Opdrag 4) 
2.2.4.1  Werkwyse:  Die Deputate het liedere bekom deur 
uitnodigings aan Gereformeerde lidmate te rig deur middel van Die 
Kerkblad, radio en tydens byeenkomste.  Individuele lidmate is ook 
hieroor deur die Deputate genader.  Die Deputate het ook self aan 
liedere gewerk. 
2.2.4.2  Beoordeling van liedere:  In die lig daarvan dat die Sinode 
nie praktiese riglyne vir beoordeling van die liedere neergelê het nie, 
het die Deputate self o.a. die volgens uitgangspunte vir die keuring 
van die liedere neergelê: 
*  Die liedere moet die sin en inhoud van 'n Skrifgedeelte(s) of 'n 
gedeelte van die Belydenisskrifte suiwer en korrek weergee. 
*  Die liedere uit die Skrif moet hulle oorsprong in die poëtiese 
gedeeltes van die Skrif hê. 
*  Die melodie moet by die woorde van die lied pas, maklik singbaar 
wees en die gelowige jongmens aanspreek. 
2.2.5  Samestelling van lektuur vir die jeug (Opdrag 5): 
2.2.5.1  Bundel vir kleuters:  'n Bundel is by die CJBF ingehandig vir 
publikasie.  In hierdie publikasie word verskeie aktuele temas op 'n 
bevatlike wyse vir die kleuter uiteengesit.  Die bundel is so 
saamgestel dat 'n ouer hierdie temas deur 'n gesprek met hulle 
kleuters kan behandel.  Die bundel is getitel:  "Nag, my kind!  -  
Nagsê-gesprekke met kleuters" en is geskryf deur sr. Bets la Cock en 
geïllustreer deur sr. R. du Toit. 
2.2.5.2  Hoe-Boekies:  Twee boekies in hierdie reeks is geskryf en 
gepubliseer, nl.: 
*  "Hoe hanteer ek...?"  Dit dek die volgende onderwerpe:  
"Moedeloosheid", "Eensaamheid" en "Woede". 
*  "Hoe besluit ek oor...?"  Dit dek die volgende onderwerpe:  
"Beginsels", "Kerkverband" en "Loopbaan". 
Hierdie boekies is deur verskeie skrywers geskryf. 
2.2.5.3  Artikels vir Die Kerkblad:  Die Deputate het as deel van 
hulle opdrag om geestelike lektuur beskikbaar te stel, artikels 
voorsien vir Die Kerkblad van Januarie 1996 wat oor die jeug 
gehandel het. 
2.2.5.4  Soekligreeks - Bybelstudiehandleidings:  'n 
Bybelstudiehandleiding oor 2 Petrus, geskryf deur dr. D.G. Breed, is 
in 1996 gepubliseer. 
By die inhandiging van hierdie Rapport was die volgende publikasies 
reeds en bykans gereed vir publisering:  Sefanja (ds. N.W. Ligthelm) 
en Markus (ds. T. Kruger). 
Die volgende publikasies is bykans gereed vir keuring:  Miga (ds. 
G.C. Verhoef) en 2 Tessalonisense (dr. G. Breed). 
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Die volgende publikasies sal DV gedurende 1997 deur die skrywers 
ingehandig word vir keuring:  Job (ds. A.H. Mulder), Jeremia (dr. 
D.J.S. Steyn), Handelinge (dr. A.G.S. Venter), Habakuk (dr. C.J. 
Smit), Efesiërs (dr. B.J. de Klerk), Filippense (prof. G.J.C. Jordaan), 
1 Tessalonisense (prof. J.J.J. van Rensburg), Jakobus (dr. S.J. van 
der Walt), 1 Petrus (prof. J.J.J. van Rensburg) en Judas (dr. D.G. 
Breed). 
Die volgende publikasies sal DV gedurende 1998 gereed wees vir 
publisering:  Genesis en Deuteronomium (ds. A.H. Bogaards), 1 
Samuel (ds. L.H. van Schaik), 1 Korintiërs (ds. B.R. Kingma) en 
Openbaring (ds. B.C.G. Fourie). 
2.2.6  Skakeling met die Jeugkommissies van die NG en NH Kerke 
en met ander binnelandse Kerke (Opdrag 6): 
Die jaarlikse samesprekings met die Jeugkommissies van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde 
Kerk het elke jaar plaasgevind.  Tydens die samesprekings is daar 
benewens voordragte ook aandag gegee aan verskeie fasette van 
kerklike jeugwerk en inligting oor werksaamhede wedersyds 
uitgeruil. 
Dit het uit die byeenkomste geblyk dat daar 'n behoefte is dat nie net 
die Jeugdeputate tydens hierdie skakelgeleenthede teenwoordig is 
nie, maar ook die Deputate wat aandag gee aan kategese en 
onderwys. 
Die Deputate vir Jeugsorg is vir 1997 verantwoordelik vir die 
saamroep van verteenwoordigers van die verskillende Kerke. 
2.2.7  Stimulering van jongmense om jeugwerk in die amp van die 
geloof te onderneem (Opdrag 7): 
Die Deputate het enkele aanbevelings hieroor geformuleer en 
skriftelik aan die kerke deurgegee. 
As deel van hierdie voorstelle het die Deputate ook die volgende tot 
beskikking van die kerke gestel: 
*  Programwenke 4 wat handel oor die praktiese uitlewing van die 
amp van die geloof, 
*  Huisbesoekriglyn vir ouderlinge en diakens 
*  Huisgodsdiensriglyn vir gebruik deur 'n huisgesin. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Geestelike liederebundel: 
3.1.1  'n Aantal liedere word voorgelê om deel te vorm van 'n geestelike 
liederebundel.  In die Rapport word slegs die woorde van die liedere 
weergegee.  Die musiek word in die Bylae beskikbaar gestel. 
 
3.1.1.1  "God is my Redder"             (Jesaja 12) 
                 Musiek:  Sr. Marelie du Plessis. 
                 Teks:     Sr. Marelie du Plessis. 
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 GOD IS MY REDDER 
 
 Op daardie dag sal jy sê: 
 Ek loof u Here 
 U was kwaad vir my 
 maar U is nou nie meer kwaad nie 
 en U het uitkoms gegee. 
 
 Die ware God is my heil 
 en ek vertrou op Hom 
 Ek is nie meer bang 
 Die Heer my God is my krag 
 en my beskerming is Hy. 
 
 Refrein 
 Die Heer is my Redder 
 Die Heer my God is my krag 
 en my beskerming is Hy 
 God is my Redder. 
 
 Met blydskap sal julle water skep 
 Uit fonteine van redding 
 Op daardie dag sal jul uitroep 
 Loof die Heer 
 Roep sy Naam aan 
 Maak sy dade onder volke bekend 
 Verkondig sy groot Naam. 
 
 Sing tot die eer van die Here 
 Hy't groot dinge gedoen 
 Maak dit aan die wêreld bekend 
 Jubel, juig 
 Woners van Sion 
 Want groot is die Heilige van Israel 
 Ja, Hy is by julle. 
 
 Refrein 
 Die Heer is my Redder 
 Die Heer my God is my krag 
 en my beskerming is Hy 
 God is my Redder. 
 
3.1.1.2  "Nuwe krag"                     (Jesaja 40) 
                 Musiek:  Sr. Marelie du Plessis. 
                 Teks:     Sr. Marelie du Plessis. 
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 NUWE KRAG 
 
 Die Here is die ewige God 
 Skepper van die hele aarde 
 Hy word nie moeg nie 
 Hy raak nie afgemat nie 
 en sy insig is ondeurgrondelik 
 
 Die Here gee vermoeides krag 
 sterk die wat nie meer kan nie. 
 Selfs jong mans word moeg 
 en raak ook afgemat 
 Selfs mans in hulle fleur kan struikel en val. 
 
 Refrein 
 Maar die wat op die Heer vertrou kry nuwe krag 
 Hulle vlieg met arendsvlerke 
 Hulle hardloop en word nie moeg 
 Hulle loop en raak nie afgemat nie. 
 
3.1.1.3  "Deurgrond my, o God"                (Psalm 139) 
                 Musiek:  Sr. Maryke van der Merwe. 
                 Teks:     Vergelyk Psalm 139:23-24 ('33/53-vertaling). 
 
3.1.1.4  "Met stem en lied"                     (Psalm 33) 
                 Musiek:  Joods tradisioneel. 
                 Teks:     Ds. B.C.G. Fourie. 
 
 MET STEM EN LIED 
 
 Met stem en lied 
 met al's wat ek kan bied 
 wil ek loof en sing 
 my dank aan God nou bring 
 
 Herhaal 
 Want Hy het my 
 want Hy het my 
 uit slawerny bevry 
 
 Want Hy het my 
 want Hy het my 
 uit slawerny bevry 
 
 La la la... 
 
 Met stem en lied 
 met al's wat ek kan bied 
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 met al's wat ek kan bied 
 sing ek my lied. 
 
 Herhaal 
 
 
3.1.1.5  "Putlied"                     (Numeri 21:16-18 en 1 Korintiërs 
10:1-4) 
                 Musiek:  Ds. B.C.G. Fourie. 
                 Teks:     Ds. B.C.G. Fourie. 
 
 PUTLIED 
 
 Die Here het sy volk gelei 
 weg van die slawerny 
 En toe hulle bly dors ly 
 sorg Hy dat hulle water kry 
 Met vreugde kan die mens nou sing 
 van die borrelrots wat water bring 
 Bondgenoot en vreemdeling 
 sal vreugdevol bly sing. 
 
 Refrein 
 Put, put gee jou water 
 Sing luid jou waterlied 
 Put, put gee jou water 
 gee wat jy ons kan bied 
 
 Die geestelik rots waar ons uit drink 
 Is Jesus, Seun van God 
 Dis Hy wat met ons oral gaan 
 begaan oor ons lot 
 Hy bied die gawes van die Gees 
 dat ons geseënd kan wees 
 Hy vul ons lewensput 
 dat ons vervuld sal wees 
 
 Refrein 
 
 Herhaal refrein 
 
3.1.1.6  "Ons verhewe Here"                     (Jesaja 33:5 en 22) 
                 Musiek:  Ds. B.C.G. Fourie. 
                 Teks:     Ds. B.C.G. Fourie. 
 
 ONS VERHEWE HERE 
 
 Die Here's verhewe 
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 Want Hy is God 
 Hy gee ons lewe 
 Hy dink aan ons lot 
 
 Refrein  (herhaal twee keer) 
 Die Here's ons Regter 
 Die Here's Verlosser 
 Hy is ons Koning 
 Hy is ons Redder 
 Hy, ja, Hy is ons Redder 
 Hy, ja, Hy is ons Redder 
 
3.1.1.7  "My ware troos"                     (HK Sondag 1) 
                 Musiek:  Sr. Marelie du Plessis. 
                 Teks:     Sr. Marelie du Plessis. 
 
 
 ENIGSTE TROOS 
 
 My troos: dat ek met liggaam en siel 
 in lewe en in dood nie aan myself nie, 
 maar aan my getroue 
 Verlosser Jesus Christus behoort. 
 Hy het met sy kosbare bloed 
 vir al my sondes ten volle betaal en my 
 uit alle heerskappy van die duiwel verlos 
 Hy bewaar my op so wyse dat 
 sonder die wil van my hemelse Vader 
 geen haar van my kop kan val. 
 
 Als moet inderdaad tot my saligheid dien 
 Dus verseker Hy my ook deur sy 
 Heilige Gees van die ewige lewe en 
 maak Hy my 
 van harte gewillig 
 en bereid om voortaan 
 vir Hom te lewe.  Dit is my enigste troos 
 in lewe en in dood. 
 
3.1.2  Die volgende liedere is ook geskik om in die liederebundel 
opgeneem te word nadat kopiereg vir die melodieë bekom is: 
 
3.1.2.1  "Verwagting"                     (Psalm 123:2) 
                 Musiek:  I. Harel. 
                 Teks:     Ds. Ben Fourie. 
 
 VERWAGTING 
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 Soos die oë van 'n slaaf 
 opkyk na sy eienaar, 
 soos die oë van 'n slavin 
 kyk na haar eienares, 
 
 so kyk ons, o Here, 
 na U, o Here, 
 totdat ons genade 
 van U ontvang. 
 
 
3.1.2.2  "My hart"                     (Psalm 131) 
                 Musiek:  N. Sebastian. 
                 Teks:     Ds. Ben Fourie. 
 
 
 
 MY HART 
 
 Ek is nie hoogmoedig 
 Ek verhef myself nie 
 Ek hou my nie op met allerlei dinge 
 wat ek nie verstaan nie 
 
 Herhaal 
 
 Refrein 
 Ek het gemoedsrus en vrede gevind 
 soos net 'n kind sy vrede kan vind 
 by U alleen! 
 
3.1.3  'n Aantal liedere is ontvang wat na oordeel van die Deputate 
nie aan genoemde riglyne voldoen nie (kyk Bylae). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.1.4  Aanbevelings: 
3.1.4.1  Die Sinode oordeel dat die liedere (genoem in punt 3.1.1) 
geskik is om in 'n geestelike liederebundel opgeneem te word. 
3.1.4.2  Die Sinode oordeel dat die liedere genoem in punt 3.1.2 ook 
geskik is vir opname in 'n geestelike liederebundel nadat die kopiereg 
vir die melodieë verkry is. 
3.1.4.3  Deputate bestaande uit kundiges op die ter sake terreine 
word benoem om 'n geestelike liederebundel verder saam te stel. 
 Besluit:   
1.  Die Sinode oordeel dat die sing van liedere tydens 
jeugbyeenkomste ‘n saak is van die plaaslike kerk, wat hierin van die 
hulp van die Klassis gebruik kan maak. 
2.  Die Sinode neem kennis van die liedere wat ontvang is en bedank 
die opstellers daarvoor. 
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3.  Aan die benoemde Deputate word opgedra om die sing van 
Psalms en Skrifberymings by die jeug te bevorder. 
 
4.  Opdrag aan die Deputategroepe wat benoem word 
4,1  Deputate Jeugsorg: 
4.1.1  Stel vir die doelgerigte toerusting van die kerkjeug en as 
hulpmiddel vir kerke programwenke vir jeugbyeenkomste saam. 
4.1.2  Gee vir die jongmense en spesifiek vir die laerskooljeug 
verdere toerusting oor Bybelleesmetodiek en stel geskikte 
hulpmiddele beskikbaar. 
4.1.3  Deur toerustingsmateriaal verder aan die noodsaak van die 
toerusting en opleiding van jongmense om met jeugaktiwiteite 
leiding te neem, aandag te gee. 
4.1.4  Inisieer in samewerking met die CJBF die samestelling van 
lektuur en poog om lektuur ook vir blinde persone toeganklik te 
maak. 
4.1.5  Dien as skakel met die Jeugkommissies van die NG en NH 
Kerke en met ander binnelandse Kerke rakende kerklike jeugsorg. 
4.1.6  Die Deputate vir Jeugsorg word opgedra om verdere voorstelle 
aan kerkrade te maak waarmee die kerkrade die jongmense kan 
stimuleer om jeugwerk in die amp van die geloof te onderneem.  Die 
Deputate ontvang ‘n mandaat om van fasiliteerders gebruik te maak 
om die jeug se spesifieke behoeftes ten opsigte van die kerk te 
bepaal.  Fondse hiervoor moet deur die Deputate self verkry word. 
 Besluit:  Punte 4.1.1 tot 4.1.6 word goedgekeur soos gewysig 

(wysiging reeds aangebring - Deputate Handelinge.) 
4.2  Deputate vir geestelike liederebundel: 
4.2.1  Stel met kundige hulp en advies 'n geestelike liederebundel 
naas die Psalms en Skrifberymings saam, wat volgens inhoud en 
melodieë die sang onder jongmense op Gereformeerde grondslag kan 
bevorder. 
4.2.2  Maak voorstelle aan kerkrade hoe die sing van die 
goedgekeurde liedere onder die jongmense bevorder kan word. 
 Besluit:  Nie goedgekeur nie. 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE JEUGSORG 
 
Met verwysing na 3.1  Geestelike liederebundel  
 
Die musiek van genoemde liedere soos in die Agenda gepubliseer 
word nou beskikbaar gestel: 
 
 Besluit  Die Sinode neem kennis van die melodieë met 

verwysing na die besluit geneem by 3.1 hierbo. 
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20.  Kerkargief en -museum 
 
20.1  RAPPORT DEPUTATE KERKARGIEF EN -MUSEUM  
(Art.16) 
 
A.  Oudl. P.J. (Paul) Snyman stel die Rapport. 
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Die opdrag van die Sinode aan die Deputate vind u in die Acta 
1994:418, 4.2 tot 4.8. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
2.1  Musea: 
2.1.1  Burgersdorpse kultuur-historiese museum: 
Die administratiewe veranderinge in die land raak ook die 
administrasie en toekoms van die museum.  Dit ressorteer nou nie 
meer onder die Westelike Provinsie nie, maar onder die Oostelike 
Provinsie. 
Die situasie is nog baie onduidelik en sensitief.  Die Deputate het 
prof. B. Spoelstra versoek om in 1995 en 1996 soveel moontlik van 
die Trusteeraadsvergaderings by te woon totdat die nuwe bedeling 
gevestig is.  Prof. Spoelstra was van die stigting af by die museum 
betrokke en dien volgens 'n ooreenkoms met die destydse KPA in die 
Trusteeraad as een van die verteenwoordigers van die Administrateur 
wat nou deur die Premier van die Oostelike Provinsie gehanteer 
word. 
'n Nuwe kuratrise naamlik mev. Kluyts is aangestel en die museum 
verdien groot lof. 
In die historiese geboue waarin die Teologiese Skool in 1869 begin 
het, is die PU vir CHO besig om hulle uitstalling te vernuwe. 
2.1.2  Die Potchefstroomse Kerkmuseum: 
Die Deputate het aan die begin tegniese advies ingewin van mnr. 
Balti du Plessis van die Nasionale Kultuurhistoriese Museum.  Dit 
het geblyk dat 'n museum eers 'n wye versameling moet opbou om 
dan temas wat van tyd kan wissel, te kan uitstal.  Die opbou van 'n 
wyse versameling is op hede dus 'n voorkeurbehandeling vir die 
Deputate. 
As gevolg van verskillende omstandighede het die samewerking 
tussen die Deputate GKSA en die Potchefstroomse Stadsraad, wat 
die Totiusmuseum in die aangrensende gebou administreer, tot 'n 
einde gekom.  Die Stadsraad wou die ooreenkoms wat die 
Kerkmuseum betref, nie hernu nie. 
Die Deputate het toe vir br. M.P.A. Coetsee gevra om die 
Kerkmuseum te organiseer en sy werk was so suksesvol dat die 
museum reeds oop is vir die publiek en hy begelei gereeld besoekers. 
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Hy het die beskikbare items uitgestal in uitstalkaste wat teen 'n baie 
billike prys aangekoop is.  Alle artikels, ook die wat nou nog bekom 
word, word aangeteken op 'n inventarislys en alles is ook op rekenaar 
aangebring.  As gevolg van dit alles kon 'n versoek van die Laerskool 
Mooirivier om een van die vertrekke as klaskamer te huur, nie 
toegestaan word nie. 
Die Deputate bring die Potchefstroomse Kerkmuseum onder die 
aandag van die Kerke en vra vriendelik dat persone en kerkrade sal 
meewerk om artikels vir die museum te versamel sodat dit verder 
uitgebou kan word. 
Die Deputate verwys ook na die Bylae "Algemene riglyne vir 
onderskeiding van artikels vir die Kerkmuseum en Kerkargief". 
2.2  Nasionale gedenkwaardighede: 
2.2.1  Woonhuis te Buffelsdoorn: 
Die onderhandeling met die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede 
(RNG) duur nog voort.  Dit gaan daaroor dat die woonhuis van 
destydse komd. en oudl. P.J.W. Schutte as 'n Nasionale 
gedenkwaardigheid verklaar word. 
Ds. D. Laufs het in hierdie verband goeie kontak opgebou met die 
betrokke bestuurders en skakelpersone van Anglo-American wat die 
myn beheer en die plaas besit. 
2.2.2  Die Kerkhof te Buffeldoorns: 
Daar is nie heeltemal sekerheid oor wie se grafte op die plaas 
Buffeldoorns is nie.  Pogings word aangewend om inligting daaroor 
te kry.  Die grafte is ook onversorg en die Deputate probeer om 'n 
instansie te kry om daarvoor te sorg. 
2.2.3  Krugerskraal: 
Die plaas van wyle dr. J.D. du Toit dien tans as 'n eindpunt vir 'n 
staproete.  Die Administratiewe Buro is verantwoordelik vir die 
fisiese versorging van Krugerskraal.  Br. M.P.A. Coetsee het ook 
hier, in die ou studeerkamer, 'n uitstalling aangebring om aan die 
werk van Totius te herinner. 
2.2.4  Die Deputate het ook die Kerkargief en - museum by die Dept. 
Kerkgeskiedenis aanbeveel.  Dit sal die Kerkargief in die toekoms te 
goede kom as teologiese studente daadwerklik daarmee kennis maak 
en dit gebruik.  Om te begin het die Deputate die TSV gevra om 
iemand te benoem om met die Deputate saam te werk.  Br. Herman 
Prinsloo is benoem en hy het waardevolle werk gedoen.  Die 
Deputate versoek dat dit 'n permanente gebruik word vir die 
toekoms. 
2.3  Die Deputate self: 
2.3.1  Van die oorspronklike Deputate wat die Sinode in 1994 
benoem het, het slegs prof. B. Spoelstra, dr. J.H. Snyman, prof. 
C.J.H. Lessing en dr. P.J. Snyman hulle weg oopgesien om te dien.  
Gevolglik het die sekundus, ds. D. Laufs, voltyds as Deputaat gedien.  
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Verder het die Deputate gedurende die tyd advies geniet van brr. 
J.J.M. Verhoef, M.P.A. Coetsee en H. Prinsloo.  Die Deputate hoop 
om DV aanvullende aan u name voor te lê wat as Deputate vir die 
volgende drie jaar kan dien. 
2.3.2  Bylae A 1997:  Die Deputate het riglyne opgestel oor hoe om 
onderskeid te maak tussen artikels wat vir die argief bestem is en dit 
wat vir die museum bestem is.  Kyk die aangehegte Bylae A1997. 
 Besluit:  Kennis geneem.  Die Sinode neem met dank kennis 

van die werk wat die PU vir CHO doen in verband met die 
opgradering en instandhouding van die geboue in Burgersdorp 
(vgl. 2.1.1). 

 
3.  Die Kerkargief 
Die afgelope drie jaar is daar met groot vrug in die Kerkargief 
gewerk.  Die inskakeling en ordening van Partikuliere Sinode- en 
Klassisdokumente, is sover dit ontvang is, op datum en aandag word 
gegee aan die insameling van ontbrekende dokumente.  Hierdie 
versuim laat groot leemtes in die dokumenteversameling van die 
Argief. 
Die ordening van die gemeentedokumente is ook al op 'n gevorderde 
stadium en inventarisse is opgestel.  Die Ere-Argivaris en sy 
personeel verdien dank vir die goeie werk deur hulle gedoen. 
Gedurende die tydperk 1993-1996 is dokumente van 23 gemeentes 
ontvang.  Uit die totaal van 350 (304 bestaande en 46 ontbinde) 
gemeentes is daar nou van 239 gemeentes dokumente in die Argief.  
276 van die gemeentes is ouer as 25 jaar en die Argief besit van 54 
gemeentes geen dokumente nie.  Gemeentes reageer swak op 
oproepe om dokumente na die Argief te stuur.  Dit is noodsaaklik dat 
Klassisse deurlopend (o.a. met visitasie) aandag te gee aan 
kerkargiewe en die sentralisering daarvan in die Kerkargief. 
Die aantal navorsers wat van die Argiefdokumente gebruik maak, het 
baie toegeneem en skriftelike navrae word deurlopend ontvang en 
afgehandel.  In hierdie verband lewer die Ere-argivaris en sy 
personeel waardevolle diens om die Kerkargief verantwoordelik en 
wetenskaplik te bedryf. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
4.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.1  Die Sinode word versoek om die aangehegte Bylae A1997 goed 
te keur. 
 Besluit:  Die Sinode neem kennis van die betrokke Bylae. 
 
 
 
4.2  Die Sinode beklemtoon die wenslikheid dat die Argief vir die 
studente in Kerkgeskiedenis ontsluit word.  Die wyse waarop dit  
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kan geskied, word na die Senaat van die TSP verwys. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.3  Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor br. M.P.A. 
Coetsee vir sy ywer om die Kerkmuseum te Potchefstroom te laat 
funksioneer en versoek hom om op te tree as Ere-Kurator van die 
Kerkmuseum. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.4  Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor ds. D. Laufs en 
br. H. Prinsloo vir hulle navorsing rondom Buffeldoorns. 
 Besluit:  Goedgekeur met dank. 
4.5  Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor die Ere-Argivaris 
prof. C.J.H. Lessing, en sy personeel, vir die bekwame hantering van 
die Kerkargief. 
4.6  Die Sinode benoem weer Deputate vir die Kerkargief en -
museum met die volgende opdrag: 
4.6.1  Sorg vir die veilige bewaring, versorging en insameling van 
argivalia en artikels vir die Kerkmuseum. 
4.6.2  Bring waar nodig, die fisiese behoeftes van die geboue vir die 
Kerkargief en Kerkmuseum en ander historiese geboue onder die 
aandag van die Administratiewe Buro. 
4.6.3  Werk mee met die museum te Burgersdorp op die wyse 
waarop by die oprigting van die museum met die Kaaplandse 
Provinsiale Administrasie ooreengekom is. 
4.6.4  In oorleg met die Administratiewe Buro Krugerskraal op die 
beste manier as historiese gedenkwaardigheid te bedryf en instand te 
hou. 
4.7  Doen andermaal 'n ernstige beroep op predikante, kerkrade en 
meerdere vergaderings om sorg te dra dat argiewe wat nie meer vir 
naslaandoeleindes nodig is nie, onmiddellik en gereeld na die 
Kerkargief oorgeplaas word en dat minstens een eksemplaar van 
gemeenteblaaie/nuusbriewe, kerklike tydskrifte en dergelike 
publikasies in die Argief gedeponeer word. 
 Besluit:  Punte 4.5 tot 4.7 word goedgekeur soos gewysig 

(wysiging reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
 
5.  Begroting 1997 
 
5.1  Begroting vir die Kerkargief: 
 
 Indeksering     2 000.00  
 Salarisse    31 727.00  
 Skryfbehoeftes en drukwerk      2 759.00  
                              Totaal  R36 477.00 
 
5.2  Begroting vir die Kerkmuseum: 
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 Skryfbehoeftes en telefoon     1 750.00  
 Verbruiksmateriaal     2 000.00  
 Reiskoste i.v.m. Burgersdorp     4 000.00  
 Salaris kurator en tydelike assistente   12 000.00  
 Onvoorsiene uitgawes           500.00  
                              Totaal  R20 500.00 
 
 Besluit:  Verwys na Finansiële Kommissie.  (Die finale besluit 

oor die begroting is geïnkorporeer in die begroting wat deur die 
Finansiële Kommissie voorgelê en deur die Sinode aanvaar is 
vir Januarie tot Junie 1997 - Deputate Handelinge.) 

 
C.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE KERKARGIEF EN -
MUSEUM 
 
1.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1  Die museum te Burgersdorp 
Dit is met leedwese dat die Deputate moet rapporteer dat die 
voortbestaan van die Burgersdorpse Kerkmuseum in sy huidige vorm 
baie sensitief is.  Alles wat moontlik is, word egter gedoen om die 
status quo daar te behou en die Deputate wil hulle hartlike dank 
teenoor prof. B. Spoelstra betuig vir die groot werk wat hy daar 
doen. 
1.2  Kerkmuseum te Potchefstroom 
Dit is met groot blydskap dat die Deputate rapporteer dat die 
Potchefstroomse Kerkmuseum op 2 Oktober 1996 sy deure vir die 
publiek oopgemaak het. 
Die inligting oor die funksionering van die museum is per brosjure 
beskikbaar.  Die jaarstate van die museum vind u in die Agenda:149. 
Die Deputate wil hulle opregte dank en waardering betuig teenoor 
mnr. M.P.A. Coetsee wat met sy ywer en entoesiasme die museum 'n 
lewende werklikheid gemaak het. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.1  Opgehoopte fondse 
Die Deputate versoek die Sinode dat sy opgehoopte fondse nie van 
hom weggeneem word nie omdat: 
(a)  Die museum het pas begin funksioneer en daar sal spoedig nog 
uitstalkaste benodig word. 
(b)  Die oorspronklike doel met die geld begin nou te realiseer. 
(c)  In die vloeibare situasie van vandag rondom kultuurbewaring, 
val die klem al meer op eie bekostiging en al minder op staatshulp. 
2.2  Kerkhof te Buffeldoorns 
Die Deputate vra die goedkeuring van die Sinode om een keer per 
jaar met 'n instansie te reël om die kerkhof te gaan skoonmaak.  
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Daarvoor sal 'n bedrag geld nodig wees en moontlik kan die Tegniese 
Departement van die PU vir CHO gevra word om dit te doen. 
 Besluit:  Punte 2.1 en 2.2 word  vewys na die Finansiële 

Kommissie.  (Die Sinode het blykbaar nie direk oor hierdie saak 
‘n besluit geneem nie.  Riglyne waarvolgens begrotings van 
deputategroepe jaarliks deur die Bestuur van die Admin. Buro 
gehanteer word is neergelê in die Finansiële Rapport, G. 3.1.3 
en 3.1.4 - Deputate Handelinge.) 

2.3  Krugerskraal 
Die Deputate het verskeie briewe ontvang o.a. van br. B.J. van der 
Walt en die RNG waarin gekla word oor die swak fisiese toestand 
van Krugerskraal.  Die Deputate rapporteer soos volg: 
Op 21 Mei 1994 het twee lede van die Deputate saam met 'n 
boukontrakteur 'n besoek gebring aan Krugerskraal insake die 
restourasie van 'n afgebrande rondawel wat verseker was.  Daar is 
met die Administratiewe Buro gereël en die nodige herstelwerk is 
gedoen. 
Intussen is die perseel gebruik as eindpunt van 'n voetslaangroep en 
verder het die eienaar van die aangrensende plaas 'n huurkontrak met 
die Administratiewe Buro opgestel teen 'n nominale bedrag van 
R500.00 per jaar. 
Op die vergadering van 18 November 1996 het die twee bogenoemde 
briewe ter tafel gekom en die saak is bespreek. 
Volgens die Sinodebesluit (Acta 1991:435 en Acta 1994:418) beheer 
die Deputate Kerkargief/-museum vir Krugerskraal, maar die fisiese 
versorging daarvan berus by die Administratiewe Buro wat die koste 
uit die Sinodale Kas verhaal. 
Derhalwe het die vergadering twee lede (die Skriba en br. M.P.A. 
Coetsee) aangewys om die toestand van Krugerskraal onder die 
aandag van die Direkteur van die Administratiewe Buro te bring met 
die versoek dat onverwyld gereël moet word vir die opgradering van 
Krugerskraal. 
(Die opdrag is op 19 November 1996 uitgevoer.) 
Voor die versoek aan die Direkteur van die Administratiewe Buro 
oorgedra is, het lede van die Deputate hulle self daarvan vergewis 
dat daar inderdaad agteruitgang by Krugerskraal is. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
 
 
 
 
3.  Aanbevelings 
3.1  Kerkhof te Buffeldoorns 
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Die Deputate beveel aan dat die benoemde Deputate saam met mnr. 
Andries Nel verder met die mynowerhede onderhandel oor die 
bewaring van die kerkhof aldaar. 
3.2  Woonhuis van die Nels 
Die Deputate beveel aan dat die benoemde Deputate besin oor die 
bewaring van die Nels se woonhuis te Buffeldoorns. 
3.3  Huis van P.J.W. Schutte 
Aangesien die onderhandelinge met die mynowerhede betreffende 
die huis van P.J.W. Schutte al ver gevorder is, moet die nuwe 
Deputate daarmee voortgaan en dit afhandel. 
3.4  Lede vir die benoemde Deputate 
Die Deputate wil graag aan die Sinode die volgende name deurgee 
ter oorweging deur die Sinode vir benoeming op die nuwe 
Deputategroep:  ds. D. Laufs (sameroeper), dr. P.J. Snyman (skriba), 
prof. B. Spoelstra, brr. M.P.A. Coetsee en H. Prinsloo, 'n 
verteenwoordiger uit die TSV (hulle wys hom self aan), die ere-
argivaris prof. C.J.H. Lessing, prof. J.M. Vorster (adviseur) en ds. 
N.G. Laubscher (sekundus). 
 Besluit:  Die hele punt 3 word goedgekeur. 
 
4.  Die argief 
4.1  Navorsing en navrae 
In die afgelope ses maande is 'n totaal van 29 navrae ontvang.  Dit 
sluit in genealogiese navorsing (10), doopseëls (6) en navrae oor 
bewys van lidmaatskap (3) en navrae van algemene aard (10). 
Persone wat hulle eie navorsing by die Argief kom doen het, is 
gehelp en van die nodige dokumente voorsien. 
4.2  Bedankingsbriewe 
Van 6 gemeentes is argivalia ontvang en bedankingsbriewe is 
daarvoor geskryf. 
4.3  Meerdere vergaderings 
Van die Partikuliere Sinodes en Klassisse is 25 resente dokumente 
ontvang en dadelik ingeskakel. 
4.4  Kerkrade 
Die dokumente van 27 gemeentes is oorgewerk, bygewerk of 
ingeskakel.  Van 5 gemeentes is nuwe argivalia ontvang en voorlopig 
georden. 
4.5  Algemeen 
Gemeente- en Klassisblaaie is op gereelde basis ontvang en 
ingeskakel.  Dit geld ook die Kerklike Tydskrifte. 
Tyd word ook gespandeer om dr. D. Kempff te help met die 
identifisering van persone op foto's en die korrekte aanbring van 
nommers. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 4. 
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21.  Kerkregtelik 
 
21.1  RAPPORT DEPUTATE VIR DIE TOEPASSING VAN KO, 
ART.66  (Art.18) 
 
A.  Dr. J. Visser stel die Rapport. 
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Kyk Acta Nasionale Sinode 1994:420, 22.3. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Vir kennisname 
U Deputate is opgeroep om op 6 April 1994 saam met Klassis 
Potchefstroom te vergader ter uitvoering van KO, art.66. 
2.1  Aangesien ds. N.G. Laubscher nie beskikbaar was nie, is ds. 
I.J.V. Kruger as sekundus opgeroep. 
2.2  Op die vergadering is die volgende besluit met advies en 
instemming van u Deputate geneem: 
"Die Klassis Potchefstroom van die Gereformeerde Kerke van Suid-
Afrika met Deputate van die Nasionale Sinodes wat deur die kerke 
aangewys is om oor die implementering van KO, art.66 te handel, het 
op 6 April 1994 besluit om 24 April 1994 as 'n dag van 
verootmoediging en gebed vir al die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika uit te skrywe. 
Hierdie oproep word gemotiveer deur groot beproewings waarvan 
die druk oral in die kerke gevoel word, waar onder toename in 
misdaad, doodslag, dreiging tot geweld, onsekerheid en 
werkloosheid. 
Ons beklemtoon dat hierdie oproep gemotiveer is deur 'n opregte 
behoefte om ons voor God te verootmoedig en omdat ons ons eie 
magteloosheid, onvolkomenheid, sonde en skuld voor God wil bely. 
Ons beklemtoon die vereistes vir die gebede wat God welgevallig is 
en deur Hom verhoor word, naamlik dat ons die enig ware God wat 
Hom in sy Woord geopenbaar het van harte aanroep, dat ons ons 
nood en ellende reg en grondig moet ken en dat ons alleen bid op die 
soenverdienste van Jesus Christus. 
Die vergadering spreek die wens uit dat alle Christene in ons land 
wat dieselfde geloof as ons bely hulle in hierdie tyd voor God sal 
verootmoedig. 
 
Praktiese implementering: 
1.  Die Klassis het kennis geneem van 'n besluit deur Deputate van 
Sinode Soutpansberg om al die kerke in hulle ressort op 17 April 
1994 tot 'n dag van verootmoediging en gebed op te roep. 
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2.  Die besluit van die Klassis vir 24 April 1994 is bloot om praktiese 
oorwegings geneem en het nie die bedoeling om bogenoemde besluit 
deur die Deputate van Soutpansberg in gedrang te bring nie. 
3.  Die Korresponderende Kerkraad gee die volledige besluit en 
motivering via die Administratiewe Buro deur aan al die 
Gereformeerde Kerke, Die Kerkblad en die openbare media. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Vir besluitneming 
Twee Deputate met sekundi moet weer aangewys word. 
 Besluit:  Goedgekeur en verwys na Kommissie vir benoeming 

van Deputate. 
 
21.2  RAPPORT DEPUTATE VIR REGSAANGELEENTHEDE  
(Art.17) 
 
A.  Prof. A. le R. du Plooy stel die Rapport. 
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Kyk Acta 1994:422. 
Besluit:  Kennis geneem. 
  
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Die Deputate het op versoek adviese oor die volgende 
aangeleenthede gegee: 
2.1.1  Op versoek van die Administratiewe Buro oor die verhuring en 
verkoop van die eiendomme van die GKSA by Hammanskraal. 
2.1.2  Op versoek van die Deputate vir Emeritaatsfonds oor 
emeritusversorging. 
2.1.3  Op versoek van die Kuratorium oor die moontlike opheffing 
van 'n embargo en vernietiging van dokumente. 
2.1.4  Op versoek van die Administratiewe Buro oor die interpretasie 
van die bepalings van die W. du Toit-Trust. 
2.1.5  Enkele kleiner navrae wat meestal individueel deur lede van 
hierdie Deputate gehanteer is. 
2.2  Aangesien die inhoud van die adviese deur die betrokke 
instansies, soos die Administratiewe Buro of Deputate wat navraag 
gedoen het, se Rapporte behandel word, ag ons dit onnodig om 
verder in hierdie Rapport daarop in te gaan. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  As voorsitter van die Deputate versoek ek die Sinode om die 
ander lede van die Deputate wat as professionele mense uit liefde vir 
die saak die werk gedoen het, skriftelik te bedank. 
 Besluit:  Verwys na die Direkteur, Administratiewe Buro. 



 549

3.2  Die Sinode oorweeg om weer Deputate vir Regsaangeleenthede 
te benoem, en dat in sodanige geval 'n duidelike mandaat aan die 
Deputate gegee word. 
 Besluit:  Goedgekeur en verwys na Kommissie vir benoeming 

van Deputate. 
 
 
21.3  RAPPORT DEPUTATE VIR KERKREGTELIKE SAKE  
(Artt.35, 167, 168) 
 
A.  Ds. J.P. Bingle stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Kommissie 
Kerkregtelike Sake I. 
C.  Ds. J.C. Erasmus rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  "3.2  Dat die Sinode weer Deputate met dieselfde opdrag 
benoem.  Die opdrag is vervat in Acta 1991:507, 5.1.8.2;  (vgl. Acta 
1991:793, 2.21.2).  Hulle moet die Rapport van die vorige Deputate 
sowel as die sake wat die Kommissie hierbo aangestip het, sover 
nodig en geldig ook in berekening bring in die uitvoering van hulle 
opdrag" (Acta 1994:428, 22.3;  vgl. ook Acta 1994:426-427, 4.8). 
[Acta 1991:507, 5.1.8.2:  "'n Emeritusprofessor val uitsluitlik onder 
toesig van die plaaslike Kerkraad waar hy woon.  Besluit:  Kennis 
geneem.  Die saak word verwys na Studiedeputate (Deputate 
Kerkregtelike Sake)]". 
 Besluit:  Kennis geneem. 
1.2  "1.  Die Meerderheids- en Minderheidsrapport se aanbevelings 
oor KO, art.59, word goedgekeur. 
2.  Die res van die Rapporte [Meerderheids- en Minderheids-] word 
verwys na die Deputate vir Kerkregtelike Sake om die volgende 
Sinode te adviseer" (Acta 1994:455, 22.7). 
[Die 'res van die Rapporte' handel oor 'n Beswaarskrif van die 
Partikuliere Sinode Noord-Transvaal teen die verandering deur 
Sinode 1964 van KO, artt.61, 76 en 77, na die huidige redaksie.  Die 
beswaar wat teen die redaksie van KO, art.59 gehandhaaf is (1. 
hierbo), was deel van dieselfde beswaar.] 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Die Sinode neem kennis 
2.1  Opdrag 1.1 - Toesig oor Emeritusprofessore: 
2.1.1  Die Sinode van 1991 (Acta:507, e.v.;  729-734) het gewysigde 
prosedures oor die toesig en tug oor professore aanvaar. 
2.1.2  By die behandeling van die sake genoem in 2.1.1 hierbo, het 
die Sinode voor die vraag te staan gekom wat die posisie is van 
professore wat geëmeriteer het:  bly hulle ten opsigte van die 
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uitoefening van hulle ampspligte en hulle versorging steeds onder die 
toesig en tug van die Kuratorium of kom hulle na hulle emeritaat 
uitsluitlik onder die sorg en toesig van die kerkraad waar hulle woon? 
2.1.3  Die studie wat deur Sinode 1991 opgedra is aan 
Studiedeputate se resultate is deur die Nasionale Sinode 1994 
behandel, maar daar is slegs kennis geneem van die Rapport.  Die 
saak is verwys na die Deputate vir Kerkregtelike Sake. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1.1 tot 2.1.3. 
2.2  Opdrag 1.2 - Beswaar teen redaksie van KO, artt.61, 76 en 77: 
Die twee Kommissierapporte (Meerderheids- en Minderheids-) wat 
aan Sinode 1994 as advies aangebied is, moet volgens opdrag in 
studie geneem word en beoordeel word om Sinode 1997 in staat te 
stel om uitspraak te gee oor die Beswaarskrif van Partikuliere Sinode 
Noord-Transvaal.  Die Deputate se taak is dus om via die 
beoordeling van die Kommissierapporte die problematiek in die 
Beswaarskrif in studie te neem. 
2.2.1  Algemene Beswaargronde: 
2.2.1.1  Sinode 1994 het hom nie uitgespreek oor die Meerderheids- 
en Minderheidsrapporte se aanbevelings oor die Algemene 
Beswaargronde nie. 
2.2.1.2  Die Meerderheids- en Minderheidsrapport verskil soos volg 
in hulle advies oor die Algemene Beswaargronde: 
 eersgenoemde sien die eerste twee (van die vier) beswaargronde as 
formele gronde en handhaaf dit sonder om daarmee te impliseer dat 
dit prinsipiële implikasies vir Sinode 1964 se veranderings aan die 
betrokke artikels; 
 laasgenoemde handhaaf al vier algemene gronde. 
2.2.1.3  Die Meerderheids- en Minderheidsrapporte aanvaar dus 
beide die Algemene Gronde dat Sinode 1964: 
* met die tersaaklike wysiginge nie by die besluit van Sinode 1961 
gehou het nie, nl. om slegs noodsaaklike wysigings aan te bring; 
* die Sinodebesluit van 1961 bloot by wyse van 'n 
Kommissierapport ter syde gestel het sonder die behoorlike weg van 
gravamen met behoorlike motivering. 
Die Rapporte verskil wel daarin dat Algemene Beswaargrond 3 
aanvoer dat Sinode 1964 onregmatig opgetree het deur 'n beperkte 
opdrag wyer te interpreteer en Algemene Beswaargrond 4 dat Sinode 
1964 betekenisveranderinge in die Kerkorde aangebring het. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.2.2  Beswaar met betrekking tot KO, art.61: 
2.2.2.1  Die twee Kommissierapporte verskil formeel soos volg: 
 
 
 Meerderheidsrapport: 
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 die beswaar word op geen van die beswaargronde gehandhaaf nie, 
maar oor twee van die agt gronde kan nie uitsluitsel gegee word 
alvorens 'n Sinode die woorde 'ander kerke' in KO, art.61 
geïnterpreteer het nie; 
 Minderheidsrapport: 
 die beswaar word op al agt beswaargronde gehandhaaf. 
2.2.2.2  Die twee Kommissierapporte verskil materieel soos volg: 
 Meerderheidsrapport: 
 uitsluitsel oor die woorde 'ander kerke' moet verkry word:  indien 
dit dui op kerke binne kerkverband, kan die beswaar nie gehandhaaf 
word nie;  indien dit ook na kerke buite kerkverband verwys, moet 
dit gehandhaaf word. 
 Minderheidsrapport: 
 interpreteer 'ander kerke' as kerke in kerkverband (dus:  die eerste 
moontlike interpretasie wat die Meerderheidsrapport voorsien), en 
verklaar daarom dat die beswaar gehandhaaf moet word (m.a.w. 
ander as wat die Meerderheidsrapport sou doen as dit die betekenis 
van die woorde sou wees). 
2.2.2.3  Interpretasie van die woorde ander kerke blyk dus nodig te 
wees, maar dit sal nog nie daartoe lei dat die Rapporte se standpunte 
met mekaar versoen word nie.  Die beswaar as sulks kan dan wel op 
grond van die interpretasie beantwoord word. 
2.2.3  Beswaar met betrekking tot KO, artt.76 en 77: 
2.2.3.1  Die beswaar word gemotiveer deur daarop te wys dat Sinode 
1964 die redaksie van KO, artt.76 en 77 verander het [die woord 
'Nagmaal' is vervang met 'sakramente'] sonder om 'n duidelike 
motivering daarvoor te gee. 
2.2.3.2  Sinode 1994 het die Meerderheids- en Minderheidsrapport 
wat deur sy Kommissie voorgelê is, na die Deputate vir 
Kerkregtelike Sake verwys om uitsluitsel daaroor te gee.  
[Eersgenoemde verwerp die beswaar;  laasgenoemde handhaaf dit.] 
 Besluit:  Kennis geneem van punte 2.2.2 tot 2.2.3.2. 
 
3.  Die Sinode oorweeg 
3.1  Opdrag 1.1 - Toesig oor Emeritusprofessore: 
3.1.1  Die stelling dat 'n emeritusprofessor uitsluitlik val onder die 
toesig van die plaaslike kerk waar hy woon (vgl. Acta 1994:428;  
Acta 1991:507), is in stryd met die besluit van die Nasionale Sinode 
1988 (Acta:541, 2.7.3) wat soos volg lui: 
 "Geëmeriteerde professore bly steeds aan al die kerke in 
kerkverband verbonde.  Alles wat dus in hierdie Rapport oor die 
versorging en moontlike tughandelinge oor professore vermeld is, is 
ook op emeritusprofessore van toepassing.  Dit bring uiteraard mee 
dat daar in die geval van emeritusprofessore 'n besondere noue 
skakel moet wees tussen die kerkraad onder wie se sorg hy woon, en 
die betrokke Kuratorium.  
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 Besluit:  Goedkeurend kennis geneem." 
Hierdie besluit is nie deur latere Sinodes verander nie.  Dit moet in 
ag geneem word dat die Nasionale Sinode 1991 (Acta:496, 2.2) 
daarvan kennis geneem het dat die verdere aandag aan die 
versorging, tug en toesig oor professore aangesluit het by Rapporte 
wat reeds voor Sinodes 1982, 1985 en 1988 gedien het. 
3.1.2  Toe die Nasionale Sinodes van 1988 en 1991 op 'n indringende 
wyse aan 'n hersiening van die toesig en tug oor professore aandag 
gegee het, is nagelaat om die besluite van die Nasionale Sinode 1982 
(Acta:46-47;  81-85) in ag te neem (vgl. veral Acta 1982:46-47, 2.5 
en 84-85, 21.3.2).  Die wysigings wat die Nasionale Sinode 1991 
(Acta:507 e.v. en 727-734;  vgl. veral 732, 2.1.10) oor die toesig en 
tug oor professore aan bepaalde besluite van 1973 (Acta:316, 
2.2.2.5.1 en 2.2.2.5.2) aangebring het, het die konsekwensie dat die 
besluite van 1982 soos hierbo gestel ook gewysig moes word.  Die 
rede hiervoor is dat die betrokke besluite van 1982 gebaseer is op 
besluite van 1973 (Acta:316) waarvolgens die tugreg oor professore 
se ampswerk nog by die kerkraad waar hy woon berus, terwyl dit in 
1991 sodanig verander is dat dit die Kuratorium se 
verantwoordelikheid geword het. 
3.1.3  Wanneer as vertrekpunt geneem word dat die Kerkorde (artt.2 
en 18) vier dienste erken, lyk dit voor die handliggend dat die diens 
van professore 'n vierde afsonderlike diens is.  Die Nasionale Sinode 
van 1973 (Acta:315-316, 2.2.1-2.2.2.3) het prinsipiële besluite oor 
hierdie diens van professore geneem, bv. dat 'n professor onthef is 
van die verpligting ten opsigte van die ander fasette van die 
ampswerk van predikant maar die bevoegdheid daartoe behou onder 
die toesig van die plaaslike kerk;  dat hy vir sy diens aan die Skool 
aan al die plaaslike kerke gelyklik verbind is, en dat die toesig oor sy 
diens as professor deur al die kerke in kerkverband (Kuratorium) 
geskied. 
Vir hierdie vierde diens is ook 'n afsonderlike roeping en beroeping 
nodig.  Daarom word hy in terme van KO, art.10 van sy verbintenis 
as predikant van 'n gemeente losgemaak en as professor aan al die 
kerke verbind. 
Hierdie diens is dus nie tydelik nie, maar 'n volledige en voltydse 
afsonderlike diens. 
3.1.4  Wanneer iemand dus as professor emeriteer, emeriteer hy as 
professor wat die bevoegdheid tot die uitoefening daartoe behou 
wanneer hy versoek word om deeltyds die diens te verrig, namate sy 
kragte en bekwaamheid dit toelaat.  Hy word ook as sodanig steeds 
deur die kerke deur middel van die Kuratorium versorg. 
 Besluit:  Die Sinode neem goedkeurend kennis van pte.3.1.1 tot 

3.1.4. 
3.1.5  Bevinding: 
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3.1.5.1  'n Emeritusprofessor bly steeds verbonde aan al die kerke in 
kerkverband, soos Sinode 1988 (Acta:541, 273;  vgl. 3.1.1 van 
hierdie Rapport) besluit het. 
Dit impliseer dat die stelling "'n Emeritusprofessor val uitsluitlik 
onder die toesig van die plaaslike kerkraad waar hy woon" (Acta 
1994:428;  Acta 1991:507) wat in studie geneem moes word, kan in 
die lig van die besluit van die Nasionale Sinode 1988 (Acta:541, 
2.7.3) nie gehandhaaf word nie. 
3.1.5.2  Die besluite van Nasionale Sinode 1982 soos gestel in 3.1.2 
van hierdie Rapport, sowel as die besluit dat 'n Akte van Bevestiging 
saam met die attestasie van die te beroepe professor na sy nuwe 
gemeente gestuur moet word, is ter syde gestel deur die besluite wat 
deur die Nasionale Sinodes van 1988 en 1991 in hierdie verband 
geneem is. 
 Besluit:  Punte 3.1.5.1 en 3.1.5.2 word goedgekeur soos 

gewysig (wysigings reeds aangebring - Deputate Handelinge).  
Vergelyk ook punt 4.1 hieronder. 

 
3.2  Opdrag 1.2 - Beswaar teen redaksie KO, artt.61, 76 en 77: 
3.2.1  Beoordeling en bevinding met betrekking tot die Algemene 
Beswaargronde: 
3.2.1.1  Sowel die Meerderheids- as Minderheidsrapport wat by die 
Sinode van 1994 gedien het, laat die eerste twee Algemene 
Beswaargronde slaag. 
3.2.1.2  Die eerste Algemene Beswaargrond moet as geldig 
beoordeel word daarin dat Sinode 1964 met betrekking tot die 
wysiging van Kerkorde, artt.59, 61, 76 en 77 nie by die besluit van 
Sinode 1961 gehou het nie, naamlik om slegs n o o d s a a k l i k e 
veranderinge aan te bring (Acta 1961:347, ii onder Besluit). 
3.2.1.3  Die tweede Algemene Beswaargrond moet eweneens as 
geldig beoordeel word.  Sinode 1964 het inderdaad die besluit van 
1961, waarin die opdrag tot slegs redaksionele wysigings, 
noodsaaklike veranderings en behoud van bestaande bewoordinge, 
aan die hand van 'n Kommissierapport ter syde gestel, sonder 'n 
behoorlik gemotiveerde gravamen. 
3.2.1.4  Die derde Algemene Beswaargrond kom inhoudelik op 
dieselfde as die tweede neer en word nie hier as 'n afsonderlike grond 
beoordeel nie. 
3.2.1.5  Die vierde Algemene Beswaargrond word nie bewys nie.  U 
Deputate oordeel dat die tersaaklike veranderinge deur Sinode 1964 
wel misverstande in die hand kan werk, sonder dat daarmee 
noodwendig betekenisveranderinge bewys is. 
Bevinding:  Die beswaar slaag op die eerste en tweede Algemene 
Beswaargronde. 
 Besluit:  Punte 3.2.1 tot 3.2.1.5 word goedgekeur. 
3.2.2  Kerkorde, art.61: 
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3.2.2.1  Die oorspronklike bedoeling van KO, art.61 
3.2.2.1.1  Prinsipieel 
3.2.2.1.1.1  Daar is 'n noue prinsipiële band tussen KO, artt.59, 61 en 
82.  Die artikels se oorspronklike bedoeling is om te reël h o e 
iemand lidmaat word van die plaaslike kerk.  Daar is die volgende 
maniere: 
*  deur die doop (KO, art.59 saamgelees met KO, artt.56, 57, 58 en 
60) 
*  deur belydenis van die Gereformeerde godsdiens en 'n getuienis 
van 'n vrome lewenswandel (KO, artt.61 en 82). 
3.2.2.1.1.2  Art.61 wil positief ordelik reël hoe en wie die plaaslike 
kerk t o e l a a t tot die Heilige Nagmaal en nie negatief wie en hoe u 
i t g e s l u i t word nie.  Daarom val die aksent in die artikel op die 
woord 'getuienis' ["sonder ... getuienis moet (niemand) toegelaat 
word nie"]. 
3.2.2.1.1.3  Die Heilige Nagmaal is prinsipieel 'n e k s k l u s i e w e 
aangeleentheid en het daarom 'n g e s l o t e karakter.  Dit is slegs vir 
gelowiges ingestel.  Daarom moet elkeen alvorens hy tot die 
Nagmaal toegelaat word"... belydenis van die Gereformeerde 
godsdiens gedoen het en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel 
besit". 
3.2.2.1.2  Histories 
3.2.2.1.2.1  In die interpretasie van die artikel moet die 
reformatoriese onderskeid van Calvyn in sy kerkbegrip tussen die 
missa catechemenorum en die missa fidelium in berekening gebring 
word.  Die missa fidelium (Nagmaal) is juis die geleentheid waar die 
wese van die ware kerk tot sigbare vergestalting kom en is daarom 
eksklusief - teenoor die missa catechemeenorum wat inklusief is en 
waarin daar baie gebreke, vlekke, huigelaars en sondaars vermeng is 
(Inst. 4.1.7).  Die Gereformeerde Nagmaal rig hom juis op die 
binnekring van ware gelowiges, die uitverkorenes wat die kenmerke 
van die ware kerk (NGB, art.29) vertoon en wie se geloof met 'n 
suiwer leer en lewe gedemonstreer word. 
3.2.2.1.2.2  In die Dordtse Kerkorde dui die woord 'kerk' konsekwent 
die plaaslike kerk aan en dit is nie 'n verwysing na 'n versameling van 
plaaslike kerke of na kerkverbande nie.  Laasgenoemde kerkbegrip 
(kerkverband as kerk) is 'n oorblyfsel van die Agtiende-eeuse 
Rasionalistiese kerkebegrip.  Die verantwoordelikheid van toelating 
tot die Heilige Nagmaal lê by die plaaslike kerk.  Die begrip 'ander 
kerke' in art.61 dui op ander plaaslike kerke en nie op ander 
kerkverbande of denominasies nie. 
3.2.2.1.2.3  Toe KO, art.61 sy beslag gekry het, was daar nie sprake 
van kerkverbande soos dit nou bekend is nie, en daarom kan die 
begrip 'ander kerke' as kerke uit ander kerkverbande nie nou ingevoer 
word nie.  Dit sou 'n anakronisme wees. 
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3.2.2.1.2.4  Dit is belangrik dat die Reformasie en gevolglik die 
Dordtse Kerkorde die     k o n f e s s i e as uitgangspunt gebruik vir 
die vasstelling van hoe en wie tot die Heilige Nagmaal toegelaat 
moet word en nie die kerksentriese denominasionele lidmaatskap nie:  
"... alleen diegene wat belydenis van die Gereformeerde godsdiens 
gedoen het". 
Die woorde 'Gereformeerde godsdiens' slaan op die godsdiens van 
die Reformasie in teenstelling met die Roomse en Anabaptistiese 
godsdiens en nie op 'n bepaalde strukturele of denominasionele 
kerklike identiteit nie. 
Tydens die Reformasie is Lutherane by geleentheid aan die Nagmaal 
toegelaat, omdat dit oorweging verdien dat "de Kerkeraad zulke 
Christenen niet afstoot", Christene wat in onderskeiding van die 
Roomse en Anabaptistiese gelowiges nie 'n belydenis strydig met die 
Gereformeerde godsdiens het nie.  Tydens die Doleansie van 1886 is 
ook lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk by geleentheid 
tot die tafel toegelaat, omdat hulle met die Gereformeerdes 
saamgelewe het, alhoewel hulle "niet durfen of willen aansluiten" 
(Bouwman, 1934:391). 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.2.2 tot 3.2.2.1.2.4. 
3.2.2.2  Beoordeling van die agt spesifieke gronde van die 
Beswaarskrif 
(Kyk weer 2.2.2 van hierdie Rapport vir 'n samevatting van die 
Meerderheids- en Minderheidsrapporte wat voor Sinode 1994 gedien 
het.) 
3.2.2.2.1  Beswaargrond 1 
Die beswaargrond saamgevat:  Die woorde "van dieselfde 
kerkverband" is ingevoeg bloot vir duideliker formulering. 
Beredenering:  Sinode 1964 het die woorde in KO, art.61 tussen 
hakies "van dieselfde kerkverband" ingevoeg met as enigste 
motivering:  "'n Duideliker motivering en daarom die woorde in 
hakies" (Acta 1964:72, 61).  Die Sinode gee geen ander motivering 
uit Skrif, Konfessie en Kerkorde nie. 
Bevinding:  Die Beswaar slaag op hierdie grond. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrif word gevolglik op 

hierdie grond gehandhaaf. 
3.2.2.2.2  Beswaargrond 2 
Die beswaargrond saamgevat:  Hierdie toevoeging is 'n onnodige 
reglementering wat die bevoegdheid van die plaaslike kerk in 
gedrang bring, in die lig van Sinode 1961 se besluit dat die "Nagmaal 
as sakrament 'n saak (is) van die plaaslike kerk, waar die Kerkraad 
toesig hou oor die toegang daartoe ..." (Acta 1961:119;  vgl. Acta 
1967:589, 202). 
Beredenering:  Uit die prinsipiële en historiese gegewens is dit 
duidelik dat toelating tot die Heilige Nagmaal 'n saak van die 
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plaaslike kerk is (Acta 1961:199 en Acta 1967:589, 202.  Kyk ook 
3.2.1.1.2.3 van hierdie Rapport).  Die Kerkorde reël in art.61 nie 
sake tussen kerkverbande nie, maar tussen plaaslike kerke.  Daarom 
is die woorde tussen hakies onnodig reglementerend en bowendien 
teenstrydig met KO, art.30, aangesien die toelating tot die Heilige 
Nagmaal 'n saak is wat in mindere vergaderings afgehandel kan 
word. 
Bevinding:  Die Beswaar slaag op hierdie grond. 
3.2.2.2.3  Beswaargrond 3 
Beswaargronde 3 en 4 saamgevat:  Hierdie twee beswaargronde 
handel oor 'n interpretasie van KO, art.61 op grond van  historiese 
gegewens uit die Reformasie en Doleansie. 
Beredenering:  KO, art.61 neem sy vertrekpunt in die Konfessie en 
nie vanuit 'n kerksentriese hoek nie (vgl. 3.2.1.1.2.4 van hierdie 
Rapport). 
In KO, art.61 word twee kategorieë onderskei oor wie tot die Heilige 
Nagmaal toegelaat word, naamlik 
 *  die wat belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen het 
en suiwer is in leer  
   en lewe 
 *  die uit ander kerke, wat die volgende kan insluit: 
 -  diegene uit dieselfde kerkverband wat met attes aangesluit het 
(KO, art.82) 
 -  wie met goeie getuienis kom (uit of van buite die 
kerkverband) 
 -  wie as besoeker kom met goeie getuienis (vgl. ook Acta 
1961:199 en 1967:589, 
     202). 
Verskeie kerkverbande binne die Gereformeerde tradisie soos ons dit 
vandag ken, het toe nie bestaan nie.  Die skeiding was tussen die 
Roomse (sowel as die Aabaptistiese) kerke en die Gereformeerde 
Kerke.  Hierdie artikel reël kennelik die toelating van gelowiges wat 
die Gereformeerde godsdiens huldig en wat met goeie getuienis 
aanmeld.  Elke plaaslike kerk reël hoe hy hierdie beginsel in praktyk 
toepas (vgl. weer Acta 1961:199 en 1967:589, 202). 
Bevinding:  Die Beswaar slaag op hierdie grond. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrif word gevolglik op 
hierdie grond gehandhaaf. 
3.2.2.2.4  Beswaargrond 4 
Beswaargronde 3 en 4 saamgevat:  Kyk by 3.2.2.2.3 hierbo. 
Beredenering:  Soos by 3.2.2.2.3 hierbo. 
Bevinding:  Die Beswaar slaag op hierdie grond. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrif word gevolglik op 

hierdie grond gehandhaaf. 
3.2.2.2.5  Beswaargrond 5 
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Die beswaargrond saamgevat:  Die huidige redaksie van KO, art.61 
skep die indruk dat dit sake ten opsigte van ander kerkverbande reël. 
Beredenering:  Alhoewel Sinode 1964 bedoel het om duideliker te 
formuleer, is die bewoording verwarrend.  Dit het in praktyk 
aanleiding tot misverstand gegee.  Die klem word verplaas van 
'getuienis' en 'belydenis' (konfessionele uitgangspunt) na 
kerklidmaatskap in kollegialistiese sin as vereiste vir toelating tot die 
Heilige Nagmaal.  Die beswaargrond is korrek in sy opmerking dat 
dit strydig is met die Kerkorde om verwysings na ander 
kerkverbande te maak.  Die implikasie van die woorde tussen hakies 
sou kon wees dat wie uit ander kerkverbande kom, nie belydenis van 
die Gereformeerde godsdiens (kon) gedoen het nie. 
Bevinding:  Die Beswaar slaag op hierdie grond. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrif word gevolglik op 

hierdie grond gehandhaaf. 
3.2.2.2.6  Beswaargrond 6 
Die beswaargrond saamgevat:  Die gebruik van die woord 
'kerkverband' in hierdie konteks skep die indruk van 'n kerklike 
'liggaam' waartoe kerke in Presbiterianistiese sin behoort. 
Beredenering:  Die Dordtse Kerkorde gebruik die begrip 'kerk' 
konsekwent as aanduiding vir die plaaslike kerk en nie vir 
versamelinge van plaaslike kerke of kerkverbande in 
Presbiterianistiese sin nie.  Laasgenoemde kerkbegrip is 'n oorblyfsel 
van die Agtiende-Eeuse Rasionalistiese kerkbegrip.  Die 
verantwoordelikheid oor toelating tot die Heilige Nagmaal lê by die 
plaaslike kerk (Acta 1961:199 en 1967:589, 202).  Die woorde 'ander 
kerke' dui op ander plaaslike kerke en nie op ander kerkverbande en 
denominasies nie.  Om die begrip 'kerkverband' in te voeg is 'n 
anakronisme (vgl. 3.2.2.1.2.3 van hierdie Rapport) wat die 
oorspronklike bedoeling verander. 
Bevinding:  Die Beswaar slaag op hierdie grond. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrif word gevolglik op 
hierdie grond gehandhaaf. 
3.2.2.2.7  Beswaargrond 7 
Die beswaargrond saamgevat:  Gereformeerde kerkregtelikes se 
kritiek op die invoeging is 'n bewys dat die invoeging kennelik nie 
die bedoeling van die Dordtse Kerkorde korrek weergee nie. 
Beredenering:  Die formulering van die woorde tussen hakies bots 
met die oorspronklike bedoeling van die artikel wat reël dat geeneen, 
vanwaar hy ook al kom, tot die Heilige Nagmaal toegelaat word nie 
sonder dat hy belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen 
het en 'n goeie getuienis van 'n vrome wandel besit nie. 
Die kritiek van verskeie erkende Gereformeerde kerkregtelikes teen 
die invoeging, soos aangetoon in die Beswaar, is dus geldig. 
Bevinding:  Die Beswaar slaag op hierdie grond. 
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 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrif word gevolglik op 
hierdie grond gehandhaaf. 

3.2.2.2.8  Beswaargrond 8 
Die beswaargrond saamgevat:  Die invoeging tussen hakies is 
oorbodig en verwarrend. 
Beredenering;  Die bogenoemde geslaagde gronde van beswaar toon 
aan dat die bewoording tussen hakies oorbodig en verwarrend is. 
Bevinding:  Die Beswaar slaag op hierdie grond. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrif word gevolglik op 

hierdie grond gehandhaaf. 
3.2.3  Kerkorde, artt.76 en 77: 
3.2.3.1  Die oorspronklike bedoeling van KO, artt.76, en 77 
3.2.3.1.1  Prinsipieel 
3.2.3.1.1.1  Die Reformasie het die Christelike tugbediening en 
Nagmaal in noue verband met mekaar gesien.  Die Nagmaal is 
volgens Calvyn juis die geleentheid waar die wese van die ware kerk 
tot sigbare vergestalting kom.  Hy onderskei in sy kerkbegrip tussen 
die c o r p u s  f i d e l i u m - die ware gelowiges - en die   c o r p u s  
c a t e c h u m e n o r u m - die gemengde gemeenskap waarin daar 
baie gebreke, vlekke, huigelaars en sondaars vermeng is (Inst. 4.1.7).  
Die Gereformeerde Nagmaal rig hom juis op die binnekring van ware 
gelowiges, die c o r p u s f i d e l i u m - die uitverkorenes wat die 
kenmerke van die ware kerk (NGB, art.29) vertoon en wie se geloof 
met 'n suiwer leer en lewe gedemonstreer word. 
3.2.1.1.2  Die Nagmaal is prinsipieel 'n eksklusiewe aangeleentheid 
en daarom 'n geslote aangeleentheid.  Dit is slegs vir gelowiges 
ingestel.  Daarom moet elkeen, alvorens hy tot die Nagmaal toegelaat 
word, "belydenis van die Gereformeerde godsdiens gedoen het en 'n 
goeie getuienis van 'n vrome wandel besit" (KO, art.61).  Die 
afhouding van die Nagmaal is deur Calvyn self in Geneve ingestel.  
In die eerste Kerkorde van Geneve word dan ook bepaal dat almal 
wat hulle onchristelik gedra en weier om na vermanings te luister, 
van die Nagmaal afgehou moet word. 
3.2.3.1.1.3  In die Gereformeerde tughandeling is daar 'n onderskeid 
tussen die afhouding van die Nagmaal (excommunicatio coenae) en 
die afsnyding van die kerk (excummunicatio ecclesiae). 
Eersgenoemde beteken tydelike verlies van alle kerklike voorregte 
wat die lidmate deur die doop en belydenis van geloof in die 
verbondsgemeenskap ontvang het, terwyl laasgenoemde permanente 
verlies van die voorregte inhou.  Wie dissiplinêr van die Nagmaal 
afgehou word, word daarmee ook die voorreg om 'n antwoord te gee 
op die vrae wat by die doop van kinders aan ouers gestel word, ontsê.  
Wie van die verbondsmaaltyd afgehou word, is vanselfsprekend ook 
nie bevoeg om 'n verbondsbelofte oor Christelike en godsalige 
opvoeding te maak nie. 
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3.2.3.1.1.4  Wat in die Konfessie bely word (Heidelbergse 
Kategismus, Sondag 31), word in KO, artt.76 en 77 kerkordelik 
gereël.  Die Konfessie is die afgeleide norm uit die Skrif en gee die 
algemene beginsel (norma normata), terwyl die Kerkorde die 
toepassing van die beginsel in die praktyk in die oog het (norma 
ministrans). 
3.2.3.1.2  Histories 
Alle kerke in die Gereformeerde wêreld handhaaf die Dordtse 
bewoording van KO, artt.76 en 77, nl. 'Nagmaal' (in plaas van 
'sakramente'). 
Die Gereformeerde Kerken (Nederland) het na meer volledigheid en 
duidelikheid gestreef deur in art.111 van die Kerkorde naas die 
afhouding van die Nagmaal verder te bepaal:  "... dat de uitoefening 
van het recht de doopvragen te beantwoorden en aan de verkiezing 
van amptsdragers deel te nemen, hem onthouden word." 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.2.3.1 tot 3.2.3.1.2. 
3.2.3.2  Die redaksionele wysiging van KO, artt.76 en 77 deur Sinode 
1964. 
Sinode 1964 wou meer konsekwent formuleer deur die algemene 
noemer 'sakramente' in plaas van 'Nagmaal' te stel. 
Tog lê die afhouding van die Nagmaal (waar die lidmaat self die 
gebruik van die Nagmaal ontsê word) en die onbevoegdheid van die 
lidmaat om op die doopsvrae te antwoord, op verskillende vlakke.  In 
laasgenoemde geval word die sondaar nie self van die sakrament 
afgehou nie, maar is hy net nie geregtig om deel te neem aan die 
beloftes wanneer die doop aan ander bedien word nie. 
Dit is moeilik om hierdie onderskeiding onder die gemeenskaplike 
noemer 'sakramente' tuis te bring.  Die redaksionele wysiging deur 
Sinode 1964 werk verwarring in die hand en gee aanleiding tot 
misverstand. 
Die wysiging is ook sonder enige motivering aangebring. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.2.3.3  Bevinding 
Die oorspronklike bewoording van die Kerkorde gryp terug op die 
heel vroegste Reformatoriese kerkordes, en daar is nie duidelike 
gronde vir wysiging (aangedui) nie. 
Die Beswaar slaag dus op hierdie grond. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrif word gevolglik op 

hierdie grond gehandhaaf. 
 
4.  Die Sinode besluit (aanbevelings) 
4.1  Opdrag 1.1 - Toesig oor emeritusprofessore 
Die Sinode neem goedkeurend kennis van die oorweging en 
beredenering in 3.1.1 tot 3.1.4 hierbo en besluit soos in 3.1.5 hierbo 
bevind is. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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4.2  Opdrag 1.2 - Beswaar teen redaksie KO, artt.61, 76 en 77: 
4.2.1  Die Sinode neem goedkeurend kennis van die oorweging en 
beredenering in 3.2.1 hierbo en besluit soos bevind is. 
4.2.2  Die Sinode neem goedkeurend kennis van die oorweging en 
beredenering in 3.2.2 hierbo en besluit soos bevind is. 
4.2.3  Die Sinode neem goedkeurend kennis van die oorweging en 
beredenering in 3.2.3 hierbo en besluit soos bevind is. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Beswaarskrifte word gevolglik op al 

die aangeduide beswaargronde gehandhaaf.  Hiermee word die 
Rapport van die Deputate in sy geheel goedgekeur.  Die 
Kerkorde-artikels 61, 76 en 77 word verander in 
ooreenstemming met die redaksie soos voor die Sinode 1964. 

 
 
21.4  RAPPORT DEPUTATE VIR DIE HERINDELING VAN DIE 
PARTIKULIERE SINODES  (Artt.56, 211) 
 
A.  Ds. L.H. van Schaik stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Kerkregtelike 
Sake III. 
C.  Ds. R.J.P. du Plessis rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Handelinge Nasionale Sinode 1991:541, 22.20, D 
Die Nasionale Sinode word versoek om 'n herindeling van 
Partikuliere Sinods met 'n moontlike herverdeling van Klassisgrense 
saam te doen. 
1.2  Handelinge Nasionale Sinode 1991:541, 22.21, D 
Dat die Nasionale Sinode 1991 'n herindeling van Partikuliere 
Sinodes se grense goedkeur en daarvoor die nodige reëlings tref. 
1.3  Handelinge Nasionale Sinode 1991:541-542, 22.21, E, 1 
Die Sinode gee gevolg aan die Beskrywingspunte van Part. Sinodes 
Noord-Transvaal en Noordwes.  Dit beteken dat die grense van al die 
Part. Sinodes (ook Namibië) verander kan word. 
1.4  Handelinge Nasionale Sinode 1991:541-542, 22.21, E 3-6 
1.  Die Sinode gee gevolg aan die Beskrywingspunte van Part. 
Sinodes Noord-Transvaal en Noordwes.  Dit beteken dat die grense 
van al die Part. Sinodes (ook Namibië) verander kan word. 
2.  Die Sinode versoek eersvolgende Part. Sinodes om elk twee 
Deputate aan te wys om aan die Beskrywingspunte uitvoering te gee. 
3.  Die benoemde Deputate vergader so spoedig moontlik na die 
eersvolgende Part. Sinodes. 
4.  Die verslag van die Deputate se werk word in 1992 voor die Part. 
Sinodes gelê (Acta 1979, art.159). 
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5.  Die Part. Sinodes rapporteer aan die Sinode 1994 verkieslik by 
wyse van 'n konsensusrapport voorberei deur die benoemde Deputate 
van die Part. Sinodes. 
6.  Part. Sinode Noordwes tree as sameroeper op. 
1.5  Handelinge Nasionale Sinode 1994:431-436, 6 
6.1  Die Nasionale Sinode benoem weer Deputate om aan die opdrag 
te voldoen met die volgende bykomende opdragte: 
6.2  Die Deputate sal ook aanbevelings maak oor die afvaardiging 
van die heringedeelde Part. Sinodes. 
6.3  Die Deputate sal ook aanbevelings maak oor die hoeveelheid 
Kuratore per heringedeelde Part. Sinodes. 
6.4  Die Deputate sal ook aanbevelings maak indien daar aan 
Klassis-grense verander moet word. 
1.6  Handelinge Nasionale Sinode 1994:431-436, 7 
7.1  Die Deputate word weer saamgestel volgens die besluit Sinode 
1991 (Acta:541, 22.21, E.2). 
7.2  Die Deputate lewer Rapport aan Part. Sinodes 1995 en 1996 
sodat 'n konsensusrapport voorgelê kan word. 
7.3.  Die Deputate moet alle relevante materie van Sinodes 1991 en 
1994 hanteer. 
7.4  Die interimreëling van deputering deur Part. Sinodes Noordwes 
en Namibië bly van krag tot Sinode 1997. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1.1 tot 1.6. 
 
2.  Werkswyse 
2.1  Die Deputate is vir die eerste keer opgeroep om op 10 Junie 
1996 te vergader.  Die rede was dat die Deputate (wat gesprek voer 
met ander Nasionale Sinodes) eers 'n duidelike beeld moes kry wat 
aan die Nasionale Sinode 1997 gerapporteer sou word.  Die 
genoemde Deputate se werk was steeds nie afgerond by Junie 1996 
nie, en hierdie Deputate is tog opgeroep om 'n Rapport aan die 
Sinode 1997 op te stel (vgl. Rapport 1994, Acta:432, 2.2.1;  Opdrag 
1994 Acta:436, 7.3). 
2.2  Op die Deputate-vergadering van 10 Junie 1996 was die 
Deputate van Namibië en Suidelike Part. Sinode nie teenwoordig nie 
(kyk ongepubliseerde briewe). 
2.3  Die Deputate het al die materie en relevante sake soos in die 
Acta 1991 en 1994 weergegee, deeglik bespreek en tot die 
gevolgtrekking gekom dat: 
1.  Geen sinvolle herindeling nou gemaak kan word nie met die 
onsekere situasie oor Sinodes Middellande en Soutpansberg se 
inskakeling al dan nie 
2.  Alhoewel die staatkundige provinsiale grense neergelê is, dit 
enersyds nie 'n noodwendige herindeling volgens provinsiale grense 
moontlik sou maak nie, en andersyds tog wenslik sou wees veral vir 
onderwys en soortgelyke sake. 
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Motivering:  Gauteng as provinsie kan nie een Part. Sinode wees nie, 
omdat getalle weereens 'n oneweredige verspreiding van kerke sou 
uitmaak. 
2.4  Die Deputate het met die beskikbare gegewens wel besluit om 
aan opdragte (Acta 1994:436, 6.2 en 6.3) uitvoering te gee:  dit word 
by die Sinode aanbeveel dat vir die afvaardiging na die Nasionale 
Sinode 2000 proporsioneel afgevaardig sal word, as interim-reëling 
totdat die herindeling van Part. Sinodes afgehandel kan word. 
2.5  Die Deputate het die beginsel herbevestig dat 'n meerdere 
vergadering is 'n vergadering van kerke en nie van die ampte nie. 
2.6  Die Deputate bevestig ook dat die plaaslike kerk die volle 
openbaring van bruid van die Here Jesus is, en dus ten volle kerk is. 
2.7  Die plaaslike kerke se wisselende groottes, wat ook weer die 
volgens KO, art.30 'n saak vir die plaaslike kerk is, het vir die 
Deputate die volgende probleem na vore gebring: 
Die kerk op die platteland met 150 lidmate is ten volle kerk. 
Die kerk in die stad met 1 200 lidmate is ten volle kerk. 
Maar met die huidige wyse van afvaardiging vaardig beide een 
predikant en een ouderling af na die Klassis as meerdere 
vergadering. 
Dieselfde geld vir die meerdere vergaderings: 
Die een Part. Sinode is 'n meerdere vergadering van 51 kerke (13 
200 lidmate) die ander Part. Sinode is 'n meerdere vergadering van 
58 kerke (32 150 lidmate) en elke Part. Sinode vaardig 16 
predikante en 16 ouderlinge af na die Nasionale Sinode. 
Om bloot dus 'n proporsionele afvaardiging - volgens die aantal 
kerke in 'n Part. Sinode - na die Nasionale Sinode te maak, is nog 
steeds onvoldoende.  Die kerk met 1 200 lidmate, drie predikante, 40 
ouderlinge kan net sowel 3 kerke wees, en die Part. Sinode se kerke 
word dan 61. 
Die Deputate is dus van mening dat lidmatetal in die proporsionele 
afvaardiging 'n rol moet speel, en die gemiddelde is net op kerke nie, 
maar ook op lidmate se getalle bereken. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1 tot 2.7. 
 
3.  Aanbevelings 
3.1  Die Part. Sinodes vaardig vir die Sinode 2000 proporsioneel af 
as 'n interim-reëling totdat die finale herindeling goedgekeur is. 
 Besluit:  Afgekeur. 
Motivering:  Die opdrag aan die Deputate was om aanbevelings oor 
die afvaardiging van die heringedeelde Partikuliere Sinodes te maak 
(Acta 1994:431-436, pt.6.2).  Die opdrag van die Nasionale Sinode is 
nie uitgevoer nie.  Die aanbeveling (as interimreëling) dat na die 
Nasionale Sinode 2000 proporsioneel afgevaardig sal word, is 
formeel nie in orde nie omdat dit nie deel van die opdrag was nie. 
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3.2  Die proporsionele afvaardiging word bereken op sowel die 
hoeveelheid kerke as die lidmatetal in die ressort van die Part. 
Sinodes. 
 Besluit:  Afgekeur. 
Motivering:  Die aanbeveling van proporsionele afvaardiging hou nie 
rekening met die herbevestiging deur die Deputate self van die 
beginsel dat ‘n meerdere vergadering ‘n vergadering van kerke is en 
nie ampte nie (vgl. ook KO, artt.41, 47 en 50).  Proporsionele 
afvaardiging bring verder “die beginsel ten opsigte van oorheersing 
deur kerke” (KO, art.84) in gedrang.  Proporsionele afvaardiging is 
daarom in stryd met die Kerkorde. 
3.3  Die afvaardiging sal soos volg wees vir die verskillende Part. 
Sinodes: 
 
  Ouderlinge Predikante  
 
Noord-Transvaal 24 24 
Wes-Transvaal 18 18 
Oos-Transvaal 17 17 
OVS en Natal 14 14 
Suidelike 14 14 
Noordwes 7 7 
Namibië   4   4 
                 TOTAAL 98 98 
 
(Die berekeninge word ongepubliseer aangeheg.) 
 Besluit:  Afgekeur. 
3.4  Daar word weer Deputate benoem met die volgende opdragte: 
3.5  Die getal Kuratore per Part. Sinode tot met Sinode 2000 bly 
dieselfde as in die verlede. 
3.6  Die Deputate word weer saamgestel volgens die besluit Sinode 
1991, Acta:541, 22.21, E.2. 
3.7  Die Deputate lewer Rapport aan Part. Sinodes 1998 en 1999 
sodat 'n konsensusrapport aan Sinode 2000 voorgelê kan word. 
3.8  Die Deputate moet alle relevante materie van Sinodes 1991, 
1994 en 1997 hanteer. 
3.9  Die interim-reëling vir deputering deur Part. Sinodes Noordwes 
en Namibië bly van krag tot Sinode 2000. 
 Besluit:  Punte 3.4 tot 3.9 word goedgekeur. 
3.10  Om ‘n herindeling van Partikuliere Sinodes met ‘n moontlike 
herverdeling van Klassis-grense saam te doen (Acta 1991:541, 
22.20). 
3.11  Die Sinode versoek eersvolgende Partikuliere Sinodes om elk 
twee deputate aan te wys om die indeling te behartig. 
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3.12  Die benoemde Deputate vergader so spoedig moontlik na die 
eersvolgende Partikuliere Sinodes met die Partikuliere Sinode Oos-
Transvaal as sameroeper. 
3.13  Die Rapport van die Deputate se werk word voor die 
Partikuliere Sinodes van 1998 en 1999 vir kommentaar voorgelê. 
3.14  Die Partikuliere Sinodes rapporteer aan die Sinode 2000 deur 
die benoemde Deputate van die Partikuliere Sinode. 
3.15  Die Deputate maak aanbevelings oor die afvaardiging van die 
heringedeelde Partikuliere Sinodes. 
3.16  Die Deputate maak aanbevelings oor die hoeveelheid Kuratore 
per heringedeelde Partikuliere Sinode. 
3.17  Die Deputate maak ook aanbevelings indien daar aan Klassis-
grense verander moet word. 
3.18  Hierdie Deputate moet skakeling hou met die Deputate 
Korrespondensie met ander Nasionale Sinodes. 
 Besluit:  Punte 3.10 tot 3.18 word goedgekeur. 
 
4.  Rapport aan Part. Sinodes 
Hierdie Rapport sal D.V. op die onderskeie sinodale vergaderings 
van die Part. Sinodes in 1996 dien, waarna die moontlike 
kommentaar in 'n Aanvullende Rapport aan u voorgelê sal word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT VAN DIE DEPUTATE 
HERINDELING VAN DIE PARTIKULIERE SINODES 
 
1.  Rapport aan Partikuliere Sinodes 
Die Rapport soos in die Agenda vervat is aan alle Partikuliere 
Sinodes versend. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Kommentaar van Partikuliere Sinodes 
2.1  Noord-Transvaal 
Die Rapport word aanvaar. 
2.2  OVS en Natal  
Pte.1.1 - 7.4  -  Kennis geneem. 
Pt.2 Werkwyse  -  Kennis geneem. 
Pt.3 Aanbevelings  -  3.1  Goedgekeur:  "Die Partikuliere Sinodes 
vaardig vir die Sinode 2000 proporsioneel af as 'n interimreëling 
totdat die finale herindeling goedgekeur is". 
3.2 to 3.9  Aanvaar soos aanbeveel. 
Pt.4  Kennis geneem. 
2.3  Noordwes 
1.  Van die Rapport kennis geneem. 
2.  Kommentaar: 
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Die Part. Sinode Noordwes kan hom nie vereenselwig met die 
Rapport nie. 
Motivering:   
2.1  Die uitgangspunt van proporsionele afvaardiging blyk in stryd te 
wees met die beginsel van KO, art.84. 
2.2  Die gebruik van proporsionele afvaardiging doen afbreuk aan die 
beginsel dat elke plaaslike gemeente 'n selfstandige kerk is. 
2.4  Suidelike Part. Sinode 
Die Part. Sinode het nie die Rapport ontvang nie. 
2.5  Oos-Transvaal 
1.  Van die Rapport word in sy geheel kennis geneem. 
2.  Kommentaar: 
2.1  Die opdrag van die Nasionale Sinode is nie uitgevoer nie. 
2.2  Die bykomende (interim) aanbeveling is formeel nie in orde nie 
aangesien dit nie deel van die opdrag is nie. 
2.3  Die inhoud van aanbeveling, in 2.3 genoem, verdien die 
volgende kommentaar: 
'n Klassis is 'n vergadering van kerke, en nie ampte nie.  'n 
Partikuliere Sinode is 'n vergadering van Klassisse en 'n Nasionale 
Sinode is 'n vergadering van Partikuliere Sinodes (verwys KO, 
artt.41, 47 en 50).  Daarom is proporsionele afvaardiging in stryd 
met die Kerkorde.  Proporsionele afvaardiging bring die 'beginsel 
t.o.v. oorheersing deur kerke' (KO, art.84) in gedrang. 
2.6  Wes-Transvaal 
Van die Rapport word kennis geneem. 
2.7  Namibië 
Van die Rapport word kennis geneem. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Slot 
Die Deputate spreek hulle dank uit teenoor die Partikuliere Sinodes 
vir die behandeling van die Rapport. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
21.5  BESKRYWINGSPUNT : PARTIKULIERE SINODE 
NOORD-TRANSVAAL OOR KERKE WAT HULLE NIE HOU BY 
BESLUITE VAN MEERDERE VERGADERINGS NIE   (Artt.54, 
126) 
 
A.  Ds. J.P. Coetzee lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Kerkregtelike Sake II 
C.  Ds. W.J. Fourie rapporteer namens die Kommissie. 
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D.  BESKRYWINGSPUNT 
Die Partikuliere Sinode versoek die Nasionale Sinode 1997 om 
Klassisse op te skerp om seker te maak dat kerke in hulle betrokke 
ressort hulle hou by besluite van meerdere vergaderings volgens KO, 
artt.30, 31 en 46.  Waar Kerke hulle nie hou aan besluite van 
meerdere vergaderings nie, word hulle daaroor vermaan en tot orde 
geroep. 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 

nie. 
Motivering:   
1.  Onderlinge toesig tussen kerke word gereël deur KO, artt.41 en 
44. 
2.  Volgens KO, art.30 hoort die saak wat die Beskrywingspunt vra 
tuis by ‘n Mindere vergadering. 
3.  Die Nasionale Sinode sou sinodokraties optree deur gevolg te gee 
aan die Beskrywingspunt. 
 
 
21.6  BESKRYWINGSPUNT : PARTIKULIERE SINODE 
NOORD-TRANSVAAL OOR PASTORALE BERADING  (Art.53, 
183) 
 
A.  Ds. J.P. Coetzee lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Kerkregtelike Sake I. 
C.  Ds. J.C. Erasmus rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
 
1.  Beskrywingspunt 
1.1  Kerke in kerkverband oordeel dat diegene wat in besondere 
ampte in plaaslike kerke dien en hulleself bekendstel as Pastorale 
Beraders binne en buite die plaaslike kerk nie ander ampsdraers of 
aspekte van ander ampsdraers se diens mag verdring nie, aangesien 
alle ampsdraers geroep is om die volledige pastoraat van Christus te 
bedien. 
1.2  Kerke in kerkverband oordeel dat diegene wat hulleself 
bekendstel of bekend staan as Pastorale Beraders wat die pastoraat 
van Christus deur Woorddiens nie kerklik bedien, teen die ordinansie 
van God handel, aangesien die Woorddiens (met al die 
konsekwensies daaraan verbonde) aan die kerk toevertrou is. 
 
2.  Ter sake beginsels 
2.1  Pastoraat in die kerk is in wese die bediening van Christus se 
heerskappy en herderskap deur Woordbediening. 
2.2  Om sy Woord te bedien, roep en bevestig Christus in die 
gemeente ampsdraers.  Hierdie ampsdraers tree in Naam van 
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Christus amptelik op, dus gesagvol en diensbaar.  Dit is hul Sender 
wat die ampsdraers se diens bekroon met vrug en seëninge deur die 
geheimenisvolle werking van die Heilige Gees.  Die ampsdraers se 
"krag" is dus uit God. 
2.3  Christus het drie ampte aan die plaaslike kerk gegee:  
ouderlinge, leraars en diakens (KO, art.2).  Ampsdraers wat die 
pastoraat van Christus bedien, is geroep en bevestig om dit binne die 
grense van die plaaslike-grense te doen.  Dit is daarom nie na behore 
om hierdie diens waarin hulle staan buite plaaslike-grense te 
adverteer en daarvoor vergoeding te vra nie.  Advertering kom de 
facto neer op indringing in die diens van ander, terwyl die vra van 
vergoeding op simonie neerkom. 
2.4  Onder Professionele Pastorale Beraders word -- soos dit 
neerslag vind in die "professie" van Pastorale berading -- verstaan:  
Die bediening van die Woord deur teoloë (kwalifikasie), in hul amp 
as gelowige (status), aan enigeen (objek), by wyse van gesprek 
(modus).  Die gesprek maak ook gebruik van ander middele naas die 
Woorddiens (bv. oorreding, "counselling"). 
2.5  Wanneer kerke Pastorale Beraders (soos hierbo omskryf) in 
diens neem en daarvan 'n (selfstandige) diens in die plaaslike 
gemeente maak, word strydig gehandel met die beginsels onder 2.2 
en 2.3 hierbo. 
2.6  Indien Pastorale Beraders nie kerklik nie maar in 'n professie sou 
optree, sou dit hul goeie reg wees.  Kerke moet egter goeie en nugter 
oordeel aanlê wanneer oorweeg word om van hierdie "professie" 
gebruik te maak - soos trouens met die gebruikmaking van enige 
ander professie.  Onthou moet word dat die Woorddiens aan die kerk 
toevertrou is, en dat hierdie verantwoordelikheid nie verloën of 
verplaas mag word nie.  Professionele Pastorale Beraders mag en 
kan ook nie die gestuurde ampsdraers van Christus verdring of 
vervang nie.  Professionele Pastorale Beraders is byvoorbeeld nie in 
posisie om die "sleutels van die Koninkryk" te hanteer nie, en is nie 
onderworpe aan die toesig van die "kerkraad" van 'n kerk nie (vgl. 
NGB, artt.30-32).  Daarby kan hierdie diens maklik ontaard in 
simonie.  Pastorale Beraders is ook nie 'n geregistreerde professie, 
wat aan bepaalde norme en kwaliteite onderworpe is nie. 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 

nie. 
Motivering:   
1.  Volgens KO, art.30 is hierdie ‘n saak wat in ‘n Mindere 
vergadering afgehandel kan word. 
2.  Die roeping van Woordbedienaars is ordelik gereël in KO, artt.3 - 
5, hulle versorging in KO, art.11 en hulle ampswerk in KO, art.16. 
3.  Die Sinode sal sinodokraties handel deur gevolg te gee aan die 
Beskrywingspunt. 
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21.7  BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE 
WES-TRANSVAAL OOR KERKORDE, ART.31  (Artt.52, 127) 
 
A.  Dr. C.F.C. Coetzee lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Kerkregtelike Sake II. 
C.  Ds. W.J. Fourie rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
'n Nuwe paragraaf word ingevoeg ná paragraaf 1.d van die 
aantekeninge by KO, art.31 (op p.68 van die Kerkordeboekie).  
Hierdie paragraaf moet as volg lees: 
 
"Indien 'n appellant (of toeligter) meen dat die getuienis of toeligting 
van enige getuie oor die tersaaklike appèl nodig is, rus die volgende 
verantwoordelikhede op die betrokke appellant (of toeligter): 
 
*  Nader self enige getuie en voorsien die nodige en relevante 
getuienis of inligting met betrekking tot die appèl (of toeligting) 
 
*  Maak seker dat alle gegewens en getuienis of toeligting vir die 
betrokke meerdere vergadering waarop die appèl sal dien, beskikbaar 
sal wees 
 
*  Die appellant stel waar moontlik (verkieslik 14 dae) voor die 
betrokke meerdere vergadering sy appèl, met uiteensetting van 
gronde, skriftelik ter beskikking van die Korresponderende 
Kerkraad/Deputate vir Korrespondensie (KO, art.45).  Kyk 
Handelinge Nasionale Sinode 1985, art.111. 
 
Motivering van bogenoemde Beskrywingspunt: 
Prosedurereëlings by appèlle behoort sover moontlik voorsiening te 
maak vir en diensbaar te wees aan verantwoordelike regspraak.  
Daarom moet daar geleentheid wees vir noodsaaklike getuienis en/of 
toeligting wat 'n appellant of toeligter ter ondersteuning of 
verduideliking van sy/hulle saak sou wou aanvoer of gebruik. 
 Besluit:  Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt met 

die weglating van die derde punt. 
Motivering: 
1.  Die huidige ordereëlings spreek nie die problematiek van 
verantwoordelikheid vir getuies aan nie. 
2.  Die Beskrywingspunt spel die verantwoordelikheid van 
appellante/toeligters duidelik uit. 
3.  Die derde punt van die Beskrywingspunt behoort reeds volgens 
die besluit van die Nasionale Sinode 1985, art.111, pt.3.2, p.525 in 
die Kerkordeboekie gevoeg te word. 
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21.8  BESWAARSKRIF SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE: 
VERKIESBAARHEID VAN VROUE IN DIE BESONDERE 
AMPTE/DIENSTE  (Artt.33, 147) 
 
A.  Ds. A.J. du Plessis lig die Beswaarskrif toe. 
B.  Besluit:  Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie 
Beswaarskrifte. 
C.  Ds. J.P.B. van der Walt rapporteer namens die Kommissie.  
D.  BESWAARSKRIF 
Hiermee dien Suidelike Partikuliere Sinode gehou te Colesberg op 26 
November 1996, beswaar in teen die besluit van die 43ste Nasionale 
Sinode van die GKSA 1988 oor die verkiesbaarheid van die vrou in 
die besondere ampte/dienste (Acta 1988:507-523).  Die Suidelike 
Partikuliere Sinode versoek die Nasionale Sinode om revisie van sy 
besluite te heroorweeg. 
 
1.  Formeel 
Die Beswaar van Suidelike Partikuliere Sinode gaan meer in die 
besonder teen die besluit om die finale aanbevelings van die 
Deputaterapport en van die Kommissie van pre-advies wat voor die 
Sinode van 1988 gedien het, nie te aanvaar nie (Acta 1988:523).  Die 
besluite handel oor: 
1.1  Die aanbeveling van die Deputate dat die Sinode van die 
Rapport in sy geheel kennis neem en die kerke versoek om 'n studie 
daarvan te maak en terugvoering deur die Klassisse aan die Deputate 
te gee.  Hierop besluit die Sinode:  "Afgekeur". 
In sy motivering vir die besluit stel die Sinode:  "Die hele 
aangeleentheid rakende die posisie en taak van die vrou in die kerk 
het aanvanklik as gevolg van adviesvrae van bepaalde kerke op die 
tafel van meerdere vergaderings gekom (vgl. o.a. Acta 1979:563, 
A.163;  564, A.164 en 165).  Die Sinode oordeel dat dit nie 
raadsaam is om nou weer na die kerke te gaan om hulle advies te 
verkry oor hoe hulle dink dat hulle geadviseer moet word nie.  Die 
Sinode behoort nou, na studie van ten minste nege jaar aan die hand 
van uitvoerige studiemateriaal, 'n duidelike Skrifgefundeerde 
uitspraak te lewer". 
1.2  Die aanbeveling van die Deputate dat die Sinode Deputate 
benoem om verdere studie te doen oor: 
(1)  "die karakter van die amp in die Nuwe Testament, veral in 
vergelyking met die karakter daarvan in die Ou Testament"; 
(2)  "die moontlikheid van 'n afsonderlike diens vir ongetroude 
vroue in die lig van Skrif, Belydenis en Kerkorde". 
Hierop besluit die Sinode:  "Punt 4.2 in sy geheel:  Afgekeur" (Acta 
1988:523, 4.2). 
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1.3  Suidelike Partikuliere Sinode onderskryf die hermeneutiese 
uitgangspunte soos van kennis geneem deur Sinode GKSA 1988 
(Acta 1988:508-510), 3.1). 
 
2.  Materieel 
Suidelike Partikuliere Sinode toon in hierdie Beswaarskrif aan dat 
die Sinode GKSA 1988 'n leemte en onbeantwoorde vrae gelaat het 
met sy besluit oor die plek van die vrou in die kerkdiens én dat dit 
gevolglik die besluit kon beïnvloed het. 
Suidelike Partikuliere Sinode is van oordeel dat die besluit van die 
Sinode: 
2.1  Voortydig was omdat dit uit die Deputaterapport self blyk dat 
daar nog onduidelikhede oor die saak is. 
2.2  Nie op 'n goed-verantwoorde wyse met die Skrif omgaan in die 
finale beslissing wat geneem is nie. 
 
2.1  Beswaargrond 1 
Die Besluit was voortydig (prematuur) omdat dit uit die 
Deputaterapport self blyk dat daar nog onduidelikhede oor die saak 
is. 
2.1.1  Die Sinode gaan van die veronderstelling uit dat hy na nege 
jaar studie in staat behoort te wees om 'n Skrifgefundeerde uitspraak 
te kan maak. 
Ofskoon die Deputate wat intens met die studie gemoeid was 
(hipoteties), so kon aanbeveel, het hulle die meer versigtige weg 
opgegaan en nog verdere besinning, in die lig van hulle studie, 
aanbeveel.  Ook die Kommissie wat tydens die Sinode die 
Deputaterapport moes beoordeel en die Sinode van pre-advies moes 
bedien, het by die Sinode aanbeveel om weer Deputate te benoem 
om "verdere studie te doen" (1988:523;  vgl. 1.2 hierbo). 
Die Deputate se behoefte aan verdere besinning blyk uit 'n "Slotsom" 
wat soos volg bewoord is:  "In Christus breek daar vir die verloste 
vrou 'n nuwe bedeling aan en verwerklik die Here sy oorspronklike 
bedoeling met die man en vrou deur die beeld van God in die mens 
te herstel.  Die skopus van die Evangelie van Christus wys in die 
rigting dat vrouens deur God geroep en begiftig kan word om op 
besondere wyse in sy kerk te dien soos Hy dit goeddink" (Acta 
1988:519, 3.6.3).  Hierdie heilshistoriese perspektief word in die 
Deputaterapport met Skrifgegewens sterk ondersteun (1988:512-513, 
3.2.2.1.1 tot 3.2.2.1.3). 
Die Sinode plaas egter die Deputate se "bevindings" tersyde deur van 
'n argument op grond van "stilswye" gebruik te maak en te besluit:  
"In die Nuwe Testament is daar geen getuienis van 'n vrou wat as 
ouderling of Woordbedienaar opgetree het nie, ook nie by wyse van 
uitsondering nie, en dat niks meer as bloot bespiegel kan word oor 
die moontlikheid dat Febe 'n diaken sou wees" (1988:519, 3.6.3). 
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Met betrekking tot die "Slotsom" van die Deputate, naamlik "Nuwe-
Testamentiese Skrifgegewens dui op die moontlikheid dat ten opsigte 
van die ongetroude vrou daar 'n afsonderlike besondere diens kon 
bestaan het", besluit die Sinode (1988:520, 3.6.7) om dit af te keur 
deur op die verskil tussen eksegete te wys oor 1 Tim 3:11 en oor die 
werkwoord 'katalegesthai' (1 Tim 5:9) wat oor die weduwees gebruik 
word. 
Ofskoon ook die Kommissie wat die Beswaarskrif wat voor die 
Sinode van 1988 gedien het, aanbeveel het dat "Die Sinode benoem 
deputate om verdere studie te doen oor 
(1)  die karakter van die amp in die Nuwe Testament, veral in 
vergelyking met die karakter daarvan in die Ou Testament; 
(2)  die moontlikheid van 'n afsonderlike besondere diens vir 
ongetroude vroue in die lig van die Skrif, Belydenis en Kerkorde", 
besluit die Sinode "Afgekeur". 
Die Sinode gee egter toe dat "die voorgestelde studie kan van belang 
wees" maar loop 'n moontlike bevinding vooruit deur te beweer dat 
dit "in die lig van al die gegewens in die Deputaterapport en in die 
lig van die aanbevelings van u Kommissie nie 'n uitwerking (sal) hê 
op die besluit wat die Sinode met betrekking tot die vrou in die amp 
neem nie" (Acta 1988:521, 3.6.8(2)). 
Die Sinode neem hierdie besluit in weerwil daarvan dat die Deputate 
wat die saak in studie gehad het, sowel as die Kommissie wat die 
Sinode van pre-advies oor die Deputaterapport moes bedien, 
aanbeveel het dat verdere studie gemaak word.  Daar kan geredeneer 
word dat dit die goeie reg van die Sinode is om so 'n besluit te kan 
neem.  Dit is egter vreemd en onverantwoord dat die Sinode nie 
bereid is om die saak verder te ondersoek nie, aangesien die 
'karakter' van die besondere dienste/ampte waaroor verder studie 
onder andere aanbeveel is - en waarby sake soos 'roeping', 'gawes', 
'aard' en 'gesag' van die amp ter sprake kom - van wesentlike belang 
is in die beoordeling van die saak van die vrou in die besondere 
dienste. 
2.1.2  Die Sinode het deur sy besluit om die saak nie verder in studie 
te neem nie, verhinder dat kerke en kerklike vergaderings in die hele 
kerkverband verder oor die Deputaterapport kon besin voordat tot 'n 
finale besluit geraak word.  Dit is ook vreemd dat die studie met 
onbeantwoorde vrae beëindig is terwyl die saak van die posisie van 
die vrou ten opsigte van die dienste/ampte in 'n toenemende mate in 
die GKSA 'n brandende en aktuele vraag geword het.  Getuie 
daarvan is onder andere die adviesvrae en beskrywingspunte van 
meerdere kerklike vergaderings (vgl. 1.1). 
Die Suidelike Partikuliere Sinode maak beswaar teen die 'valbyl-
besluit' oor die vrou in die besondere dienste - "hulle (vroue) hoef 
nie noodwendig in 'n besondere diens te staan nie" (Acta 1988:522, 
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3.7.2).  Toegegee, om God te dien, veronderstel nie noodwendig dat 
in 'n besondere diens/amp gestaan "hoef" te word nie.  Die 
Sinodebesluit maak egter van "hoef nie" 'n totale verbod, naamlik 
"glad nie". 
Suidelike Partikuliere Sinode maak beswaar dat, sonder om die 
moontlike resultaat van so 'n voorgestelde studie te verdiskonteer, 'n 
totaal-afwysende en finale besluit geneem word - naamlik 
"Afgekeur" - oor die aanbeveling van die Studiedeputate: 
"In besondere omstandighede, wanneer dit noodsaaklik is, kan 
vroulike lidmate wat daarvoor besondere gawes van die Gees 
ontvang het, wel tot besondere dienste geroep word.  Uitgaande van 
die gelykheidsbeginsel van dienste in die kerk sou hierdie roeping 
vir enige besondere diens geld" (Acta 1988:522, 3.7.4). 
 
2.2  Beswaargrond 2 
Die Sinode gaan nie op 'n goed-verantwoorde wyse met die Skrif om 
nie 
Ten einde hierdie Beswaargrond te motiveer, kan 'n besluit wat soos 
volg aangeteken is, ontleed word.  Die besluit:  "Dit blyk egter uit die 
Skrifgegewens dat vroulike lidmate nie in besondere dienste gestaan 
het nie as erkenning van die hoofskap wat God aan die man verleen 
het" (1988:519, 3.6.5). 
In hierdie besluit word 'n voorbeeld gegee van die wyse waarop die 
Sinode oor hierdie saak met die Skrif omgegaan het.  As motivering 
word 1 Tim 2:11-14 aan die orde gestel.  Daaruit sou blyk dat 'n 
rangorde benadruk word:  die man is immers eerste geskep en die 
vrou het eerste gesondig.  Hierdie posisie sou dan betrekking hê vir 
die besondere dienste. 
2.2.1  Die Suidelike Partikuliere Sinode maak beswaar dat die saak 
van "besondere dienste" ingedra word in 1 Tim 2:11-14 en 1 Kor 
14:33-35 
Motivering: 
1 Tim 2:11-14 saam met 1 Kor 14:33-35 is tradisioneel die 
vernaamste Skrifberoep om die vrou van die besondere kerkdiens uit 
te sluit.  Hier staan geskrywe dat die vrou in die gemeente moet 
swyg.  Hierby het die Nasionale Sinode 1988 ook aangesluit. 
In genoemde Skrifdele word die vrou verbied om te "onderrig" en 
om "oor die man gesag te voer";  sy moet "stil en onderdanig wees 
en haar laat leer" (1 Tim 2:11-14;  NAV 1992).  In 1 Kor 14:33-35 
"moet die vrouens in julle byeenkomste stilbly, hulle word nie 
toegelaat om te praat nie.  Hulle moet onderdanig wees ..." (NAV 
1992). 
Volgens die Sinode 1988 word vrouens in hierdie uitsprake 
uitdruklik uitgesluit van die besondere kerkdienste.  Paulus motiveer 
immers sy uitsprake oor die vroue met die verwysing na die feit dat 
Adam eerste gemaak is en die vrou eerste verlei is (1 Tim 2);  en in 1 
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Kor 14:34 lui die motivering:  "Hulle moet onderdanig wees, soos 
die wet ook sê".  Enige argument dat heersende opvattings van 
daardie tyd omtrent die posisie van die vrou ten opsigte van die man 
hier 'n rol speel, stuit op die 'skeppingsordinansie' waarin die 
sekondêre posisie van die vrou vasgelê is, en wat haar van die 
besondere kerkdiens uitsluit - aldus die Sinode. 
Sowel in 1 Tim 2:11-14 as in 1 Kor 14:33-35 is onmiskenbaar 'n 
samekoms-situasie aan die orde.  In 1 Tim 2:8 gaan die mans voor in 
gebed terwyl die vroue stil moet wees (van hulle word immers 
verwag om ook in hulle kleredrag beskeie en ingetoë te wees, vs.9).  
Die vrou moet haar "laat leer" (manthanein:  om informasie te 
verkry deur lering hetsy in formele of informele sin;  Louw en Nida:  
Greek-Lexicon of the New Testament Vol 1, 27.12).  Hulle word nie 
toegelaat "om onderrig te gee" nie (didaskein, "to teach";  Louw en 
Nida a.w. 33.224) met die uitdruklike verbehoud dat "teach" nie tot 
"merely classroom activity" beperk moet word nie.  Deur ampte by te 
dink by "laat leer" en "onderrig gee", maak die Sinode klaar 'n keuse 
vir formele lering of amptelike lering. 
Saam met die verbod op "onderrig gee" voeg Paulus kwalifiserend 
by:  "of oor die man gesag uit te oefen nie" (NAV 1992).  Die woord 
'authentein' word gebruik wat Louw en Nida (a.w. 37.21) vertaal met 
"control in a domineering manner" - spesifiek by hierdie teks.  
Idiomatiese ekwivalente is:  "om vir iemand bevele te skree, of vir 
iemand te blaf" (vgl. Louw en Nida).  In die lig hiervan is die formele 
"gesag uitoefen" van die NAV verdag, en verminder die geldigheid 
van die argument om hier aan amptelike kerklike gesag te dink. 
Die "regering" in die kerk is "om toe te rus";  dit is leidend en 
bedienend, nooit heersend nie.  'Authentein' is glad nie geskik om die 
wesenlike dienskarakter van die amp uit te druk nie (vgl. Mark 
10:43, 44;  1 Pet 5:3).  Wanneer Paulus net daarna - 1 Tim 3 - wel 
blykbaar oor besondere dienste skryf, gebruik hy authentein glad nie.  
Paulus gebruik wel by die "oudstes" (ouderlinge) woorde wat 
verband hou met leer, sorg dra, voorgaan (vgl. ook kuberneses, 
prohistaminos, tupos;  vgl. Bylae GKSA-besluit 1988:106, 2.1.2.iii).  
Daarby ook nog:  Hoe kan Paulus as hy "amp" in 1 Tim 2:11-14 in 
gedagte het met betrekking tot die vrou, net 'n paar sinne verder oor 
vroue skryf saam met ouderlinge en diakens en dieselfde 
inleidingswoorde ("net so") gebruik as vir die diakens? 
Binne hierdie breë konteks kan nie as vanselfsprekend en 
onbetwisbaar afgelei word dat die apostel in 1 Tim 2:11-14 vroue uit 
die besondere diens (verseker) uitsluit nie, al lê hy vroue die swye op 
onder die besondere omstandighede wat daar geheers het.  Met 
hierdie benadering kan 1 Tim 2:11 dus nie dien as 'n bewys vir 'n 
absolute swyg- en regeerverbod nie. 
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Ook in die geval van 1 Kor 14:33-35 word die "besondere dienste" 
ingelees.  Paulus wil vrede en orde skep in die besondere 
samekomssituasie.  Vir dié doel moet hy in drie gevalle mense tot 
"swye" bring:  die talesprekers, as daar nie 'n interpreteerder 
teenwoordig is nie (vs.28);  die profeet, om ook ander geleentheid te 
gee om te praat (vs.30);  vroue, omdat hulle onderdanig moet wees 
en dit lelik (aisgros) vir 'n vrou is om in die gemeente te praat 
(vs.35), [soos dit ook lelik vir 'n vrou is om haar hare af te sny (1 Kor 
11:6)].  Die vrede, orde en opbou van die gemeente is die hoofsaak 
hier, in besonder by samekomste. 
Ons weet nie alles aangaande die verloop van sake in die 
samekomste van die gemeente (of kleiner groepe) in die Ou Kerk 
nie.  Daar was klaarblyklik meer informaliteit en groter deelname 
van die lidmate (vgl. 1 Kor 11:5, 13;  14:16, 23, 24, 26).  Die rede vir 
Paulus se uitsprake oor die swye van die vrou moet in hierdie rigting 
gesoek word.  Vroue het kragtens hulle bevryding in Christus en 
hulle charisma verbaal deelgeneem aan die samekomste.  Blykbaar 
het vroue op so 'n wyse opgetree dat die erkende primaat van die 
man (erken deur Jode en heidene) onder druk gekom het.  Spanning 
het ontstaan.  In hierdie situasie, tot stigting van die gemeente, reël 
die apostel dat vroue moet swyg. 
Omdat dit hier nie om 'n absolute verbod teen alle spreke van die 
vrou in die gemeente gaan nie, maar wel om 'n negatiewe vorm 
daarvan, kan die gedeelte nie as normgewend gebruik word om die 
vrou tot swye in die gemeente te dwing nie.  Paulus reël in die 
genoemde tekste dus die gang van sake in die samekomste waar 'n 
bepaalde vorm van spanning ontwikkel het rondom die 'hoe' (en nie 
die 'dat') van vrouens se optrede.  Daarom het Paulus die argument 
gebruik van Adam se skeppingsprimaat.  Sodoende wou hy 'n 
probleem van spanning rondom verhoudinge oplos.  Hy maak veral 
nie uitsprake oor "amp" nie. 
Die "swyggebod" kan kwalik as 'n absolute verbod gelees word.  Dit 
sou ook strydig met 1 Kor 11:2-16 wees en met die feit dat die hele 
gemeente met gawes van die Gees begiftig is (vgl. ook 1 Kor 14:31 
se "almal").  Die libertinistiese vroue in Korinte het egter deur die 
vrye sê wat hulle vir hulleself in die gemeente toegeëien het, 'n 
dominerende rol in die gemeente begin speel (vgl. Den Boer, C.  
"Man en vrou in Bijbelse perspectief";  1985:101).  Haar manier van 
praat in die samekoms word in die Grieks met die woord "lalein" 
aangedui. 
Die betekenis van "lalein" is 'n informele, ongeordende pratery (vgl. 
Bylae GKSA 1988:59, 7.6.2.3).  Moontlik het van die vroue, gedryf 
deur 'n libertinistiese gees, die voorganger sommer met allerlei 
tussenwerpsels en vrae in die rede geval, en nie deur die mans laat 
stil maak nie.  Hoe dit ook al sy, haar gepraat in die gemeente het nie 
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net die goeie orde versteur nie, maar was ook deel van haar verset 
teen die hoofskap van die man.  Paulus se doel met 1 Kor 14:34-35 is 
dus nie soseer om die vrou absolute swye op te lê nie, maar veel 
eerder om enige spreke van die vrou waarby sy nie die hoofskap van 
haar man erken nie, te verbied. 
Indien 1 Kor 14:34-35 so verstaan word, sluit dit geheel en al by 1 
Kor 11 aan:  die vrou word nie deelname aan die gemeentelike 
samekoms ontsê nie.  Sy word toegelaat om in die gemeente te 
spreek, op voorwaarde dat sy dit op so 'n wyse doen dat sy daardeur 
haar man se hoofskap oor haar erken.  Sy mag nie deur of in haar 
spreke probeer om oor hom te heers nie.  Indien sy egter deur haar 
spreke die leiding by haar man probeer oorneem, word sy die swye 
opgelê. 
As ons vandag die "swyggebod" moet toepas, letterlik soos dit daar 
staan, sal vrouens van talle aktiwiteite uitgesluit moet word.  Die 
Sinodebesluit (1988) hanteer die "swyggebod" en wat daarmee 
saamgaan selektief deur dit onverantwoord op die "amp" van 
toepassing te maak en nie ook op die dinamiese uitoefening van 
charismata in die onderlinge verkeer van mans en vroue nie. 
Paulus gee inderdaad motivering vir sy leiding deur te verwys na die 
feit dat Adam eerste gemaak is, daarna Eva (1 Tim 2:13) en dat die 
vrou onderdanig moet wees soos die wet ook sê (1 Kor 14:34).  Hoe 
versigtig hierdie motivering gehanteer moet word, blyk uit 
bykomende redes wat die apostel gebruik: 
*  "Dit is ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat 
verlei het en die verbod oortree het" (1 Tim 2:14). 
*  In Rom 5:12 e.v. is die "een mens" deur wie die sonde in die 
wêreld gekom het, die man! 
*  In die 1 Kor 11:2-16 verwys Paulus ook na die skepping by die 
vrou se erkenning van die man, maar kwalifiseer dit dan:  "In die 
Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder 
die man nie.  Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man 
deur middel van die vrou;  maar alles is uit God" (vs.11-12;  vgl. 
ook 2.2.3). 
*  Die apostel gebruik ook ander argumente oor die verhouding 
man/vrou:  "Dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek" (1 
Kor 14:35) en "'n skande om haar hare te laat afsny" (1 Kor 11:6);  
"Is dit betaamlik (paslik) vir 'n vrou om sonder iets op haar kop in 
die erediens tot God te bid?" (1 Kor 11:13).  Hy voeg nog by:  "Die 
algemene opvatting ('phusis' - natuur) is tog dat dit vir 'n man nie 
eerbaar is om lang hare te dra nie, maar dat dit vir 'n vrou wel 
eerbaar is" (1 Kor 11:14-15).  Waarom so baie argumente as daar 
net één deurslaggewende rede - die 'skeppingsordinansie' - is?  Het al 
die argumente eweveel gewig?  Het sommige meer gewig (watter 
dan)?  Is almal situasie-bepaald?  Watter dan wel en watter nie? 
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Dit is dus inderdaad nie so maklik om uitgaande vaan 'n 
'skeppingsordinansie' wat vroue se onderworpenheid/onderdanigheid 
sou leer, blywende Goddelike bepalings oor vroue in besondere 
dienste af te lei nie. 
2.2.2  Die Suidelike Partikuliere Sinode maak beswaar dat 
"besondere diens" op so 'n wyse van "amp van die gelowige" 
onderskei word dat dit wesenlik iets anders word 
Motivering: 
Dit is belangrik om ag te gee op die aard en gesag van die amp.  Dit 
is 'n opvallende feit dat die Nuwe Testament geen afsonderlike 
woord het vir wat ons "amp" noem nie.  Vir die funksie van die 
"ampsdraer" in die gemeente word dieselfde woord gebruik as vir die 
funksie van elke afsonderlike lidmaat, naamlik 'diakonia' (diens).  
Terwyl begrippe soos timè, archè en telos wat in die Griekse wêreld 
vir politieke en godsdienstige owerhede gebruik word, in die Nuwe 
Testament sorgvuldig vermy word, het die woord diakonia vir 
Griekse ore 'n vernederende konnotasie. 
Van fundamentele belang vir die regte verstaan van die amp, is dan 
ook dat die gesag van die amp nie verwar moet word met heerskappy 
(2 Kor 1:24) of baasspeel (1 Pet 5:3) nie.  Wat van elke lidmaat geld, 
geld ook (veral) die ampte:  "By nasies is dit so:  konings speel oor 
hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulleself weldoeners 
noem.  Maar by julle moet dit nie so wees nie.  Inteendeel, die 
belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat 
die leier is, soos die een wat dien" (diakòn, Luk 22:25;  vgl. Mark 
10:42-44).  Daarom bestaan daar nie alleen geen hiërargie tussen die 
ampte onderling nie, maar ook nie tussen amp en gemeente (tussen 
"besondere amp" en "amp van die gelowige") nie.  Die verskil tussen 
die amp en die charisma (van elkeen) is nie prinsipieel nie, maar 
funksioneel. 
Alle ampswerk is gefundeer in die amp van Christus.  Daarom 
ontleen die amp sy diakonia-karakter.  Die Seun van die mens het 
immers nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien (Mark 
10:45) soos blyk wanneer Hy sy dissipels se voete was (Joh 13:2-17), 
maar veral wanneer Hy Homself verneder aan die kruis. 
Dieselfde geld van alle ampsmag.  Die amp is geen voortsetting van 
Christus se offer nie, maar is juis gefundeer in sy volbragte 
versoening.  In die gemeentelike diakonia word die vrug van Christus 
se offer uitgedeel.  In woord en daad word die volbragte versoening 
bedien (2 Kor 5:18).  Die gesag van die amp is gefundeer in die 
Woord.  Die amp kan nooit onafhanklik naas die Woord funksioneer 
nie, want Christus self regeer sy gemeente deur middel van die 
Woord.  Die gesag van die amp is nie 'n onafhanklike gesag nie, maar 
is gebonde aan Christus aan wie alle mag in hemel en op aarde gegee 
is (Matt 28:18).  Hy is Hoof van sy gemeente (Ef 1:22).  In die kerk 
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is daar net één gesag, en dit is die gesag van Christus.  "De regering 
der kerk is monarchaal" (H. Bouwman in:  Gereformeerde Kerkrecht 
1:347). 
Die gesag van die ampsdraer (diaken, ouderling, predikant) is dus nie 
geleë in die persoon (man of vrou) nie, of kragtens die persoon nie, 
maar in Christus en sy Woord wat dan deur die betrokke dienaar 
uitgedra en bedien word. 
Die Rapport en die besluite van die Sinode erken deurgaans dat die 
vrou net soos die man deur Christus begaafd is, en dat geeneen se 
aktiewe aanwending van die gawes verhinder mag word nie (Ef 4:16;  
1 Kor 12:21).  Dit beteken dat vroue (ook getroude vroue) se gawes 
aktief in die gemeente aangewend is (1988:514, 3.2.2.2.2). 
Soos hierbo beredeneer, is daar volgens die Skrif geen prinsipiële 
onderskeid tussen amp en charisma nie, wel 'n funksionele verskil.  
Charisma hoort tot die basiese aard van die gemeente (1 Kor 12-14;  
Rom 12:1-8;  1 Pet 4:10-11).  Ook die "besondere diens", soos die 
kerk dit in die loop van die geskiedenis begin aandui het, is wesenlik 
charisma en kan nie sonder die charisma bestaan nie (H. Ridderbos 
in Ex Auditu Verbi:208). 
Alle charisma is diens (dit sluit die sg. "besondere diens" in) en 
verteenwoordig Christus as sodanig (vgl. 1 Kor 12:1-4;  Ef 4:10-11;  
2:20).  Veral in 1 Pet 4:10-11 is hier van belang.  Hier is sprake van 
elkeen se ontvange genadegawes:  "As iemand die gawe ontvang het 
om te spreek, moet God deur hom aan die woord kom, en as iemand 
die gawe ontvang het om te dien, moet dit geskied uit die krag van 
God". 
Kan hier "in die Naam van die Here" gesê word dat met "iemand" 
net mans bedoel word?  Ons moet aanvaar dat vroue ook 
spreekgawes ontvang het, net soos diensgawes.  Daar is oorvloedige 
voorbeelde daarvan.  Die Deputaterapport som 'n aantal voorbeelde 
op (1988:514, 3.2.2.2.3) wat met verskeie aangevul kan word, 
byvoorbeeld: 
*  Die vermelding van talle vroue in die NT wat betrokke was in die 
verspreiding van die Evangelie, bv. die vroue wat in opdrag van die 
opgestane Jesus Christus die eerste verkondigers (predikers) van die 
opstanding was (Matt 28:7-8;  Luk 24:10). 
*  Die profetiese optrede van vroue in die gemeente soos in Hand 
21:9;  Filippus se profetes-dogters (Hand 21:9;  1 Kor 11:5). 
*  Die openbare optrede van vroue in die rol van leiersfigure en 
profetesse in die OT, bv. Miriam, Debora, Gulda en Anna (wat as 
vroulike teenhanger van Simeon optree). 
*  Die vermelding van vroue in aktiewe diens wat in Rom 16:1 e.v., 
Hand 18:26, Fil 4:2 e.v. genoem word. 
Wanneer die Sinode met hierdie Skrifgegewens werk, word 
veronderstel dat "die amp van die gelowige" hier ter sprake is en nie 
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die "besondere amp" nie.  Dit kom daarop neer dat Christus Hom net 
deur "die besondere amp" wil laat verteenwoordig wat net vir mans 
beskore sou wees.  Met hierdie afleiding - gebaseer op die hoofskap 
van die man - word "amp" gelaai met begrippe en inhoud soos status, 
mag, aansien.  "Besondere diens" verkry nou 'n elite-posisie bo die 
gemeente terwyl dit self in die gemeente 'n dienende funksie het (vgl. 
H.N. Ridderbos in:  Gezag en Ambt:165-166;  Calvyn Institusie, 
Boek IV).  Op voetspoor van Christus self is wat ons vandag "amp" 
noem, niks meer as selfverloënende diens nie.  Geen amp is heersend 
nie.  Elke "amp" is bediening van Christus.  Enige byvoegsel van 
"hoër posisie" a la manlike primaat lei tot korrupsie van die inherente 
dienskarakter van die amp en charisma. 
Dit is dus 'n legitieme vraag of dit nie 'n teologiese konstruksie en 'n 
veronderstelling is om te aanvaar dat die uitsluiting van die vrou uit 
die besondere dienste direk voortvloei uit Bybel-uitsprake oor die 
hoofskap van die man in die huwelik.  Dat hierdie hoofskap ter 
sprake gekom het in situasies waar mans en vroue in die samekomste 
opgetree het, is wel 'n feit.  Maar beteken dit dat Christus Hom nie in 
sy bediening deur vroue wil laat verteenwoordig nie omdat sy die 
sogenaamde mindere van die man is nie? 
2.2.3  Die wesenlike verandering wat die Nuwe verbond of 
eskatologiese aard van die kerk vir die vrou gebring het, word nie 
verdiskonteer nie 
Die Deputaterapport het ruim aandag gegee aan die "verreikende 
implikasies vir die plek van die vrou in die kerk" wat meegebring is 
deur die versoeningsdood en opstanding van Jesus Christus 
(1988:512, 3.2.2.1.1).  Die volgende word onder andere genoem: 
*  Deur sy kruisdood herstel Hy die beeld van God in die mens wat 
by die sondeval verbreek is, en eweneens die verhouding tussen man 
en vrou wat ook met die sondeval verbreek is. 
*  Daar breek in Christus vir die vrou 'n nuwe vryheid aan: 
*  sy is deur Christus se verlossingswerk bevry van diskriminerende 
verskille en in Christus met die man gelykwaardig (Gal 3:26-28); 
*  sy word in Christus 'n nuwe skepping (2 Kor 5:17); 
*  sy word mede-ontvanger van die Heilige Gees (Hand 2:18); 
*  sy is medelidmaat van die gemeente (Hand 1:14;  Gal 3:28); 
*  sy is mede-ontvanger van die heilige doop (Hand 16:15); 
*  sy is mede-deelnemer aan die gemeenskaplike maaltyd van die 
Here (Hand 2:42, 46); 
*  sy is mede-arbeider in die gemeente (Rom 16); 
*  sy is mede-ontvanger van die gawes van die Gees (1 Kor 12); 
*  sy is mede-erfgenaam van die genade (1 Pet 2:7). 
In die lig van bogenoemde maak die Deputaterapport die 
gevolgtrekking:  "Inderdaad wys die skopus van die evangelie van 
Christus dus op die algehele gelykwaardigheid van man en vrou in 
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die kerk" (1988:513).  Wanneer egter gevolgtrekkings oor 
"besondere dienste" gemaak word, gee die konsep van manlike 
hoofskap die deurslag en word dit onkrities op die plek van die vrou 
in die gemeente oorgedra.  Die gevolgtrekking is telkens dat hierdie 
gegewens nie bewys dat die vrou in die "amp" toegelaat mag word 
nie, wel dat vroue in die "amp van die gelowige" volledig hulle rol 
kan speel. 
Deur die hele 'vraagstuk' van die posisie van die vrou in die kerklike 
dienste te beantwoord met 'n beroep op die "swyggebod" en die 
skeppingsprimaat van die man, word hiermee 'n relevante beginsel 
van die Gereformeerde tradisie ter syde gestel, naamlik dat daar nie 
'n sentrale of vername leerstuk op 'n enkele vers gebou moet word 
met eksplisiete uitsprake, veral nie as die vers eksegetiese probleme 
bevat nie.  Lig moet dan by ander gedeeltes opgesteek word ten 
einde die bedoeling van die gedeelte nader vas te stel (Sacra 
Scriptura sui ipsius interpres). 
Daar is duidelike Skrifgegewens dat die sg. 'skeppingsinstelling' van 
manlike hoofskap in die gemeente van die eskaton (eindtyd) grondig 
gerelativeer word.  Naas die opdrag aan die vrou om aan die man 
onderdanig te wees, volg ook die opdrag om terwille van Christus 
aan mekaar onderdanig te wees (Ef 5:21).  As Paulus in 1 Kor 11:2-
16 oor die hoofbedekking en hoofskap handel, word die vroue wel 
gemaan om die man se hoofskap te eerbiedig.  Hy vervolg egter:  
"Maar tog, in die Here is die man nie sonder die vrou nie en die 
vrou nie sonder die man nie".  Die relativering lê opgesluit in die 
kwalifiserende "maar tog".  "In die Here" hou verband met die nuwe 
posisie wat met Christus se koms ingetree het.  Die apostel voeg nou 
by die argument dat die vrou uit die man kom, die relativerende:  "so 
kom die man deur die vrou in die wêreld" (vs.12). 
Die gevolgtrekking kan dus gemaak word:  Vanweë die relativering 
wat die eskatologiese aard van die Evangelie meebring, moet die 
manlike hoofskap, in die sin van die skeppingsinstelling, nie in 'n 
absolute sin verstaan en toegepas word nie. 
Galasiërs 3:28 is hierby 'n kernuitspraak.  Die gedeelte (Gal 3:21-29) 
word beheers deur die "maar nou dat die geloof gekom het" (vs.25).  
Hierdie "nou" is die tyd waarin die geloof in Christus volle bevryding 
van sonde en wet bring.  "Julle almal" is nou kinders van God en 
erfgename.  Die skerp onderskeiding van Jood en Griek 
(volksmatig), slaaf en vryman (sosiaal) en man of vrou (geslagtelik) 
maak nie saak nie.  Almal is een.  Paulus voer daarmee nie die 
afskaffing van slawerny in nie (vgl. Kol 3:22-4:1), net soos hy nie 
vroue oproep om die manlike juk af te gooi nie.  Maar net soos hy 
slawerny van binne uithol deur op die nuwe posisie in Christus van 
slaaf en eienaar te wys, word die hoofskap van die man en die 
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onderdanigheid van die vrou evangelies gekwalifiseer sodat die vrou 
werklik vry is. 
'n Voorbeeld waar die swaartepunt van die benadering van die vrou 
in die amp verskuif word van die tradisionele tekste na die algemene 
Skrifgegewens en teologiese oorwegings, kry ons by John R.W. Stott 
("Issues Facing Christians Today", 1990:276).  Hy kom, nadat hy die 
Skrifgegewens soos hierbo oorweeg het, tot die volgende 
gevolgtrekking:  "It is true that all the biblical examples in the 
preceding paragraph are of women's ministries which are either 
'charismatic' rather than 'institutional' (i.e. appointed directly by 
God, like the prophetesses, not by the church, like presbyters) or 
informal and private (like Priscilla teaching Apollos in her home) 
rather than official and public (like teaching during Sunday 
worship).  Nevertheless, if God saw no impediment against calling 
women into a teaching role, the burden of proof lies with the church 
why it should not appoint women to similar responsibilities". 
As die Skrif dan nie 'n duidelike en eksplisiete uitspraak gee oor die 
vrou in die besondere dienste/ampte nie (nie 'vir' en nie 'teen' nie), is 
dit 'n legitieme vraag of 'n Sinode so ver mag gaan om "in die Naam 
van die Here" 'n totale verbod daarop te plaas dat die vrou in die 
besondere kerklike dienste/ampte mag dien. 
 
2.3  Versoek 
Suidelike Partikuliere Sinode versoek die Nasionale Sinode dat die 
vraagstuk oor die vrou in die besondere kerkdiens nie meer eensydig 
beoordeel word vanuit twee Skrifdele waar na 'swye' wat die vrou 
opgelê word, verwys word nie (1 Tim 2 en 1 Kor 14).  Hierdie 
versoek behels dat die talle gegewens in die Skrif waar na intensiewe 
vrouediens verwys word - en waarna breedvoerig in die 
Deputaterapport (1988) en in hierdie Beswaarskrif verwys word - 'n 
regmatige plek kry in die hermeneuse en in die uiteindelike besluit 
verdiskonteer word.  Dit hou in dat meer krities gekyk sal moet word 
na die afleiding dat 1 Tim 2 en 1 Kor 14 so direk op die 
ampsbeskouing ten opsigte van die vrou betrek kan word. 
Op grond van hierdie beswaar versoek Suidelike Partikuliere Sinode 
revisie van die besluit van GKSA (1988:523, 4.2) naamlik om nie 
verdere studie te doen nie oor "die karakter van die amp in die Nuwe 
Testament, veral in vergelyking met die karakter daarvan in die Ou 
Testament". 
 Besluit:  Die Beswaarskrif word na Studiedeputate verwys om 

die volgende Sinode daaroor te adviseer. 
Motivering:  Die Sinode is van oordeel dat weens tydsgebrek en die 
omvang van toetsing van die eksegese van die beswaardes en die 
Sinode, dit nie moontlik is om staande hierdie Sinode tot ‘n 
weldeurdagte en gemotiveerde aanbeveling te kom nie. 
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21.9  BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE NOORD-
TRANSVAAL - EKSEGETIESE GRONDE VIR DIE VROU IN 
DIE BESONDERE DIENSTE  (Artt.51, 222) 
 
A.  Dr. N.P. Heystek lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Beswaarskrifte. 
C.  Ds. J.B. du Plessis rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
 
1.  Beskrywingspunt 
1.1  Die Nasionale Sinode word versoek om aan sy Deputate vir 
Korrespondensie met buitelandse Kerke opdrag te gee om op grond 
van relevante Sinodebesluite in gesprek te tree met die Kerke met 
wie ons in korrespondensie staan oor ooreenkomste en verskille wat 
daar mag bestaan oor die toelating van vroue tot besondere diens. 
Dat ingegaan word op die vraag hoe moontlike verskille in die 
verband ons kerklike eenheid raak. 
 
2.  Motivering 
2.1  Die toelating van vroue in die besondere ampte kan 'n saak wees 
wat kerklike eenheid raak en behoort dus op meerdere vergaderings 
tuis (KO, art.30). 
2.2  Indien Skrifuitleg en toepassing verskil, kom kerklike eenheid in 
gedrang en moet volgens Matteus 18 en Titus 3:10 met die 
betrokkenes in gesprek getree word. 
2.3  Kragtens korrespondensie kan die plaaslike kerk leraars wat in 
die kerke ordelik toegelaat is (wat by die CRC vrouens insluit) 
beroep en word attestasie van die kerke ook erken. 
 Besluit:  Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt op 

die volgende wyse: 
1  Die Sinode benoem Deputate (dieselfde Deputate wat die opdrag 
het om die Beswaarskrif van Suidelike Part. Sinode oor die 
verkiesbaarheid van die vrou in die besondere dienste/ampte in 
studie te neem) met die volgende opdrag: 
1.1  Om die relevante besluite van Sinodes van die GKSA in verband 
met bogenoemde sake te vertaal en d.m.v. die DKBK te stuur aan 
kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan. 
1.2  Om die relevante besluite van kerke met wie die GKSA in 
korrespondensie staan d.m.v. die DKBK aan te vra, te bestudeer en 
die ooreenkomste en verskille aan die Sinode uit te wys. 
1.3  Om die Sinode te adviseer oor die implikasies wat die verskille 
het vir kerklike korrespondensie. 
Motivering 
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1.  Die toelating van vroue in die besondere ampte kan ‘n saak wees 
wat kerklike eenheid raak en hoort dus op meerdere vergaderings tuis 
(KO, art.30). 
2.  Indien Skrifuitleg en -toepassing verskil, kan kerklike eenheid in 
gedrang kom en moet volgens Matt 18 en Titus 3:10 met die 
betrokkenes in gesprek getree word. 
3.  Kragtens korrespondensie kan die plaaslike kerk leraars wat in die 
kerke ordelik toegelaat is (wat by die CRC vrouens insluit) beroep en 
word attestasie van die kerke ook erken. 
 
 
21.10  PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL: 
GRAVAMEN TEEN BESLUIT VAN NASIONALE SINODE 1973 
INSAKE TOELATING TOT DIE DIENS VAN DIE WOORD NA 
AFSETTING  (Artt.108, 174) 
 
A.  Ds. R.M. van der Merwe lig die Gravamen toe. 
B.  Besluit:  Die Gravamen word verwys na Kommissie 
Kerkregtelike Sake I. 
C.  Ds. L.S.D. du Plessis rapporteer namens die Kommissie. 
D.  GRAVAMEN 
1.  Besluit 
Kyk die volledige besluit op Bylae 1 - uit die Acta 1973:317-318. 
Opmerking 
Die gravamen handel hoofsaaklik oor art.3.2.2.4 van die besluit en in 
besonder oor die tweede sin:  "Die prosedure genoem in 3.2.2.2 (c 
hierbo) geld ook van predikante wat onder KO, artikels 12 of 79 uit 
die amp is". 
 
2.  Agtergrond  
2.1  Die besluit van 1973 (waarteen die gravamen gemik is) handel 
oor watter weg tot beroepbaarstelling gevolg moet word nadat 'n 
predikant "bedank" het (vgl. Bylae 1).  Daar word (terloops) genoem 
dat dieselfde prosedure tot beroepbaarstelling gevolg kan word na 
afsetting. 
2.2  Behalwe hierdie verwysing na 'n prosedure tot 
beroepbaarstelling na afsetting, bestaan daar geen reëling vir 
toelating tot die diens van die Woord na afsetting nie.  Tewens, 
sodanige reëling ontbreek sedert 1586 in kerkordes van die 
Reformasie (Visser, 1989:562). 
2.3  Partikuliere Sinodes hanteer toelating tot die diens van die 
Woord verskillend met 'n beroep op hierdie deel van die besluit van 
1973 (vgl. Bylae 3). 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1 en 2. 
 
3.  Gronde vir Beswaar 
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3.1  Die (terloopse) verwysing na KO, art.79 pas nie in die konteks 
van die bespreking en besluit oor die weg terug na die amp na 
"bedanking" nie.  Kerkorde artikels 78 en 80 is tugartikels met 'n 
totaal ander aard as KO, art.12 en "bedanking" uit die diens. 
Motivering: 
"Bedanking" uit die diens van die Woord het 'n eiesoortige effek en 
problematiek wat die prosedure van die toelating tot die diens van 
die Woord uniek maak, soos blyk uit die Rapport van die 
Studiedeputate (Bylae 4).  Hierteenoor word die aard van die 
ampstug (KO, art.79) nêrens behandel nie. 
Handelswyses (soos om vas te stel of daar na "bedanking" gawes 
soos roepingstrou;  selfverloëning;  en volharding teenwoordig is) 
beklemtoon maar net dat toelating tot die diens van die Woord na 
"bedanking" aan die orde is (soos tewens die opdrag is in Bylae 4 
bepaal).  Hierdie gawes is noodsaaklik om te verhoed dat daar weer 
maklik tot "bedanking" uit die amp teruggeval kan word. 
Hoewel "bedanking" uit die amp in sekere gevalle neerkom op 
ontduiking van die ampstug, kan KO, art.79 nie by nabaat toegepas 
word nie, nog in dieselfde kader geplaas word wanneer toelating tot 
die diens van die Woord ter sprake is. 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die eerste 

beswaargrond nie. 
3.2  Die (terloopse) insluiting van KO, art.79 verreken nie die 
depositio maior wat in sekere gevalle onder KO, art.79 na vore kom 
nie (vgl. Visser, 1982:561 en Spoelstra, 1989:444). 
Motivering: 
Sinode 1973 het 'n prosedurebesluit oor toelating tot die diens van 
die Woord na "bedanking" geneem, maar geen beginselbesluit oor 
toelating na afsetting nie.  Voetius (1676:868) se onderskeiding van 
depositio minor en depositio maior beredeneer dat daar sekere 
sondes is wat "onherroeplik" is en toelating onmoontlik maak.  
Ander kerkregtelikes laat hulle baie versigtig oor die moontlikheid 
uit, hoewel prinsipiële verantwoording totaal ontbreek (vgl. Bylae 3). 
Vir eeue ontbreek 'n reëling hieroor in Kerkordes (ook in die GKSA).  
Geen duidelike beginselbesluit hanteer hierdie probleem nie, en geen 
kerkregboek handel oor hierdie ingewikkelde probleem nie.  Die 
insluiting van KO, art.79 sonder prinsipiële begronding bly 'n gebrek 
by hierdie besluit. 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die tweede 

beswaargrond nie. 
3.3  Die Skrif stel soveel vereistes om 'n Bedienaar van die 
Goddelike Woord as geroepene uit te ken, dat die Sinode alleen na 
gedeë Skrifstudie kan bepaal of en in watter gevalle dienaars wat 
afgesit was, weer aansoek mag doen om beroepbaar gestel te word. 
Motivering: 
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Daar is nog nie genoegsame studie gedoen om met gesag van die 
Woord iemand na afsetting tot die diens van die Woord toe te laat, 
en voorwaardes daarvoor aan te stip nie. 
Vereistes, soos 1 Tim 3:1-7;  Tit 1:6 en 7 en 1 Pet 5:3 vir 'n 
ampsdraer, dui die erns waarmee die Here die diens van sy Woord 
bejeën.  Kan aan die ander kant, met bv. oppervlakkig 'n beroep op 
Dawid of Petrus (Bylae 3), hierdie vereistes van die tafel gevee 
word? 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die derde 

beswaargrond nie. 
3.4  Die beginsel in Acta 1973:318, 3.2.2.5 sal duideliker omlyn 
moet word, anders is dit vandag in praktyk moontlik vir enigeen - 
selfs na die grofste openbare sondepleging - om hom op presedente 
te beroep;  'n "geen beswaar" by vorige kerkrade te kry, (moontlik 
omdat hy weg is) en weer tot die diens van die Woord toegelaat 
word. 
Motivering: 
Die soms teenstrydige besluite op Part. Sinodes oor die afgelope jare 
is 'n bewys daarvan dat onduidelikheid oor prinsipiële besinning 'n 
steeds groter wordende probleem is. 
So is afgesettenes toegelaat om te proponeer na afsetting nadat slegs 
bevestiging van berou, gesteun deur die betrokke kerkrade, as 
prosedure kragtens die 73-besluit afgehandel is.  In gevalle is die 
saak van afsetting (of dit moontlik op depositio maior sou dui) of 
eksaminering (kragtens KO, art.4) nie behandel nie (vgl. Bylae 3). 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die vierde 

beswaargrond nie. 
 
4.  Versoek 
Die Sinode oorweeg die volgende indien aan hierdie gravamen 
gevolg gegee word: 
4.1  Die verwysing na KO, art.79 word uit pt.3.2.2.2 geskrap. 
 Besluit:  Nie gevolg gegee nie. 
4.2  Toelating tot die diens van die Woord na afsetting kragtens KO, 
art.79 word de novo en op sigself bestudeer. 
 Besluit:  Aan punt 4.2 word gevolg gegee op die volgende 

wyse:  Hierdie baie belangrike en sensitiewe saak van studie is 
in terme van KO, art.30 (in lyn met die begrip “gedeë 
Skrifstudie” in beswaargrond 2) ‘n saak vir die Mindere 
vergaderings wat die saak langs die kerklike weg kan hanteer. 
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21.11  PARTIKULIERE SINODE OOS-TRANSVAAL: VERSOEK 
TOT REVISIE - KERKORDE, ARTIKEL 25  (Artt.50, 136) 
 
A.  Ds. J.P. Bingle lig die Versoek toe. 
B.  Besluit:  Die Versoek word verwys na Kommissie Kerkregtelike 
Sake II 
C.  Ds. W.J. Fourie rapporteer namens die Kommissie. 
D.  VERSOEK 
1.  Die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal het op sy vergadering van 
26 November 1996 besluit om die volgende versoek tot revisie van 
KO, art.25 aan die Nasionale Sinode te rig. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.  Na goedkeuring word u versoek om dit deur te stuur na die 
Algemene Sinode. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.  Voorgestelde revisie 
Die amp van die diakens is om sorg te dra dat die gemeente hulle 
eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen.  Hulle 
opdrag is om almal in die gemeente te besoek en uit die Skrif toe te 
rus en aan te spoor tot daadwerklike liefde teenoor almal, in 
besonder teenoor die medegelowiges;  verder sien hulle toe dat 
niemand om watter rede ook al van die geloofsgemeenskap vervreem 
raak nie.  Die liefdesgawes moet sorgvuldig ingesamel, met wysheid 
bestee en met vertroosting uit die Skrif uitgedeel word.  Die diakens 
doen in die kerkraad verslag van hulle werksaamhede en, indien 
verlang, ook voor die gemeente soos wat die kerkraad dit geskik ag. 
 Besluit:  Die Sinode keur die Revisie goed.  Die besluit word 

deurgegee na Sinodes Middellande en Soutpansberg. 
 
4.  Verduideliking van die voorgestelde revisie 
4.1  Reëls waarvolgens die KO-artikel gewysig behoort te word 
Die KO-artikel oor die diakenamp behoort na die mening van die 
Partikuliere Sinode Oos-Transvaal aan die hand van die volgende 
reëls gewysig te word: 
*  Die KO-artikel en die Bevestigingsformulier vir diakens asook 
Sinodebesluite wat tevore in verband daarmee geneem is, behoort 
materieel met mekaar ooreen te kom (Acta 1982:468/469, 1.1.8). 
*  Die gewysigde KO-artikel behoort formeel, wat bewoording en 
styl betref, in lyn te wees met die res van die Kerkorde, spesifiek met 
artikel 16 oor die ampswerk van die bedienaars van die Woord, en 
met artikel 23 oor die ampswerk van die ouderlinge. 
*  By die wysiging van die artikel is dit sinvol om ondersoek in te stel 
na die bewoording van soortgelyke artikels in die Kerkordes van 
Gereformeerde Kerkverbande in ander wêrelddele. 
4.2  Die Bevestigingsformulier oor die ampswerk van die diaken 
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Die Formulier vir die bevestiging van diakens gee die volgende 
opsomming van die ampspligte van die diaken: 
a)  Diakens word geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle 
eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. 
b)  Diakens moet toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, 
sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. 
c)  Diakens moet almal in die gemeente besoek en aanspoor om 
daadwerklike liefde teenoor hulle medegelowiges en alle mense te 
bewys. 
d)  Deur elkeen te besoek, moet die diakens sorg dra dat nie een 
lidmaat deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander 
redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. 
e)  Diakens moet die middele (wat gegee word tot die diens van die 
wat in nood verkeer) sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met 
vertroosting uit die Skrif uitdeel. 
f)  Sodoende moet die diakens Christus, die medegelowiges en alle 
mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus 
tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. 
 
Die huidige artikel 25, KO lui soos volg: 
"Die eintlike amp van die diakens is om die liefdesgawes in geld en 
goedere wat aan die armes gegee word, nougeset te versamel en dit 
met gesamentlike oorleg getrou en vlytig uit te deel volgens die eis 
van die behoefte aan sowel die behoeftiges in die gemeente as aan 
ander;  en verder om die wat in nood is te besoek en te vertroos en 
om goed toe te sien dat die gawes nie misbruik word nie.  Die 
diakens moet in die kerkraad verslag doen van hulle werksaamhede 
en indien verlang, ook voor die gemeente wanneer die kerkraad dit 
geskik ag." 
 
In hierdie redaksie word slegs drie van die ses elemente uit die 
Bevestigingsformulier verwoord:  c, d en e.  Die ander drie kom glad 
nie ter sprake nie.  'n Element wat wel in die KO-artikel voorkom, 
maar nie in die Bevestigingsformulier nie, is die reëling in verband 
met verslaglewering in die kerkraad en - indien die kerkraad dit 
geskik ag - aan die gemeente. 
 
4.3  Die styl van die Kerkorde 
In verband met die styl van die Kerkorde skryf B. Spoelstra in 
Handleiding by die Kerkorde (1965:13) dat die Kerkorde "'n 
beginsel neerlê en veronderstel dat die beginsel en gees van orde 
begryp sal word en verskillende situasies daarvolgens op meriete 
behandel sal word.  'n Reglement daarenteen, skryf 'n presiese 
handeling voor, sê eerder hoe iets moet geskied, as wat dit sê wat 
moet geskied".  Met betrekking tot artikel 25, KO volg hieruit dat die 
beginsel insake die diakenamp eksplisiet en die bediening van die 
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amp slegs in hooflyne weergegee behoort te word, sonder dat die 
ampswerk in detail gereglementeer word. 
 
Die huidige redaksie van KO, artikel 25 omskryf nie die 
Skrifbeginsel wat grondliggend is aan die diakenamp nie.  Daar 
word wel 'n kort werkomskrywing van die amp gegee.  Slegs 
elemente c, d en e van die Bevestigingsformulier word verwoord. 
 
4.4  Soortgelyke artikels in die Kerkordes van Gereformeerde 
kerkverbande in ander wêrelddele 
Kerkorde, artikel 25 van die Christian Reformed Church (VSA) 
"a.  The task of the deacons is to administer Christian mercy toward 
those who are in need, first of all toward those of the household of 
faith, but also toward the needy in general.  In executing this task 
they shall diligently collect, administer, and distribute monies and 
other gifts, and shall serve the distressed with counsel and assistance. 
b.  They shall confer and cooperate with diaconates of neighbouring 
churches when this is desirable for the proper performance of their 
task. 
d.  They may also seek mutual understandings with other agencies in 
their community which are caring for the needy, so that the gifts may 
be distributed properly." 
 
Hierdie redaksie is 'n samevatting van KO, artikels 25, 26 en 83 van 
die GKSA.  Slegs elemente d en e uit die Bevestigingsformulier is in 
die artikel verwoord. 
 
Kerkorde, artikel 25 van die Christelijke Gereformeerde 
Kerken in Nederland 
"De ambtelijke opdracht der diakenen is gelden en goederen in te 
zamelen ter voorziening in de nood der behoeftigen, deze getrouw en 
ijverig na gelang van de behoefte, na onderling overleg, te besteden, 
de bedrukten te bezoeken en te vertroosten en te bevorderen dat de 
ter beschikking gestelde middelen goed worden gebruikt.  Van hun 
beleid hebben zij rekening en verantwoording te doen aan de gehele 
kerkeraad en desgevraagd kunnen zij dit doen aan de leden der 
gemeente op een door de kerkeraad vast te stellen tijd en wijze." 
 
Met wysiging van enkele begrippe, is hierdie artikel wesenlik 
dieselfde as die bestaande artikel 25, KO van die GKSA. 
 
Kerkorde, artikel 25 van die Gereformeerde Kerken Nederland 
"1.  De taak van de diakenen is aan de leden der gemeente, die in 
stoffelijk of in ander opzicht medeleven of hulp behoeven, de 
christelijke barmhartigheid te bewijzen door hen met raad en daad 
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bij te staan, en ook aan anderen zowel in eigen omgeving als elders 
in de wereld naar vermogen deze barmhartigheid te bewijzen. 
2.  Zij zullen tot dat doel de gaven der gemeente inzamelen en 
beheren en daartoe eveneens andere goede middelen zoeken en 
aanwenden;  ook zullen zij de leden der gemeente opwekken zich 
persoonlijk te beijveren in het bewijzen van de christelijke 
barmhartigheid." 
 
Buiten die toerustings-element (f), word alle ander elemente van die 
Bevestigingsformulier in dié artikel verwoord. 
 
Artikel 22 uit die Kerkorde van die Gereformeerde Kerken 
Nederland (Vrijgemaakt) 
"De taak van de diakenen is de dienst van de barmhartigheid te 
vervullen.  Zij zullen door het afleggen van huisbezoeken zich op de 
hoogte stellen van de moeiten, waar nood is helpen en bemoedigen, 
en ook de gemeenteleden aansporen tot het verlenen van hulp. 
Verder zullen ze de liefdegaven inzamelen, goed beheren en in 
gemeenschappelijk overleg naar behoefte uitdelen." 
In hierdie artikel word drie van die ses elemente - te wete c, d en e - 
uit die Bevestigingsformulier direk verwoord.  Die ander drie - a, b 
en f - word in een kort sinsnede saamgevat, naamlik:  die taak van 
die diakens is om die diens van barmhartigheid te vervul. 
 
Samevatting 
Uit bogenoemde blyk dat daar in verskeie kerke wêreldwyd 
redaksioneel gewysig is aan die KO-artikel oor die diakenamp.  
Laasgenoemde twee is voorbeelde van hoe die diakenamp sowel as 
die opdragte aan die diakens eksplisiet gestel is.  In al die voorbeelde 
wat genoem is, word daar deurgaans gepoog om formeel 
(terminologie en styl) soveel moontlik by die oorspronklike redaksie 
te bly. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 4. 
 
5.  Motivering vir die voorgestelde revisie 
5.1  Motivering 1:  Wanbalans tussen KO, artikel 25 en 
Bevestigingsformulier histories verklaar 
Die aanloop tot die wanbalans wat tussen KO, artikel 25 en die 
Bevestigingsformulier vir diakens ontstaan het, moet verklaar word 
uit die ontwikkeling of verbreding van die siening van die 
diakenamp.  Die volgende historiese gegewens is ter sake: 
*  Die Algemene Sinode van Reddersburg in 1927 het die diakonale 
amp limitatief as armversorging gedefinieer.  Instandhouding van 
die erediens (in die vorm van insameling van kerklike bydraes) is van 
die diakenamp losgemaak.  Die afleiding wat hieruit gemaak kan 
word, is dat tot 1927 die insameling van kerklike bydraes nog as deel 
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van die diakens se pligte gesien is.  Bydrae-insameling vir die 
instandhouding van die erediens is sedertdien nooit weer (amptelik) 
as behorende tot die amp van die diaken as sodanig beskou nie, 
alhoewel die Sinode van Burgersdorp in 1930 na aanleiding van 'n 
Beswaarskrif bevind het dat sodanige insameling nie in stryd met 
Gods Woord of die Belydenisskrifte sou wees nie.  Tog verklaar die 
betrokke Sinode van 1930 daarby:  "...alhoewel dit nie tot die eintlike 
amp van die diakens behoort nie".  Daarmee is finaal afgestap van 'n 
beskouing dat versameling van kerklike bydraes wesenlik iets met 
diakonale ampswerk te doen sou hê. 
* Die uitdrukking "eintlike amp van die diaken" in KO, art.25 kan 
histories verstaan word as 'n uitdrukkingswyse om te onderskei 
tussen dit wat wesenlik tot die amp behoort en dit wat mettertyd deel 
van diakonale aktiwiteite geword het. 
*  Bogenoemde onderskeiding het die pad daarvoor gebaan dat daar 
meer indringend na die inhoud van die "eintlike amp" begin kyk is.  
Daar is tydens Diakonale Konferensies tussen 1935 en 1974 
toenemend van "diens van barmhartigheid" gepraat (Venter, W.F. 
e.a. 1975.  Die Prys van wat Verkoop is).  Geestelike - en nie net 
fisiese of materiële - hulpverlening is al meer beklemtoon, meermale 
onder die nou reeds bekende spreuk:  "Barmhartigheid sonder 
warmhartigheid is armhartigheid".  Die "verder"-gedeelte van KO, 
art.25 ("...en verder om dit wat in nood is te besoek en te vertroos...") 
is al meer as "verdere" diakonale diens beklemtoon. 
*  By die Sinode van 1964 dien die Partikuliere Sinode Kaapland en 
SWA 'n Beskrywingspunt in waarin gevra word dat 'n indringende 
studie na die wese van die diakenamp onderneem word.  Die 
verbreding in die siening van die diakenamp het hiermee formeel op 
die Sinodetafel gekom. 
*  'n Uitvoerige Studierapport is aan die Sinode van 1970 voorgelê.  
Die Sinode het nie die aanbevelings van die Deputate aanvaar nie.  
Die Rapport se voorstelling van Skrifgegewens insake die diakenamp 
is nie beoordeel nie.  Geen besluit is daaroor geneem nie.  Daar is 
besluit om te "volstaan met die studie" (Acta 1970:349). 
*  Die Sinode 1973 ontvang en behandel 'n Beswaarskrif van J.C. 
Coetzee, A.J. du Plessis en B. Spoelstra teen bogenoemde besluit van 
1970.  Die Beswaarskrif word goedgekeur.  Deputate word aangewys 
om die "moeilike eksegetiese vraagstukke met verreikende 
implikasies" waarvoor "deeglike besinning nodig is", verder te 
bestudeer (Acta 1973:154). 
*  Die Sinodes van 1979 en 1982 het die besware in die Beswaarskrif 
beantwoord (Acta 1979:592-596;  Acta 1982:468-469).  'n 
Prinsipiële besluit is geneem:  die skopus van die diakenamp is - soos 
die ander ampte - 'n bediening van Christus aan en in en vanuit die 
hele gemeente, en wel besonderlik 'n bediening van die liefdevolle 
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gemeenskapsbelewing en -beoefening in en deur gemeentes as 
geheel, na binne en na buite.  Die beswaardes is dus gelyk gegee, 
naamlik dat die Skrifgegewens tot hierdie breër siening van die amp 
lei.  Tog is die beswaar teen die formulering van die diakenamp in 
KO, art.25 (die huidige redaksie) nie gehandhaaf nie.  Die verdere 
besluit (om tog wel die Bevestigingsformulier volgens die nuwe, 
uitgebreide siening van die diakenamp te herformuleer) het gelei tot 
die wanbalans tussen die KO en die Formulier. 
5.2  Motivering 2:  Konsekwente optrede 
*  Die Sinodes van 1979 en 1982 het 'n versoek om die huidige 
redaksie van KO, art.25 te verander van die hand gewys omdat 
geoordeel is dat die sinsnede "verder om die wat in nood is te besoek 
en te vertroos..." alle sogenoemde limiete ophef.  Daar kan dus 
geredeneer word dat daar reeds deur 'n Sinode hieroor gehandel is en 
dat die saak nie opnuut behandel moet word nie (KO, art.46).  Daar 
dien egter op gelet te word dat die Deputate (wat die Sinode insake 
die beswaar van 1973 daarop gewys het dat "die beswaardes nie met 
volle reg beswaar aangeteken het teen KO, art.25 nie") ook die 
volgende in hulle Rapport gestel het:  "Die Deputate het dit nie as 
hulle opdrag beskou om te oordeel in hoeverre daar in die loop van 
die geskiedenis en in die kerklike praktyk 'n vereensydigende 
toepassing van die KO-artikel gefigureer het waardeur dit in praktyk 
wel met so 'n limitatiewe beperking gehanteer is nie".  Die vraag kan 
dus met reg gestel word of die saak genoegsaam ondersoek is. 
*  Met hierdie versoek tot revisie word geen beswaar teen die 
Kerkorde of 'n Sinodebesluit aangeteken nie.  Hiermee word wel 
gevra dat die bestaande besluit van die Sinode 1982 en die feit dat 
die gewysigde Bevestigingsformulier sedertdien reeds in gebruik is, 
logies verder gevoer word deur die KO-artikel dienooreenkomstig te 
verwoord. 
*  Dat die skopus van die diakenamp reeds baie aandag van meerdere 
vergaderings en spesifiek die Nasionale Sinode gekry het, staan vas.  
Vorige besprekings moet ook in gedagte gehou word as gevra word 
dat die bewoording van KO, art.25 hersien word.  Dit moet egter 
duidelik gestel word dat hierdie ondersoek nie die skopus van die 
diakenamp opnuut aan die orde stel nie.  Op grond van die aanvaarde 
siening van die skopus, soos verwoord in die Bevestigingsformulier 
vir diakens, word gevra vir hersiening van die bewoording van KO, 
art.25.  Dit gaan oor niks anders nie as die praktiese implikasie wat 
die verbreding in die siening van die diakenamp vir die Kerkorde het. 
5.3  Motivering 3:  Die verstaan en gebruik van die huidige KO, 
artikel 25 
*  Die huidige redaksie van KO, artikel 25 kan aanleiding daartoe gee 
dat die klem in die bediening van die diakenamp nie op die regte plek 
val nie.  Tydens visitasie blyk dit dikwels dat die bewoording van 



 591

KO, artikel 25 nie bydra tot die verstaan van die breër siening van 
die diakenamp nie, maar selfs 'n struikelblok in die weg daarvan kan 
wees.  Wysiging van die artikel, om uitdrukking aan die Skriftuurlike 
skopus van die diakenamp te gee, kan misverstand en 
vereensydigende toepassing uit die weg ruim en voorkom. 
*  Die huidige bewoording bring spanning tussen die Kerkorde en die 
Bevestigingsformulier en kan aanleiding tot verwarring gee.  Deur 
die KO-artikel te wysig kan baie gewen word aan suiwerheid van die 
ampsbeskouing en -bediening. 
*  Uit die ontwikkeling van die siening van die diakenamp blyk dat 
die ou Bevestigingsformulier en die KO-artikel mettertyd 
"byverklaar" moes word (W.F. Venter, e.a. 1975.  Die Prys van wat 
Verkoop is).  Dit het daartoe gelei dat besef is dat daar 'n regstelling 
moet kom in die lig van Skriftuurlike oorwegings.  Was 'n 
"vereensydigende toepassing" van die artikel nie juis die oorsaak van 
"byverklaring" en interpretasie wat dikwels gegee moes word nie en 
wat die Bevestigingsformulier betref, uitgeloop het op 
herformulering nie?  Indien so, is dit 'n logiese konsekwensie dat die 
KO-artikel die skopus van die amp ook duideliker behoort te 
verwoord.  Toe die beswaar teen KO, artikel 25 afgewys is, was die 
Bevestigingsformulier nog nie gewysig nie.  Na die wysiging het 'n 
ongemaklike wanbalans tussen die KO en die Formulier ontstaan:  'n 
wanbalans wat verwarring in die hand kan werk. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 5. 
 
 
 
21.12  BESWAARSKRIF SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE 
TEEN BESLUITE VAN SINODES 1964 EN 1967 INSAKE 
BEROEPSBRIEF EN BEVESTIGINGSFORMULIER VIR 
SENDELINGE  (Artt.34, 128) 
 
A.  Ds. P.K. Lourens lig die Beswaarskrif toe. 
B.  Besluit:  Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie 
Kerkregtelike Sake I. 
C.  Ds. L.S.D. du Plessis rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESWAARSKRIF 
1.  Besluite waarteen beswaar gemaak word 
1.1  Besluit van 1964 
 
"5.  Die posisie en taak van die sendingleraars ... 
Besluit:  Die Sinode neem met dank kennis van die inhoud van 
hierdie Studiestuk en aan die Sendingdeputate word opgedra om die 
inhoud te beliggaam in 'n Konsep Beroepsbrief en -
Bevestigingsformulier en aan die volgende Sinode voor te lê vir 
goedkeuring" (Acta 1964:278-279). 
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1.2  Besluite van 1967 
 
"4.  Beroepsbrief sendelinge ... Aanvaar met wysiging van 
'sendingleraar' na 'sendeling'."  (Acta 1967:242) 
"5.  BevestigingsFormulier Sendelinge ... 
Besluit: 
1.  Die Formulier word goedgekeur met wysiging dat 'Missionêre 
Bedienaars van die Woord' in opskrif vervang word met 'Sendelinge'. 
2.  Die Formulier word deurgestuur na die ander Nasionale Sinodes 
en die Algemene Sinode vir kennisname. 
3.  Die publikasie van die Formulier word verwys na die Deputate vir 
die Uitgee van die Kerkorde" (Acta 1967:243-247) 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
1.  Gronde vir beswaar 
1.1  Skriftuurlik:  Bogenoemde besluite bots met die eksegese, 
beredenerings en besluite van die Sinodes van 1982, 1985, 1988 en 
1991 oor die betekenis van die woord euangelizesthai.  Die 
prinsipiële stellings in genoemde besluite sluit prinsipiële onderskeid 
in die aard van die dienswerk tussen die dienste van 'n predikant 
(Bedienaar van die Woord) en sendelinge uit (Acta's 1982:37, 3.5.1;  
1985:313, 2.3.3;  1988:416, 3.2;  1991:355-356, 3.1). 
1.2  Belydenis:  Die Nederlandse Geloofsbelydenis ken slegs een 
diens van "bedienaars van die Woord".  (Vergelyk ook DLR 1:3 op 
grond van Rom 10:14 en 15 en Kateg. 28:75 "dienaar" wat brood en 
beker uitreik.) 
1.3  Kerkregtelik: 
1.3.1  Op grond hiervan ken die Kerkorde in artikels 2 tot 7 ook net 
een bedienaar van die Woord, terwyl bogenoemde besluite die 
sendeling in sy diens naas die predikant plaas. 
1.3.2  Terwyl Kerkorde, artikel 7 baie duidelik voorsiening maak vir 
die uitstuur van 'n bedienaar van die Woord, word daar nie soos by 
artikel 4 bepaal "...volgens die Formulier wat daarvoor vasgestel is 
..." nie.  Inteendeel, die Bevestigingsformuliere wat aan die Kerkorde 
uitvoering wou gee volgens wat onder die diens van bedienaar van 
die Woord verstaan is, het voor 1964 net een Formulier vir 
bevestiging van die dienaar van die Woord geken.  Kerkorde, artt.3-5 
bevestig hierdie afleiding. 
1.3.3  Kerkorde, art.16 wat handel oor die amp (officium) van die 
bedienaars van die Woord, maak ook geen onderskeid tussen 
"sendelinge" en "predikante" nie.  Hoewel artikel 18 melding maak 
van die dienspligte (munus) van professore, word daar nie in artikel 
16 onderskeid getref tussen die amp (officium) en dienspligte 
(munus) ten opsigte van die bedienaars van die Woord nie. 
1.4  Kerkhistories:  Kerkhistories kom die skeiding tussen kerk en 
sending en so tussen predikant en sendeling eers teen die einde van 
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die 18e eeu aan die Kaap na vore.  Sending is as aparte werksveld 
deur sy eie organe beskou.  Die opvatting is deur Sinode 1979 
afgewys toe die aparte Sendingorde afgewys is met die volgende 
besluit:  "(i)  Die ou art.51, waarin die korrespondensie gereël is, 
word nou art.52. 
(ii)  Die ou art.52, oor die vasstelling van 'n sendingorde, verval.  
Motivering ... 
(iii)  Insake die verval van 'n artikel oor die sendingorde:  Sending is 
primêr 'n taak van die plaaslike kerk en verder word dit deur 
kombinasies, besluite van Klassisse en Sinodes gereël.  'n 
Sendingorde as 'n vorm van 'n afsonderlike en aanvullende kerkorde 
is nie meer nodig nie wanneer prinsipieel tussen kerk en sending 
onderskei en geskei word nie"  (Acta 1979:554, 2.2.3.4, 2.2.3.4.2, 
2.2.3.4.4). 
 
2.  Versoek 
In die lig van bogenoemde versoek ons die Sinode om die 
aangehaalde besluite van 1964 en 1967 te herroep. 
 Besluit:  Die Beswaarskrif word in sy geheel gehandhaaf en aan 

die versoek word voldoen. 
 
 
21.13  BESWAARSKRIF PARTIKULIERE SINODE WES-
TRANSVAAL TEEN 'N BESLUIT VAN DIE NASIONALE 
SINODE 1964 - "...NEERGEDAAL HET NA DIE HEL..."  (Artt.32, 
220) 
 
A.  Ds. L. du P. van der Vyver lig die Beswaarskrif toe. 
B.  Besluit:  Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie vir 
Beswaarskrifte. 
C.  Ds. A.P. Kruger rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESWAARSKRIF 
Hiermee word 'n Beswaarskrif ingedien teen 'n besluit van die 
Nasionale Sinode van 1964 (Handelinge:110) in verband met 'n 
Beswaarskrif van broeder N.J.J. van Rensburg teen die woorde "en 
neergedaal het na die hel" in die Apostoliese Geloofsbelydenis.  Die 
besluit waarteen hierdie Beswaarskrif ingedien word, lui as volg: 
"Die aanbeveling van die Kommissie word aanvaar, maar dit word na 
die Kommissie terugverwys om 'n antwoord aan die broeder te 
formuleer."  Hierdie beswaar word veral gerig teen die gedeelte van 
die besluit wat onderstreep is, waarin die Kommissie se aanbeveling 
dat die beswaar nie gehandhaaf word nie, aanvaar is. 
 
1.  Beswaargrond 1 
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Die Sinode erken dat die woorde "en neergedaal het na die hel" 
maklik misverstaan kan word, maar los die probleem nie bevredigend 
op nie. 
1.1  Motivering 
In die beredenering van die saak wat gelei het tot die Sinode se 
besluite, word erken dat daar "tekskrities en taalkundig talle 
probleme aan hierdie woorde, waarteen beswaar gemaak word, 
verbonde is."  Daar word ook gesê dat dit duidelik is "dat die frase in 
sy huidige bewoording maklik anders verstaan kan word as wat dit 
amptelik deur die Gereformeerde Kerk verklaar word."  
(Handelinge:110) 
Broeder van Rensburg het die bewoording klaarblyklik opgeneem "as 
bedoelende dat Jesus na sy sterwe neergedaal het na die hel" 
(Handelinge:110).  Dat baie lidmate in die Gereformeerde Kerke die 
woorde "en neergedaal het na die hel" in lyn hiermee misverstaan, 
het duidelik geblyk uit 'n opname (kyk Bylae A) wat in die 
Gereformeerde Kerk Roodepoort gedoen is.  Bykans 27% van die 
belydende lidmate wat die opname voltooi het, was van mening dat 
Jesus na sy begrafnis neergedaal het na die hel. 
Die oplossing wat die Sinode hiervoor bied, bevredig nie.  In die 
beredenering van die saak word bloot verwys na die verklaring van 
die gedeelte in Heidelbergse Kategismus, 16:44 en dat daar geen 
onduidelikheid kan wees oor wat die Gereformeerde Kerke onder 
hierdie artikel verstaan nie.  Hierdie oplossing bly egter 
onbevredigend soos duidelik blyk uit die groot hoeveelheid 
belydende lidmate wat die woorde steeds misverstaan, alhoewel hulle 
van jongs af en steeds in die hede met die Heidelbergse Kategismus 
te doen het.  Die benadering wat die Sinode voorstaan, verhoed nie 
dat daar in die praktyk 'n ongewenste en wyd voorkomende 
wanbegrip voorkom nie.  Die Sinode spreek nie die probleme in die 
woorde, wat hulle self erken, aan nie, maar probeer dit slegs 
wegverklaar vanuit 'n ander Belydenisskrif. 
Een van die basiese bedoelings van 'n geloofsbelydenis is om 
kernwaarhede van die geloof op so 'n wyse saam te vat dat dit vir die 
lidmaat as 'n eenvoudige en duidelik verstaanbare samevatting en 
riglyn kan dien.  Die feit dat die woorde "en neergedaal het na die 
hel" voortdurend vanuit die Kategismus geïnterpreteer moet word, 
bevestig die feit dat hierdie woorde maklik tot misverstand en 
verwarring lei.  Hierdie misverstand word voortdurend ingeskerp 
omdat die Apostoliese Geloofsbelydenis bykans elke Sondag in die 
erediens gehoor word.  Ons is van mening dat slegs 'n herbewoording 
van die frase "en neergedaal het na die hel" tot 'n bevredigende 
oplossing sal lei en die misverstaan van hierdie gedeelte sal 
voorkom. 
 Besluit:  Die beswaar slaag op hierdie grond. 
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2.  Beswaargrond 2 
Hierdie misverstand (vgl. 1.1) wat by baie lidmate bestaan oor die 
woorde "en neergedaal het na die hel", is Skriftuurlik en dogmaties 
onhoudbaar en moet daarom voorkom word. 
2.1  Motivering 
'n Aansienlike proporsie belydende lidmate is van mening dat Jesus 
na sy begrafnis neergedaal het na die hel (vgl. 1.1).  Hierdie wyd 
voorkomende misverstand word geensins deur Skrifwaarhede 
ondersteun nie. 
Wanneer Jesus se sterwensoomblik aan die kruis aanbreek, sê Hy 
"Vader, in u hande gee Ek my gees oor." (Lukas 23:46).  Hy vertrou 
sy gees toe aan sy Vader wat nou verder sy gees sal versorg, 
"beschermen ... en bewaren (Greijdanus, 1941:271, vgl. ook 
Groenewald, 1973:371.)  Ook sy woorde aan die rower volgens 
Lukas 23:43 bevestig dat Jesus nie na sy dood neergedaal het na die 
hel nie.  Hy sê: "Ek verseker jou:  Vandag sal jy saam met My in die 
paradys wees."  "Jesus sal hom vashou en saamneem na die plek van 
geluksaligheid" (Groenewald, 1973:370).  Binnekort sal hierdie man 
deel hê aan die hemelse saligheid en dit in Jesus se "eigene 
nabijheid" (Greijdanus, 1941:269, vgl. ook Calvyn, 1866:313, 314).  
Na sy sterwe het Jesus dus geestelik voortgeleef in die hemelse 
teenwoordigheid van sy Vader. 
Inderdaad het Hy die volle smarte van die hel beleef en ervaar.  Die 
dieptepunt hiervan het Hy egter aan die kruis beleef toe Hy met 'n 
groot stem uitgeroep het:  "My God, my God, waarom het U My 
verlaat?" (Matt 27:46;  Mark 15:34).  Hierdie "verlaten zijn van God 
is het doorstaan van den eeuwigen dood, de smarten der hel, die 
daarin bestaat, dat alle genade Gods heeft opgehouden"  (Grosheide, 
1922:354).  Hy moes die gemeenskap met God ontbeer en word 
oorgegee in die "diepste geestelijke vereenzaming en angst voor den 
eeuwigen dood" (Ridderbos, 1946:239). 
In sekere dwaalverklarings in die verlede is 1 Petrus 3:19-22 in 
verband gebring met die tydperk tussen Christus se sterwe en 
opstanding.  Ook hier is egter nie sprake dat Christus na die hel 
neergedaal het om daar te verkondig nie.  Nee, sy heengaan self na 
die hemel, die "triumfeerende opvaart naar boven, was die 
prediking" (Greijdanus, 1950:63, vgl. Bavinck 1918a:548). 
Die gereformeerde dogma soos veral vervat in die Heidelbergse 
Kategismus, 16:44 het die gegewens van die Skrif getrou gevolg.  
Daarin word verwys na Christus se "onuitspreeklike angs, smarte en 
verskrikking wat Hy ook aan sy siel deur sy hele lewe maar veral aan 
die kruis gely het."  Die woorde "neergedaal het na die hel" word op 
hierdie wyse deur die Kategismus geïnterpreteer. 
Baie lidmate (vgl. 1.1) verstaan die woorde egter soos die Roomse 
dwaalleer, naamlik dat Jesus na sy dood en begrafnis na die hel 
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neergedaal het (vgl. Bavinck, 1918b:668).  Met betrekking tot Jesus 
se woorde "My God, My God, waarom het U My verlaat", sê 
Veldkamp (ongedateer, p.235):  "Dat was de hel.  Hij daalde niet 
plaatselijk neer in die hel, maar de hel kroop tegen Hem op". 
Die onskriftuurlike misverstand waaronder baie lidmate verkeer en 
wat 'n Roomse dwaalleer is - dat Jesus nadat Hy begrawe is na die 
hel neergedaal het - moet voorkom word.  Ons is van mening dat 
slegs 'n herbewoording van die gedeelte "en neergedaal na die hel" 
hierdie misverstand uit die weg sal ruim - 'n herbewoording wat 
steeds die diepe betekenis dat Jesus al die angste en smarte van die 
hel deurgegaan het, in ag neem. 
 Besluit:  Die beswaar slaag. 
 
3.  Versoek 
Indien hierdie Beswaarskrif slaag, word versoek dat die Sinode aan 'n 
Kommissie of Deputate die opdrag gee om met 'n aanbeveling te 
kom rakende 'n herbewoording van die woorde "en neergedaal het na 
die hel" in die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Geloofsbelydenis 
van Athanasius asook die korrekte plasing van hierdie 
herbewoording.  Hierdie herbewoording moet in lyn wees met die 
Skrif, asook die Heidelbergse Kategismus, 16:44. 
Verder word versoek dat die Kommissie of Deputate aanbevelings 
maak rakende enige implikasies van so 'n herbewoording. 
 Besluit:  Daar word voldoen aan die versoek van Part. Sinode 

Wes-Transvaal deur Deputate aan te wys met die volgende 
opdrag: 

1.  Om die woorde “neergedaal het na die hel” soos dit in die 
Apostoliese Geloofsbelydenis en die Geloofsbelydenis van 
Athanasius voorkom, volledig te ondersoek en die volgende Sinode 
te adviseer oor ‘n moontlike herbewoording of hervertaling. 
2.  Om ondersoek in te stel na die moontlikheid van ‘n duideliker 
plasing van die woorde. 
3.  Om ondersoek in te stel na alle implikasies wat sodanige 
moontlike hervertaling of herbewoording en of herplasing mag hê en 
die volgende Sinode daaroor te adviseer. 
4.  Skakel met kerke met wie ons in korrespondensie is deur middel 
van DKBK en met Binnelandse kerke van dieselfde Belydenis deur 
middel van Deputate Ekumeniese Sake. 
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22.  Leerstellig 
 
22.1  RAPPORT OOR HERSIENING VAN DIE VERTALING 
VAN DIE DORDTSE LEERREëLS  (Artt.81, 181) 
 
A.  Dr. C.J. Malan stel die Rapport.  Hy rig ‘n baie besondere woord 
van dank aan die adres van prof. H.W. Simpson wat tans ernstig siek 
is.  Prof. Simpson het die vertaling behartig.  Dr. Malan rig die 
versoek dat ‘n brief van dank en bemoediging aan prof. H.W. 
Simpson en sy vrou gerig word en dat die Sinode hom verseker van 
voorbidding met sy siekte. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellige 
Sake II. 
C.  Ds. J.P. Bingle rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag  (Handelinge 1994:526) 
1.1  Om die huidige vertaling van die Dordtse Leerreëls te hersien 
deur 'n nuwe vertaling uit die oorspronklike Latyn aan die Sinode 
voor te lê, wat ook leerstellig en taalkundig verantwoord kan word 
1.2  Om ook die inleiding tot die Dordtse Leerreëls te vertaal 
1.3  Om prof. H.W. Simpson voorts te nader om die vertaling uit die 
Latyn te doen 
1.4  Onder die te benoeme Deputate moet persone wees wat die 
vertaling leerstellig en taalkundig kan kontroleer 
1.5  Die NG en NH Kerke word uitgenooi om in hierdie projek saam 
te werk, asook die ander Nasionale Sinodes. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Weens die vervroegde emeritaat was dr. D.R. Fouché 
genoodsaak om as skriba van hierdie Studiedeputate te bedank.  Dr. 
Fouché kon wel die eerste vergadering bywoon. 
2.2  Uitnodigings om in hierdie projek saam te werk is aan die NG en 
NH Kerke gerig, asook aan die Sinode Middellande en Sinode 
Soutpansberg.  Slegs die Nederduitsch Hervormde Kerk het belang 
gestel om en dr. J.P. Labuschagne en prof. M.J. Mans benoem om 
saam met u Deputate te werk. 
2.3  U Deputate het wel 'n brief van ds. Adelbert Scholtz, namens die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk, ontvang met die volgende 
versoek:  "Sou daar van die kant van die Gereformeerde Kerke enige 
besware wees indien die Algemene Sinode van die NGK sou besluit 
om die bestaande teks van die Besluit/epiloog van die Dordtse 
Leerreëls in toekomstige uitgawes van die Belydenisskrifte op te 
neem?" 
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Nadat ons die Direkteur van die Administratiewe Buro geraadpleeg 
het, het ons die volgende antwoord aan ds. Scholtz gerig:  "Volgens 
die Direkteur het die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika slegs die 
kopiereg vir die beryming van die Afrikaans Psalms en 
Skrifberymings.  Daar is dus geen beswaar om die epiloog van die 
Dordtse Leerreëls oor te neem nie.  Graag wil ons u ook daarop wys 
dat die drie Afrikaanse Kerke destyds saam die Belydenisskrifte 
vertaal het, waaronder ook die epiloog". 
2.4  U Deputate het 'n brief van 'n lidmaat ontvang waarin kritiek op 
die Belydenisskrifte uitgespreek word.  'n Paslike brief is aan die 
betrokke persoon gerig. 
2.5  Die vertaling van die Dordtse Leerreëls is aansienlik vertraag, 
omdat br. H.W. Simpson nie voldoende rekenaartoerusting tot sy 
beskikking gehad het nie.  Eers nadat die Administratiewe Buro teen 
die einde van 1995 die nodige rekenaartoerusting tot die beskikking 
van prof. Simpson gestel het, kon die werk 'n aanvang neem.  
Hiermee dan ook 'n woord van hartlike dank aan die Administratiewe 
Buro. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Prof. Simpson het 'n begeleidende brief met opmerkings aan die 
Deputate gerig.  Hierdie opmerkings bevat ook 'n aanbeveling en 
bedanking.  U Deputate vereenselwig hulle ten volle met die 
begeleidende brief en lê dit aan u voor vir goedkeuring. 
 Besluit:  Die Sinode neem kennis van prof. Simpson se brief en 

versoek die Ferdinand Postma Biblioteek om sy aanbeveling 
(insake die bekom van afskrifte van die oorspronklike tekste by 
die Amsterdamse Universiteit) te oorweeg. 

3.2  U Deputate lê vervolgens die hele vertaling aan u voor vir 
bespreking en goedkeuring.  Die vertaling bevat ook die inleiding, 
asook die Uitspraak van die Sinode oor die Remonstrante.  Die 
Aprobatio is nie vertaal nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3  Weens die feit dat die vertaling eers in Junie 1996 beskikbaar 
was (kyk 2.5), kon u Deputate en die verteenwoordigers van die NH 
Kerk nie betyds kommentaar lewer vir hierdie Rapport nie.  Die 
kommentaar sal in die Aanvullende Agenda opgeneem word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.4  Die Sinode word versoek om 'n besondere woord van dank aan 
prof. Simpson te rig vir hierdie vertaling wat onder moeilike 
omstandighede verrig is. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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BEGELEIDENDE BRIEF 
 
H.W.SIMPSON, Posbus 20168, NOORDBRUG 2522, Mei 1996 
 
Die Voorsitter:  Deputate vir die Hersiening van die Vertaling van 
die Dordtse Leerreëls, 
Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in SA, Posbus 
20004, NOORDBRUG 2522 
 
Geagte dr. Malan, 
 
Hierby ingesluit my voorstel vir die Hersiening van die Vertaling van 
die Dordtse Leerreëls.  Ten opsigte hiervan die volgende 
opmerkings: 
Die vertaling van die Dordtse Leerreëls onder die Drie Formuliere 
van Eenheid in die Derde Hersiene Uitgawe van 1992 van die 
Berymde Psalms en Skrifberymings, uitgegee deur die Calvyn-
Jubileumboekefonds, ISBN 0-86955-110-8, is as uitgangspunt vir die 
hersiening van die vertaling gebruik.  Dit is ook vergelyk met die 
1619-Nederlandse teks. 
Vir die Latynse teks is daar verskeie uitgawes beskikbaar.  Die 
volgende was tot my beskikking: 
MüLLER, E.F.K.,  Hrsg.  1903.  Die Bekenntnisschriften der 
reformierten Kirche:  in authentischen Texten mit geschichtlicher 
Einleitung und Register.  Leipzig : A.Deichert'sche 
Verlagsbuchhandlung Nachf.  (Georg Böhme.) 976p. 
SCHAFF, P., ed.  1990.  The Creeds of Christendom, Vol. III:  The 
Evangelical Protestant Creeds.  Revised by David S. Schaff.  Grand 
Rapids, Mich.:  Baker Book House.  966p. (p.550-580). 
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N., Samest.  1940.  De 
Nederlandsche Belijdenisgeschriften:  vergelijkende tekste.  
Amsterdam :  Uitgeversmaatschappij Holland.  287p. (p.218-281). 
(Hierdie laaste uitgawe bevat die amptelike Latynse teks van 1619.  
Bakhuizen van den Brink het hierdie teks vergelyk met die 
oorspronklike eksemplaar wat aan die State-Generaal voorgelê is, 
asook die teks wat in die Acta van hierdie Sinode opgeneem is.  (Vgl. 
Bakhuizen van den Brink, 1940:45).) 
Hierdie samestellers is dit almal eens dat die Latynse teks die 
amptelike teks van die Sinode was en dat dit ook as sodanig 
opgeneem is in die Acta van die  136ste Sessie van die Sinode 
(p.240-275).  Die Uitspraak van die Sinode is in die volgende twee 
Sessies gehanteer en opgeneem in die Acta p.275-278.  Daarna is die 
Voorwoord op die 140ste Sitting vasgestel en opgeneem in die Acta 
p.283-286. 
Elke Hoofstuk is afsonderlik deur die afgevaardigdes onderteken  en 
so ook die Uitspraak en Approbatio.  Die ondertekende (Latynse) 
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teks is ongetwyfeld die amptelike teks.  Dit is te verstane in die lig 
daarvan dat hierdie Sinode in 'n sekere sin 'n ekumeniese Sinode was 
met afgevaardigdes van Engeland, Duitsland, Frankryk, Switserland, 
en die hele Nederland.  Die Nederlandse weergawe gedateer 6 Mei 
1619 meld trouens uitdruklik dat hierdie uitgawe "Uyt het Latijn 
getrouwelijk in't  Nederduytsch overgheset" is.  (Vgl. Addendum B, 
p.72 infra.).  
Die teks van Bakhuizen van den Brink is vergroot, met 'n aftaster in 
die rekenaar ingelees en met die Afrikaans (tesame met die 1619-
Nederlandse teks) gekorreleer. 
In die lig van die belangrikheid van die Belydenisskrifte sal u my 
sekerlik vergun om met 'n enkele aanbeveling te kom.  Dit is naamlik 
dat ek deurgaans ervaar het dat ons met sekondêre materiaal werk.  
In die lig van die groter openheid van oorsese biblioteke om Suid-
Afrikaners behulpsaam te wees met bibliografiese materiaal is dit 
sekerlik die aangewese weg om hierdie tekste eerstehands te bekom 
by wyse van fotokopieë of microfiche's.  Ek is seker daarvan dat 
goeie vriende soos proff. Willem van't Spyker en Wilhelm Neuser 
asook Cor Brill by die Amsterdamse Universiteit behulpsaam sal 
wees om die oorspronklike tekste tot ons beskikking te stel, sodat ons 
self die outentisiteit van hierdie tekste kan bepaal en dus nie 
afhanklik hoef te wees van sekondêre bronne nie. 
Hiermee wil ek u bedank vir u ondersteuning met die verkryging van 
'n geskikte rekenaar om hierdie werk te doen.  Eweneens wil ek 
mnre. Attie Juyn van die PU vir CHO se rekenaardienste vir sy hulp 
met die rekenaar en Victor d'Assonville met die hantering van die 
sagteware en administratiewe pligte van harte bedank. 
Hartlike groete 
H.W.SIMPSON. 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT OOR HERSIENING VAN DIE 
VERTALING VAN DIE DORDTSE LEERREëLS 
 
1.  Opdrag 
Kyk Agenda. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Nadat prof. H.W. Simpson kommentaar van u Deputate ontvang 
het, het hy die kommentaar ingewerk in sy vertaling, wat in die 
Agenda verskyn.  Hierdie hersiene vertaling is nie in die Aanvullende 
Agenda opgeneem nie.  Daar sal wel eksemplare beskikbaar wees vir 
'n ad hoc-kommissie wat deur die Sinode benoem mag word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.2  Die vertaling van prof. Simpson maak 'n baie goeie indruk.  Na 
die mening van u Deputate is dit 'n keurige en waardige vertaling van 
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'n baie belangrike Belydenisskrif.  Een van die grootste verdienstes 
van die vertaling is dat die vertaler daarin geslaag het om die dikwels 
lang periodiese sinne sinvol in kleiner eenhede te verdeel.  Dit is iets 
wat moeiliker is as wat dit mag voorkom. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3  Die broeders van die N.H. Kerke was egter van mening dat die 
vertaling van prof. Simpson nie verbruikersvriendelik is nie.  Die 
vraag is ook gestel waarom teksaanhalings uit die 1953-
Bybelvertaling geneem word en nie uit die 1983-Bybelvertaling nie.  
Ons het hulle toe meegedeel dat dit 'n besluit van die Sinode was. 
Om die vertaling van prof. Simpson te kan beoordeel, sal die Sinode 
eers moet kennis neem van die Voorlegging van die Raad vir 
Belydenis- en Liturgiese Geskrifte van die Nederduitsch 
Hervormde Kerk van Afrika oor die moontlike hervertaling van 
die Dordtse Leerreëls.  Hierdie voorlegging lui soos volg: 
 
Inleidend 
Voordat 'n vertaling van die Dordtse Leerreëls as gesamentlike 
poging aangepak kan word, is dit nodig dat eers vasgestel sal word 
wat die nodige vereistes sal wees waaraan hierdie vertaling sal moet 
voldoen. 
Vir die Raad van die Ned. Herv. Kerk is die volgende uitgangspunte 
vir gesamentlike oorweging baie belangrik: 
2.3.1  Vertalingswyse 
2.3.1.1  'n Doelmatige vertaling is nie om bloot 'n soortgelyke of 
korresponderende woord, in die taal waarin vertaal word, in 'n 
woordeboek te vind nie.  'n Woord moet nie slegs die naaste 
letterlike weergawe wees van dit wat in die oorspronklike teks staan 
nie.  So vertaling kan groot verwarring skep:  om byvoorbeeld iets 
wat in die brontaal figuurlik bedoel is, in die ontvangertaal letterlik, 
woord vir woord, oor te dra, kan totaal 'n ander en verkeerde 
betekenis oordra. 
2.3.1.2  Woorde het nie betekenis nie, maar betekenis het woorde.  
Dit wil sê woorde se betekenis moet uit konteks en verband bepaal 
word.  Dit is noodsaaklik om linguistiese eenhede te identifiseer, en 
sulke eenhede se betekenis dan vas te stel uit die konteks van sy 
paragraaf of verbandhoudende paragrawe. 
2.3.1.3  Woorde se betekenis word ook vanuit die kultuur en die 
omgewing, waarvan die betrokke taal deel is, bepaal. 
2.3.1.4  Wat in 'n vertaling oorgedra moet word, is die betekenis of 
bedoeling. 
2.3.2  Brontaal 
2.3.2.1  Voordat oor brontaal verder gehandel kan word, moet eers 
besluit word watter teks die bronteks sal wees. 
2.3.2.2  Alvorens daar met die vertaling uit die bronteks daadwerklik 
begin kan word, moet noodsaaklike voorbereidingswerk gedoen 
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word, om tot die beste moontlike verstaan van die brontaal te kom.  
Die omvang van hierdie onderneming moet dan ook vasgestel word.  
Minstens is dit noodsaaklik om 'n soort semantiese woordelys saam 
te stel:  Deur die oorspronklike teks en verbandhoudende historiese 
debatte, notules en dokumentasie noukeurig deur te werk, behoort 
die hooftemas met hulle subtemas vasgestel te word;  dan moet gevra 
word wat daaronder verstaan is, deur wie en waar;  en uiteindelik 
moet die woorde en linguistiese eenhede geïdentifiseer word wat 
hierdie begrippe en betekenisse dra (met noukeurige verwysings);  en 
hierdie woorde en linguistiese eenhede word dan nie in abc volgorde 
gerangskik nie, maar volgens hulle temas of semantiese velde. 
2.3.2.3  Eers nadat die betekenis van woorde en linguistiese eenhede 
in die brontaal vasgestel is, om die temas en subtemas van die teks 
goed te kan begryp, word die oordra van hierdie betekenisse in die 
ontvangertaal oorweeg. 
2.3.3  Ontvangertaal 
2.3.3.1  Wat uiteindelik in die ontvangertaal staan, moet by sy leser 
dieselfde indruk en betekenis laat as wat dit die geval was toe die 
oorspronklike lesers die bronteks, lank gelede in die geskiedenis, 
gelees het.  Daar moet nie meer en nie minder nie in die 
ontvangertaal gelees word as wat oorspronklik in die brontaal bedoel 
is. 
2.3.3.2  Vertaling moet die verskillende waardes wat die brontaal en 
ontvangertaal aan woorde en begrippe heg, wel deeglik in ag neem.  
Vir die brontaal mag 'n skerp en dreigende toon in die teks dui op die 
erns van die saak, terwyl die erns van die saak in die ontvangertaal 
op 'n ander manier tot uitdrukking gebring word.  Indien die skerp 
dreigende toon dan letterlik net so oorgedra word, sonder 
inagneming van verskillende waardes, mag die leser van die 
ontvangertaal - sonder om vir een oomblik bewus te word van die 
bedoelde erns - dalk met weersin vervul word en met afkeur en 'n 
negatiewe houding die res van die boodskap aanhoor.  Weens dit wat 
as te absoluut opgeneem is, na eie waardeskatting van die leser van 
die ontvangertaal, word die oorspronklike bedoeling nooit besef nie.  
In kort:  kulturele waardes wat aan woorde en begrippe toegeken 
word, kan verskil ten opsigte van brontaal en ontvangertaal. 
2.3.3.3  Sinstrukturering:  'n Vertaling se sinne moet so gestruktureer 
word dat die leser of hoorder van daardie vertaling duidelik die 
oorspronklike boodskap hoor.  Die volgende vereistes kan gestel 
word: 
*  Die teikengehoor moet geïdentifiseer word:  gewone 
Afrikaanssprekendes, nie intellektueles en teoloë nie.  'n Vir hulle 
verstaanbare taal moet dus gebruik word. 
*  Huidige Afrikaans moet gebruik word - nie begrippe en woorde 
wat nie meer in die alledaagse taalgebruik voorkom nie. 
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*  Die jongste spelwyse of ortografie, wat internasionaal aanvaar 
word, moet gebruik word. 
*  Woordorde en sinsbou (sintaksis) in die ontvangertaal verskil 
noodwendig van die brontaal;  in Afrikaans sê ons dit eenvoudig 
anders as in 'n ander taal. 
*  Lang onverstaanbare sinne moet ten alle koste vermy word. 
 
Slotopmerkings 
Omdat die hervertaling van die Dordtse Leerreëls vanuit die 
oorspronklike Latyn in hedendaagse Afrikaans 'n omvangryke 
onderneming is, sal dit raadsaam wees om die Nederlandse Kerke te 
raadpleeg nie alleen vir bronnemateriaal nie, maar veral om te 
verneem of hulle moontlik onlangs iets soortgelyks onderneem het of 
selfs beplan het. 
Die konsepvertaling van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
kan as waardevolle vertrekpunt gebruik word in die uiteindelike 
vertalingspoging. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Die vertaling van prof. H.W. Simpson, wat in die Agenda van 
die Sinode opgeneem is, het geen ingrypende leerstellige of 
dogmatiese kommentaar van die kant van u Deputate opgelewer nie 
maar slegs taalkundige kommentaar.  Daarom het u Deputate dit nie 
nodig geag om die hersiene vertaling in die Aanvullende Rapport op 
te neem nie.  Dit sou 'n onnodige vermorsing van papier en arbeid 
wees om die bestaande dokument te vervang.  Indien u 'n ad hoc-
kommissie aanwys, sal daar egter genoeg kopieë vir hulle beskikbaar 
wees. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.2  Die besware van die VGKSA (kyk Handelinge van Nasionale 
Sinode 1994:164) is na ons mening in die nuwe vertaling suksesvol 
ondervang. 
 Besluit:  Kennis geneem (sien verder besluite geneem oor die 

vertaling). 
3.3  Die voorwoord, die slotsom en die uitspraak van die Sinode is 
ook nou vertaal.  In aansluiting by 2.3 van die Rapport word die 
Sinode versoek om aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
toestemming te verleen om dit te publiseer as hulle dit wil doen. 
 Besluit:  Die versoek word goedgekeur. 
3.4  Wat die beswaar van die Nederduitsch Hervormde Kerk van 
Afrika betref:  U Deputate vind dit baie moeilik om 'n wetenskaplike 
vertaling teenoor 'n verbruikersvriendelike vertaling te stel, omdat 
die eise van elkeen só verskillend is.  U Deputate is van mening dat 
prof. Simpson in sy vertaling uitnemend daarin geslaag het om die 
teks te vereenvoudig en verbruikersvriendelik te maak deur korter 
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begrippe en eenheidsgedagtes byeen te konsentreer en lang sinne uit 
te skakel;  en dat die besware van die NH-Kerk dus reeds grootliks in 
hierdie vertaling beantwoord is. 
Mag ons u ook daarop wys dat die kommentaar van die NH-Kerk 
grootliks handel oor die vertalingsproblematiek en nie oor die 
vertaling wat nou deur die Sinode beoordeel moet word nie. 
U word vriendelik versoek om - in die lig van die besware van die 
NH-Kerk - die vertaling van prof. H.W. Simpson te evalueer. 
 Besluit:  Kennis geneem (sien verder die besluite in verband 

met die vertaling). 
3.5  Sedert hy die vertaling voltooi het, het prof. Simpson ernstig siek 
geword.  Sy siekte het hom nie verhinder om na al die kommentaar 
van u Deputate te luister en in sy vertaling in te werk nie.  Ons dank 
die Here vir sy herstel.  Die Sinode word weereens versoek om 'n 
besondere woord van dank aan hom te rig vir hierdie vertaling wat 
onder baie moeilike omstandighede verrig is. 
 Besluit:  Die versoek word goedgekeur. 
 
4.  Aanbevelings insake die vertaling 
4.1  Die volgende wysigings in die voorgelegde vertaling word 
voorgestel: 
4.1.1  Voorwoord:  teksaanhaling Matt. 28:20 eerste paragraaf:  
skrap toe. 
4.1.2  Voorwoord:  vyfde paragraaf, eerste sin:  verander na maar 
aan die Here kom lof toe tot in ewigheid. 
4.1.3  Voorwoord:  vyfde paragraaf, reël 21:  vervang “vriendelikste 
en magtigste” met baie vriendelike en magtige. 
4.1.4  Hoofstuk 1, par. 5, laaste reël:  vervang “Filip. 1:29” met Fil. 
1:29. 
4.1.5  Hoofstuk 1, par. 16, reël 14:  vervang “vroomheid” met 
godsvrug. 
4.1.6  Hoofstuk 1, par. 17, reël 5:  vervang “vroom” met godvrugtige. 
4.1.7  Hoofstuk 1, Verwerping van die Dwalings, par. 5, reël 8 en 12:  
vervang “vroomheid” met godsvrug. 
4.1.8  Hoofstuk 2, Verwerping van die Dwalings, par. 1, laaste reël:  
skrap “waarvolgens ons ons geloof in die kerk bely”;  vervang met 
waarin ons die kerk bely. 
4.1.9  Hoofstuk 2,  Verwerping van die Dwalings, par. 3, reël 9:  
vervang “oordeel” met wil. 
4.1.10  Hoofstuk 3 en 4, par. 4, reël 12:  voeg hy tussen “hul” en 
“dit” in. 
4.1.11  Hoofstuk 3 en 4, par. 7, reëlS 12 en 13:  vervang “Ten 
opsigte van die ander, wat hierdie genade nie ontvang nie, moet 
hulle” met Hulle moet, ten opsigte van die ander wat hierdie genade 
nie ontvang nie. 
4.1.12  Hoofstuk 3 en 4, par. 10, reël 4:  vervang “oordeel” met wil. 
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4.1.13  Hoofstuk 3 en 4, par. 14, reël 2:  vervang “oordeel” met wil. 
4.1.14  Hoofstuk 3 en 4, par. 16, reël 18:  vervang “oordeel” met wil. 
4.1.15  Hoofstuk 3 en 4, Verwerping van die Dwalings, par. 3, reël 
12:  vervang “oordeel” met wil. 
4.1.16  Hoofstuk 3 en 4, Verwerping van die Dwalings, par. 9, reël 2:  
vervang “oordeel” met wil. 
4.1.17  Hoofstuk 3 en 4, Verwerping van die Dwalings, par. 9, reël 
15:  vervang “Filip. 2:13” met Fil. 2:13. 
4.1.18  Hoofstuk 5, par. 12, reël 5:  vervang “vroomheid” met 
godsvrug. 
4.1.19  Hoofstuk 5, par. 13, reël 4:  vervang “vroomheid” met 
godsvrug. 
4.1.20.  Hoofstuk 5, par. 15, reël 3:  vervang “vromes” met 
godvrugtiges. 
4.1.21  Hoofstuk 5, “Verwerping van die dwalinge”, par. 6, reël 4:  
vervang “vroomheid” met godsvrug. 
4.1.22  Uitspraak van die Sinode oor die Remonstrante, reël 19:  
vervang “kerkvolk” met volwassenes. 
4.2  ‘n Duidelike en volledige nommering van elke paragraaf word 
by die vertaling aangebring ten einde naslaan en verwysing te 
vergemaklik.  Nommering word soos volg gedoen: 
1:1  (hoofstuk 1, paragraaf 1) 
2:3  (hoofstuk 2, paragraaf 3) 
3/4:1  (hoofstuk 3 en 4, paragraaf 1)  ens. 
VD 1:1  (hoofstuk 1, Verwerping van die Dwalings, paragraaf 1) 
VD 3/4:3  (hoofstuk 3 en 4, Verwerping van die Dwalings, paragraaf 
3)  ens. 
4.3  Die teenstellende dele (die dwaling, en wat die Sinode 
daarteenoor leer) in elke paragraaf van die VERWERPING VAN 
DIE DWALINGS word in verskillende lettertipes gedruk.  Dit kan 
moontlike verwarring opsigtelik uitskakel. 
 
 
 
4.4  Die vertaling word in geheel, ná wysiging, met hartlike dank aan 
prof. H.W. Simpson en die Deputate aanvaar. 
 Besluit:  Die aanbevelings in punt 4 word goedgekeur.  Die 

vertaling moet in ‘n volgende uitgawe van die Psalmboek 
gedruk word. 

 
 
22.2  RAPPORT STUDIEDEPUTATE NAGMAALVIERING  
(Artt.25, 209,231, 244) 
 
A.  Dr. M.J. du Plessis lig ‘n gedeelte van die Rapport toe 
(Eksegetiese en Liturgiese aspekte). 
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B.  Ds. F.J. du T. Lessing lig die kerkregtelike aspekte toe. 
C.  Dr. A.G.S. Venter lig die Minderheidsrapport toe. 
D.  Besluit:  Die Rapporte word verwys na Kommissie Leerstellige 
Sake I. 
E.  Dr. H.G. Stoker stel die Meerderheidsrapport van die Kommissie. 
F.  Ds. C.G. van der Merwe stel die Minderheidsrapport van die 
Kommissie. 
G.  RAPPORT: 
1.  FORMEEL 
1.1  Opdrag 
1.1.1  Acta Sinode 1994:523, 3.2.1.  "Die Sinode gee gevolg aan die 
Beskrywingspunt deur Studiedeputate aan te wys met die opdrag om 
'n omvattende historiese, kultuurhistoriese en eksegetiese studie te 
maak oor die verskillende en moontlike bedieningswyses van die 
Heilige Nagmaal met inagneming van alle tersaaklike Sinodebesluite 
en KO, art.62." 
1.1.2  Acta Sinode 1994:524, 3.  "Ons versoek die Sinode om die 
volgende te oorweeg: 
3.1  Die Sinode 1994 spreek hom nie uit oor die Beswaarskrifte nie. 
3.2  Die Sinode benoem Studiedeputate insake die 
Nagmaalbediening met die volgende opdrag: 
3.2.1  Om 'n grondige Eksegetiese studie te maak van die tekste 
waarna in die Sinodebesluite van 1927 en 1930 verwys word, asook 
alle ander relevante Skrifgegewens wat lig kan werp op die Nagmaal, 
die betekenis van elemente van die Nagmaal en wyse van viering van 
die Nagmaal. 
3.2.2  Om 'n grondige Kerkregtelike studie te maak van die historiese 
konteks, betekenis en toepassing van KO, art.62 veral wat betref die 
woorde "ordinansies wat deur God ingestel is" en waarvan nie 
afgewyk mag word nie. 
3.2.3  Om 'n grondige Leerstellige studie te maak van die regte wyse 
van Nagmaalviering in die lig van Skrif en Belydenis. 
3.2.4  Om 'n grondige Liturgiese studie te maak van die regte wyse 
waarop Nagmaal as Sakrament binne die kerklike ooreenkoms van 
eenheid in diens (liturgie) as deel van die erediens gevier kan word. 
3.2.5  Om die Sinode van 1997 in die lig van hulle studie te adviseer 
oor die Beswaarskrifte." 
 
1.2  Uitvoering van opdrag 
U Deputate het al die verskillende studies, wat deur die Sinode 1994 
aan hulle opgedra is, na die beste van hulle vermoëns gedoen. 
1.2.1  Inhoud van die Rapport 
Die Rapport bestaan uit drie afdelings: 
Eerstens (Afdeling A) die materiële deel, daarna twee Bylaes wat 
gepubliseer word (Afdeling B) en laastens 'n Minderheidsverslag op 
sekere aspekte van die Meerderheidsverslag (Afdeling C). 
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1.2.1.1  Die materiële deel van die Rapport (Afdeling A 2-6 van die 
Rapport) word soos volg aangebied: 
*  Eerstens word die eksegetiese begronding gebied (A.2 van die 
Rapport), waarmee die kultuurhistoriese gegewens vervleg is. 
*  Tweedens volg 'n leerstellige deel (A.3 van die Rapport) met 'n 
gepaardgaande historiese oorsig. 
*  Derdens volg die liturgiese beredenering (A.4 van die Rapport), 
waar ook na die higiëniese aspekte verwys word. 
*  Vervolgens volg die kerkregtelike beoordeling, onder twee 
hoofde, nl. die kerkregtelike uitgangspunte (A.5 van die Rapport) en 
'n beoordeling van die Beswaarskrifte en Beskrywingspunte wat na 
die Deputate verwys is (A.6 van die Rapport). 
1.2.1.2  Die twee Bylaes wat gepubliseer word (B.7 en 8 van die 
Rapport), is die eksegetiese en die higiëniese.  Eersgenoemde (A.7 
van die Rapport) se gegewens is wel in die materiële deel ingesluit, 
maar dit word wenslik geag dat afgevaardigdes die eksegese in sy 
geheel kan besien.  Laasgenoemde Rapport (A.8 van die Rapport) 
word nie as deel van die materiële deel gehanteer nie, omdat dit nie 
prinsipiële uitgangspunte bied nie. 
1.2.1.3  U Deputate kon nie oor alle aspekte eenstemmigheid bereik 
nie.  Daarom is daar 'n Minderheidsverslag wat deur dr. A.G.S. 
Venter toegelig sal word (Afdeling C).  In die Minderheidsverslag 
word puntsgewys aangedui waar van die Meerderheidsverslag verskil 
word. 
1.2.2  Ongepubliseerde Bylaes 
Saam met die verslag is ook verskeie ongepubliseerde Bylaes wat by 
die Sinode ingedien word.  Oor die moontlike ontoeganklikheid van 
die Grieks vir sommige afgevaardigdes is die oorspronklike Griekse 
woorde in die ter saaklike Bylaes te vind. 
1.2.3  Toeligters 
As toeligters sal optree:  Dr. M.J. du Plessis (Eksegetiese, 
Leerstellige en Liturgiese dele), ds. F.J du T. Lessing (Kerkregtelike 
deel) en dr. A.G.S.Venter (Minderheidsverslag). 
 
AFDELING A:  MATERIëLE DEEL 
 
2.  EKSEGETIESE BEGRONDING EN KULTUUR- 
HISTORIESE GEGEWENS 
2.1  Inleiding 
In die Beswaarskrifte wat na die Deputate verwys is, word 
Skrifgedeeltes vermeld, waaruit eksegetiese gevolgtrekkings gemaak 
word:  Matteus 26:26-29 (Agenda 1994:398, 412-3);  Markus 14:22-
25 (Agenda 1994:224, 397-8, 412-3);  Lukas 22:15-20 (Agenda 
1994:224, 397-8, 412-3);  1 Korintiërs 11:24-26 (Agenda 1994:398, 
412-3);  Johannes 6:54;  Handelinge 2:46;  1 Korintiërs 10:14-22 
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(Agenda 1994:401,412-3).  Asook:  die Sinodes van 1927 en 1930 se 
teksverwysings (vgl. Eksegetiese Rapport). 
Gevolglik het die Deputate bogenoemde Skrifgedeeltes as 
vertrekpunt van die eksegetiese studie geneem.  Die eksegese berus 
op die Gereformeerde hermeneutiese uitgangspunte soos gestel in 
die Rapport van die Studiedeputate insake die plek van die vrou in 
die kerk (Acta 1988:508-510, vgl. ook die ongepubliseerde Bylae by 
die destydse Rapport). 
Om die opdrag van die Sinode van 1994 te kan uitvoer, was dit nodig 
om 'n volledige studie (wyer as beker/kelkie en tafel) rondom die 
Nagmaal te maak. 
2.2  Van Pasga na Nagmaal 
Die logiese indeling om 'n studie soos hierdie aan te bied, is onses 
insiens om volledig aan te toon wat alles met die Pasga saamgehang 
het en wat die verband tussen die Pasga en die Nagmaal is.  Sake wat 
daarmee verbind is, soos verbond, maaltyd, plek en wyse van viering 
is so goed moontlik in die studie verantwoord. 
2.2.1  Die maaltyd as agtergrond waarteen die Nagmaal ingestel is 
Dit is uiters belangrik om te let op die aksent wat die Bybel plaas op 
die "aan tafel wees" tydens die Nagmaal: 
*  Jesus en sy dissipels was aan tafel (NB Johannes 13:2, 4 ('83AV).  
Jesus het van die tafel af opgestaan (teenoor:  Jesus het opgestaan 
en...).  Let op vers 12:  ... en weer aangesit het.  Vers 23 openbaar 
dat Johannes langs Jesus aan die tafel gesit het.  Vers 28 beskryf 
steeds die gemeenskap van die mense aan die tafel:  Niemand van die 
ander wat aan tafel was...  Dan kom die kontras:  Judas staan van die 
tafel af op en gaan uit in die nag.  Judas se opstaan en wegbreek van 
die tafel was terselfdertyd sy wegbreek uit die gemeenskap van die 
tafelgenote.  Hierdie opstaan en weggaan van die tafel af het ewige 
konsekwensies gehad. 
*  Die Nagmaal het die karakter van 'n gemeenskapsmaaltyd.  Dit 
beteken dat die maaltydkarakter van die Nagmaal so uitgedruk 
moet word dat die simboliek van die gemeenskaplikheid van die 
Nagmaalsgangers uitgedruk moet word (vgl. Liturgiese verslag, 
2.3.4.5). 
*  Die Here beoefen met ons dieselfde intieme gemeenskap as wat 
Hy destyds met sy dissipels aan die tafel onderhou het.  Hy is ons 
Here in en met die nabyste nabyheid wat daar moontlik is.  Daarom 
het Hy van die tafel af opgestaan en die dissipels se voete gewas.  
Toe Petrus weier, het Jesus aan hom verduidelik dat hy geen deel het 
aan Jesus as hy nie deur die Here gewas word nie.  Daarmee het die 
Here in 'n sekere sin die doop - wat die sakrament van die afwassing 
van sondes is - aan die Nagmaal gekoppel, want dit het ook 
gedemonstreer dat die voedsel wat die Here ons gee, ons 
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onafskeidbaar deel maak van sy koninkryk en van die ewige lewe 
(vgl. Liturgiese verslag, 2.3.4.2). 
2.2.2  Die betekenis van maaltyd in die Skrif 
(Vgl. Eksegetiese verslag, 4.3.) 
Benewens die verwysing na "tafel" as 'n plek waar 'n maaltyd 
genuttig word, word daar drie werkwoorde (woorde wat met die 
"tafel" verband hou) in Grieks gebruik, wat almal na die daad van 
Nagmaalgebruik verwys: 
(1)  "Aanlê" of "aansit", soos gebruik in Mt 26:20, 27;  Mk 14:18;  Jh 
13:23 en 28.  Die bedoeling op hierdie plekke is duidelik om aan die 
etenstafel aan te sit of aan te lê. 
(2)  "Aanval aan" of "terugval aan", soos gebruik in Lk 22:14;  Jh 
13:12 en 25.  Met hierdie woorde word verwys na die destydse 
gewoonte om by maaltye aan te lê.  Om in die posisie te kom is dan 
langs die etenstafel "neergeval". 
(3)  "Saamkom" of "saamgaan", soos gebruik in Mk 14:17;  1 Kor 
11:17, 18, 33.  Hierdie uitdrukking is ruimer as noodwendig 
saamkom om die etenstafel.  Die klem lê op die "persoonlike 
kom/gaan" en "onderlinge gemeenskap" - 'n geestelike gemeenskap 
wat sigbaar-fisies beleef word. 
2.2.3  Maaltyd as gemeenskap tussen maaltydgenote en God 
Maaltyd as gemeenskap tussen maaltydgenote en God kom dikwels 
in die Skrif voor.  In die algemeen geld as voorbeelde die Ou-
Testamentiese offers (bv. Ex 3:18;  5:8, 17, ens.);  'n geleentheid 
soos toe Abraham en die engele saamgeëet het (bv. Gen 18:5e.v.);  
en die Pasgaviering. 
Dat 'n maaltyd in die Nuwe Testament ook baie sterk klem daarop lê 
dat saameet onderlinge gemeenskap tussen die tafelgenote beteken, 
kom duidelik na vore in o.a. die verwyt van die Fariseërs dat Jesus 
saam met sondaars geëet het (Luk 15:2). 
Oor die tafelgemeenskap bring 1 Kor 10:14-22 die volgende 
belangrike getuienis na vore (vgl. Eksegetiese verslag, 3.2.3 - 
3.2.3.3): 
*  Vers 16 lê klem op die feit dat die Nagmaalsganger deur die eet en 
drink van die brood en die beker sy gemeenskap met Christus 
ondubbelsinnig verklaar 
*  Vers 17 dui aan dat brood by die Nagmaal van nog 'n ander 
gemeenskap getuig:  naamlik 'n gemeenskap van die gelowiges.  
Hiermee weerlê Paulus 'n argument wat die Korintiërs ook sou kon 
gebruik:  dat hulle as individue by die etenstafels in die 
afgodstempels sou gaan aansit.  Hy maak egter die punt duidelik:  as 
jy saameet, assosieer jy jou onweerlegbaar met jou tafelgenote.  So is 
dit immers by die Nagmaal. 
2.2.4  Maaltyd en eskatologie 
(Vgl. Liturgiese verslag, 3.3.4.7.) 
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Wanneer ons aan die tafel aansit, moet ons die Nagmaal as 'n 
verkondigingsmaaltyd vier.  Ons moet elke keer die dood van die 
Here verkondig totdat Hy kom.  Om te verkondig en om te onthou, 
gaan hand aan hand.  Ons moet altyd onthou dat die Here gesterf het 
en wat dit alles beteken as ons Nagmaal vier.  Maar ons moet dit nie 
net onthou nie - ons moet dit ook verkondig.  Almal moet kan hoor 
en sien dat ons glo dat die Here gesterf het om ons met God te 
versoen en dat Hy daarna uit die dood opgestaan het en dat ons Hom 
eendag net so in die opstanding sal volg.  Dit verkondig ons deur ons 
deelname aan die tafel van die Here. 
2.2.5  Die maaltyd as tafelgemeenskap 
(Vgl. Liturgiese verslag, 3.3.4.5 en Eksegetiese verslag, 3.2.3.5.) 
Die Here maak ons aan die Nagmaaltafel onafskeidbaar deel van 
mekaar:  soos wat die beker rondgaan en ons almal uit 'n 
gemeenskaplike beker drink, sê die Here dat ons deur die band van 
die verbond aan mekaar gebind en verbind word.  Die tafelgenote se 
eenheid met die Here loop dus oor in hulle eenheid met mekaar.  Die 
perikoop 1 Kor 10:14-22 staan in die groter konteks van Paulus se 
antwoord op die Korintiërs se vraag of hulle van die afgode se 
offervleis mag eet al dan nie (8:1 - 10:33).  Die besondere bydrae 
van die perikoop tot Paulus se argument is dat hy daarin aantoon dat 
'n mens nie by 'n religieuse maaltyd van enige aard kan gaan aansit 
sonder om daardeur gemeenskap te beoefen en te betuig nie. 
Waar hy in verse 16 en 17 oor die Nagmaal skryf, doen hy dit dan 
nie om iets nuuts oor die Nagmaal as sodanig mee te deel nie.  Nee, 
hy gaan uit van die Nagmaal as 'n bekende maaltyd by sy lesers, en 
gebruik dit as 'n basis vir vergelyking waarvandaan hy sy standpunt 
oor die heidense offermaaltye verduidelik. 
In die perikoop vergelyk Paulus die offermaaltye van die afgode 
(waaroor die hele hoofstuk gaan en wat ter inleiding in vers 14 weer 
genoem word) met twee ander (vir sy lesers) bekende maaltye, nl. 
die Nagmaal en die Ou-Testamentiese offermaaltye.  Dit doen hy in 
verse 14-18.  Daarna gee hy 'n interpretasie van die vergelyking in 
verse 19-22. 
Dit is opvallend dat Paulus in die eerste deel van die perikoop (die 
vergelykings) van "eidoolo"-woorde gebruik maak, en in die tweede 
deel (die interpretasie) van die semanties verwante "daimonioi".  
Hierin is 'n sentrale aspek van Paulus se interpretasie reeds sigbaar:  
afgodediens is gemeenskap hê met die demone. 
2.2.6  Die Pasga as maaltyd 
(Vgl. Eksegetiese verslag, 2.) 
Die verloop van die Pasgaviering was in hooftrekke soos volg (vgl. 
Versteeg 1980:32-33): 
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*  Die eerste beker met wyn is rondgestuur en gemeenskaplik 
gedrink.  Bitter kruie, in asyn gedoop, is rondgestuur, as simbool van 
die bitterheid van die verdrukking van die volk in Egipte. 
*  'n Tweede beker is rondgestuur en weer eens gemeenskaplik 
gedrink.  Na die drink uit die tweede beker het die vader van die 
gesin ongesuurde brood gebreek en uitgedeel met die woorde:  "Dit 
is die brood van die ellende wat ons vaders in Egipte verslind het".  
Daarna is die eintlike Paasmaaltyd genuttig: die Paaslam. 
*  'n Derde beker, bekend as die beker van danksegging, waarby 
dankbaarheid oor die verlossing van die volk getuig is, is rondgestuur 
en daaruit gedrink.  Daarna is oorgegaan tot die sing van die 
Paaspsalms (Pss. 113-118;  36). 
*  'n Vierde beker het rondgegaan ter afsluiting van die Pasga. 
2.2.7  Die oorgang van Pasga na Nagmaal 
Toe Jesus die Nagmaal ingestel het, was dit openbaringshistories 'n 
ingrypende moment in die geskiedenis van die kerk.  Die verlossing 
van die eerste verbond het nuwe betekenis gekry:  verlossing deur die 
bloed van Christus maak die verbond vir die kerk nuut.  As sodanig 
was dit 'n unieke gebeurtenis.  Hierdie gebeurtenis se 
openbaringsinhoud spreek daarna die gelowiges aan telkens wanneer 
die wesenlike elemente van die Nagmaal gebruik word.  Die unieke 
van die instelling van die Nagmaal word beklemtoon daarin dat Jesus 
na die "nuwe verbond" (vgl. Eksegetiese verslag, 3.1.3.2 - 3.1.3.4) 
verwys as Hy pertinent sê:   Dit is My bloed, "die bloed van die nuwe 
verbond" (Matt 26:28).  Die nuwe verbond is die enige offerande van 
Jesus Christus aan die kruis.  Nuwe verbondstekens word ingestel:  
die liggaam en bloed van die Here word met nuwe verbondsimbole 
uitgebeeld:  brood en 'n beker wyn.  (Hieroor meer in 2.2.8 
hieronder.) 
Die opdrag van Christus by die viering van die Nagmaal, lui dat dit 
gevier moet word "tot sy gedagtenis" (Luk 22:19), dus dat ons dit so 
moet vier dat ons daarby moet kan terugdink aan wat Christus by die 
instelling van die Nagmaal simbolies aangedui en aan die kruis 
gedoen het. 
2.2.8  Die oorgang van die eerste verbond na die nuwe verbond 
(Vgl. Eksegetiese verslag, 3.1.3.2.) 
Die verband tussen die Nagmaal en die Pasga is hier weer van 
belang.  Jesus het die Nagmaal juis by die viering van die Pasga 
ingestel, dié verbondsmaaltyd waarby die volk God se verlossing uit 
Egipte in herinnering geroep het.  By beide Nagmaal en Pasga is die 
verbond van God dus op die voorgrond.  Watter verbond?  Dit kan 
tog niks anders wees nie as die genadeverbond wat God met 
Abraham gesluit het (Gen 15:18), want dit is 'n ewige verbond (Gen 
17:7).  Maar tog het die verbond nie net so gebly nie.  Vir die 
verbondsvolk van die Ou Testament het die verbond sy beslag gekry 
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by die Sinaïtiese wetgewing;  in die Nuwe Testament het God sy 
verbond nuut gemaak in Christus.  Coetzee (1990:47-48) toon met 
deeglike beredenering aan dat die nuwe verbond in die plek van die 
Sinaïtiese wetsverbond is en 'n nuutmaking van die genadeverbond 
met Abraham. 
Daarom:  die Pasga was die maaltyd van die eerste verbond;  die 
Nagmaal die maaltyd van die nuwe verbond. 
 
Hebreërs 8:7 verwys spesifiek na die eerste verbond (ou testament) 
en die nuwe verbond (nuwe testament).  Die nuwe verbond kom tot 
uitdrukking in die Nagmaal:  die wyn wys op Christus se bloed van 
die verbond (Mt en Mk);  die beker wys op die nuwe verbond in sy 
bloed (Lk en 1 Kor). 
Hoe kan die beker wyn 'n teken wees van die nuwe verbond in sy 
bloed? (vgl. Eksegetiese verslag, 2.1.3.2). 
Lukas en Paulus fokus op die nuwe verbond.  Lukas en Paulus berig 
dat Jesus, toe Hy die beker uitgedeel het, gesê het:  "Hierdie beker is 
die nuwe verbond".  Wat die inhoud van hierdie nuwe verbond is, 
word nie gesê nie.  Jesus kwalifiseer dit egter met die woorde" ... in 
my bloed".  Volgens Lukas voeg Hy daaraan toe:  "...wat vir julle 
uitgegiet word".  Belangrik is:  die Nagmaal is 'n maaltyd van die 
verbond, van die nuwe verbond, vervul in die bloed van Christus wat 
vir ons uitgegiet is. 
Die byvoeging "... in my bloed" wys op die wyse waarop die eerste 
verbond nuut gemaak is.  By die eerste verbond het bloed 'n 
belangrike plek ingeneem. 
a.  Reeds die instelling van die verbond moes met bloedvloeiing 
gepaard gaan:  Abram moes 'n driejaaroud vers en bokooi en ram 
slag en in twee sny.  Daarop moes hy saam met die engel van die 
Here tussen die twee stukke deurstap (vgl. Gen 15:9-21).  Die 
saamstap het daarop gedui dat die Verbondsluiter en die bondeling 
gemeenskaplik deel het aan die bloed van die verbond. 
b.  By die besnydenis as verbondsteken moes onvermydelik bloed 
vloei (Gen 17:11, 23;  Ex 4:25, 26). 
c.  By die uittog uit Egipte moes 'n lam geslag en sy bloed aan die 
deurkosyne gesmeer word (Ex 12), waarby die Pasga ook ingestel is. 
d.  Bloedvloeiing was ook by die offerkultus van Ou-Testamentiese 
Israel 'n inherente deel (vgl. Gispen 1979:110).  Hieruit sou dan volg 
dat ook by die nuutmaking van die verbond bloed sou vloei - die 
offerbloed van Christus aan die kruis.  Die beloftes van die eerste 
verbond het dus met Christus se kruisdood in vervulling gegaan, en 
so het die eerste verbond nuut geword - nuut, nie omdat dit die eerste 
verbond vervang nie, maar nuut in die sin dat dit wat voorheen as 
beloftes en by wyse van voorafskaduwing (vgl. Kol 2:17) gegee is, in 
die bloed van Christus vervul is en werklikheid geword het. 
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Om woorde soos "nuwe verbond" en "bloed van die verbond" te kan 
verstaan, moet in gedagte gehou word (vgl. Eksegetiese verslag, 
3.1.3.3): 
*  Christus se bloedstorting aan die kruis spruit voort uit/is 'n 
vervulling van die verbondsbeloftes wat God van die begin af 
gemaak het 
*  Lk/1 Kor fokus op die beker self as teken van die nuwe verbond, 
en kwalifiseer dan dat die nuwe verbond deur Christus se 
bloedstorting aan die kruis die eerste verbond nuut gemaak het 
(NB.  die verskil tussen "neos" en "kainos") 
Die beker en die inhoud van die beker is dus nie net in praktyk nie 
maar ook as Nagmaalsteken onafskeidbaar aan mekaar verbonde - 
net soos die nuwe verbond en Christus se bloedstorting aan die kruis 
onafskeidbaar aan mekaar verbonde is.  Hoe teken die beker die 
nuwe verbond af?  Die antwoord vind ons by wyse van Skrif-met-
Skrif-vergelyking.  Elders in die Skrif word verwysings na die nuwe 
verbond aangetref in Jer 31:32;  1 Kor 3:6;  Hb 8:8;  Hb 9:15 (vgl. 
ook Coetzee 1990:48). 
Jeremia 31:32:  Jesus se woorde "dit is die nuwe verbond in my 
bloed" gryp onmiskenbaar terug op die profesie van die komende 
Messiaanse bedeling in Jer 31:31-34 (Coetzee 1990:47).  In Jer 
31:32 lees ons die woorde van die HERE dat die nuwe verbond wat 
Hy gee "nie soos die verbond wat Ek met julle vaders gesluit het op 
die dag toe Ek ... hulle uit Egipteland uitgelei het", sal wees nie.  Die 
verbond by die uittog berus op die genadeverbond wat God met 
Abraham gesluit het (Gen 17).  Dus is die nuwe verbond ten diepste 
'n nuutmaking van die verbond met Abraham (vgl. Eksegetiese 
verslag. 2.1.3.4). 
2 Korintiërs 3:6:  Hier stel die apostel Paulus dat hy (en die ander 
apostels) deur God bekwaam gemaak is as dienaars van 'n nuwe 
verbond.  Hy beskryf dan die nuwe verbond as "nie van die letter nie, 
maar van die gees".  "Die letter" in hierdie geval verwys na die wet 
van die eerste verbond.  Hy bestempel dit as "letter" omdat die wet 
op sigself 'n dooie prediking bevat.  Daarom sê hy verder:  "Die letter 
maak dood" (vs.6c).  Daar moet dus verder gekyk word as die letter 
van die wet, na die "gees", oftewel dit waarna die wet van die eerste 
verbond heenwys.  Die geestelike bedoeling van die wet van die 
eerste verbond is dat dit heenwys na Christus (vgl. ook Gal 3:24).  
Die evangelie van Christus is dus die "gees" van die wet, wat 
"lewend maak" (vs.6c).  Die evangelie is die nuwe verbond in 
Christus waarna die eerste verbond heenwysend was. 
Hoe die eerste verbond na die nuwe verbond heenwys en in Christus 
tot vervulling kom, word nie in 2 Kor 3 verder bespreek nie, behalwe 
dat gestel word dat die bediening van die nuwe verbond veel 
heerliker as die oue is (vss.7-11) en vryheid en vrymoedigheid 
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bewerk (vss.12-18).  Die verhouding tussen die ou en die nuwe 
verbond word egter duidelik uiteengesit in Hb 8 tot 10. 
Hebreërs 8:8:  Die verwysing na die nuwe verbond in hierdie teks is 
bloot deel van 'n aanhaling uit Jer 31:32, ter inleiding van die 
bespreking in Hb 9 en 10. 
Hebreërs 9:15:  Veral van belang is hierdie teks waar na die 
gekruisigde Jesus Christus verwys word as "Middelaar van 'n nuwe 
verbond".  Die teks moet gelees word binne die groter geheel van Hb 
9 en 10, spesifiek Hb 9:11 - 10:18, waarin die verbondskarakter van 
Christus se bloedstorting aan die kruis in hierdie perikoop uitvoerig 
bespreek word.  In Hb 9 en 10 word beklemtoon dat Christus se 
bloed aan die kruis gestort is as 'n offer vir ons sondes (vgl. Hb 9:14, 
24, 25, 26, 28;  10:10, 12, 14).  Juis in die offerbloed lê die 
kontinuïteit van die ou en die nuwe verbond (vgl. Hb 9:16-23):  
Reeds by die eerste verbond het bloed 'n belangrike plek ingeneem.  
By die sondoffers van die eerste verbond moes daar telkemale bloed 
van 'n offerdier vloei as aanduiding van versoening van sondes en 
vergewing van die sondaar (Lev 4:35).  Hierdie sondoffers van die 
Ou Testament was heenwysend na die bloed van Christus se offer ter 
versoening van ons sondes (Hb 9:11-14).  Maar daar is ook 'n 
diskontinuïteit, soos reeds in die OT vooruit geopenbaar is ("die 
nuwe verbond sal nie soos die eerste verbond wees nie").  Die 
diskontinuïteit bestaan daarin dat in die eerste verbond daar baie en 
herhaalde offers gebring is, wat in die nuwe verbond in vervulling 
gegaan het in die één offer van Christus om ons sondes finaal weg te 
neem.  Hierop word daar groot nadruk gelê in Hb 9:24-28;  10:1-18.  
Lehne 1990 (The new covenant in Hebrews;  86) wys daarop dat die 
offer van Christus aan die kruis in verskeie opsigte die Ou-
Testamentiese verbondsoffer tot vervulling gebring het:  die dood 
van die offerlam, die bloed van die offerlam, die vergewing van 
sondes, verbondsmatigheid.  Dat dit alles by die nuwe verbond in 
Christus tot vervulling kom, blyk juis uit die feit dat die gekruisigde 
Christus een enige offer (Lehne 1990:86:  "unique sacrifice") teenoor 
die herhaalde offers van die Ou Testament gebring het. 
Lehne (1990:86-88) toon aan dat die Nagmaalsberigte beslis in die 
lig van Hebreërs verstaan moet word:  "What is only implicit in the 
Last Supper accounts is made explicit by the author of Hebrews".  
Spesifiek die Nagmaal se verband met die nuwe verbond moet dan 
verstaan word vanuit dit wat in Hebreërs eksplisiet oor die nuwe 
verbond gestel word. 
Wesenlik aan die nuwe verbond is dan juis dat op grond van die een 
bloedstorting van Christus die sondes van baie weggeneem is (Hb 
9:28;  vgl. ook Schilder 1930:245).  Hierdie wesentlike aspek van die 
nuwe verbond is by die instelling van die Nagmaal be-teken deur die 
beker, waarby die wyn die bloed aangedui het, en die één 
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(gemeenskaplike) beker (vgl. 2.1.3.5) waaruit al die dissipels gedrink 
het, die een offer vir die verlossing van baie aangedui het (vgl. Mt 
26:28). 
Samevattend:  Die beker wyn by die Nagmaal is teken van die bloed 
van Christus wat aan die kruis as offer van die nuwe verbond vir ons 
sondes gestort is: 
-  die wyn as teken van die bloed van die verbond 
-  die gemeenskaplike beker as teken van die nuwe verbond self, nl. 
die één offer wat die sondes van baie wegneem (Eksegetiese verslag, 
2.1.3.2 (5)). 
2.2.9  Die Paasmaaltyd as teken en seël van die eerste verbond 
(Vgl. Eksegetiese verslag, 2.1.) 
Die betekenis van die Pasga kom op die volgende neer (Van Rooy 
1990:15): 
(1)  By die viering van die Pasga is die volk herinner aan die 
verlossing uit Egipte en God se magtige verbondsdade van die 
verlede. 
(2)  Die fees moes die volk daarop wys hulle is kragtens die verbond 
'n afgesonderde volk wat volgens die voorskrifte van God moet leef. 
(3)  Daardeur het daar 'n boodskap van berou en bekering na die volk 
uitgegaan.  Hulle moet God met 'n opregte en berouvolle hart dien. 
(4)  Op hierdie wyse het die Pasga van 'n herstelde verhouding 
(versoening) tussen God en sy volk gespreek, wat die volk ook 
onderling as 'n godsdienstige eenheid saamgebind het. 
2.2.10  Die Nagmaal(maaltyd) as teken en seël van die Nuwe 
Verbond 
Daar is 'n baie naby verhouding tussen Pasgaviering en die instelling 
van die Nagmaal.  By die instellingsberigte van die Nagmaal word 
daar geen twyfel gelaat dat die Here Jesus die Nagmaal by 
geleentheid van die Pasgaviering ingestel het (Mt 26:19;  Mk 14:16;  
Lk 22:15). 
Nou kan die Skrifgetuienis aangaande die Nagmaal nie sonder die 
noodsaaklike gegewens vanuit die kultuurhistoriese agtergrond 
geweeg word nie.  Daarom word vooraf enkele tersaaklike 
opmerkings oor die Pasga en die Nagmaal gestel. 
Die Bybel gee nie enige riglyne wat 'n streep trek om te onderskei dat 
sekere handelinge deel van die Pasga was en ander weer deel van die 
Nagmaal nie.  Tog bied instellingsberigte die instelling van die 
Nagmaal aan as 'n handeling op sigself.  Daar moet dus gewaak word 
tussen twee uiterstes:  enersyds om te beweer dat die Nagmaal 
heeltemal los van die Pasga staan;  andersyds om te dink dat Pasga 
sonder meer in die Nagmaal oorgegaan het (vgl. Versteeg 1980:33-
34).  (Vgl. Eksegetiese verslag, 1.2). 
Daar is 'n duidelike verband tussen Pasga en die Nagmaal.  Die 
Pasga was 'n voorafskaduwing van die verlossing deur die eenmalige 
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soenoffer wat God in Christus sou voorsien (vgl. Eksegetiese 
verslag, 2.2.1.3).  As sodanig was die Nagmaal dus die vervulling 
van die Pasga.  Daarom het die Here die Nagmaal juis by geleentheid 
van die Pasgaviering ingestel.  Hy het ook die Nagmaal laat aansluit 
by bepaalde elemente van die Pasgaviering:  die breek van die brood 
en die beker van danksegging (of die derde beker). 
Aan die ander kant was die Nagmaal nie 'n blote voortsetting van die 
Pasga nie.  Die Nagmaal sluit immers nie by alle elemente van die 
Pasga aan nie.  Veral opvallend is dat die Here die belangrikste 
element van die Pasga, nl. die eet van die Paaslam, nie in die 
Nagmaal opgeneem het nie.  Juis omdat die Paaslam van die Pasga 
eens en vir altyd sy vervulling gehad het in die Lam wat God op 
Golgota as soen- en skuldoffer voorsien het, het dit in die Nagmaal 
tot 'n einde gekom (vgl. Bouwman 1970:364).  Die Nagmaal wat die 
Here ingestel het, is dus 'n selfstandige maaltyd met simboliese 
handeling en betekenis, wat nou heenwys na die vervulde soenoffer 
van die Lam van God op Golgota. 
Derhalwe moet die Nagmaal gesien word as 'n vervulling van die 
Pasga, maar die simboliese handelinge by die Nagmaal moet nie 
vanuit die Pasga verklaar word nie.  Dit moet op sigself, soos die 
Here dit ingestel het, verklaar word. 
Die bedoeling van die liturgiese handelinge moet wees om die 
Nagmaalsganger se aandag te bly vestig op die wesenlike van die 
Nagmaalsevangelie, nl. intieme verlossingsgemeenskap met die Here 
Jesus Christus;  die gedagtenis aan die offer van Jesus Christus;  die 
verkondiging van sy dood en die uitsien na die bruilofsmaal van die 
Lam.  Die "uitwendige seremonies" moet hierdie gemeenskap, 
herinnering en verkondigingsaspek versterk, sodat die klem nie op 
die uitwendige seremonie val nie, maar op dit waarna die tekens 
verwys:  die liggaam en bloed van die Here (vgl. 
Hartsverheffingsformule in die Formulier). 
Dit beteken nie dat die uitwendige seremonie en simbole 
betekenisloos is nie, want anders sou die Here dieselfde 
verkondiging doen sonder om simbole of seremonies te gebruik. 
Wat wou Jesus hê moes die twaalf saam met Hom onthou het na die 
instelling van die Nagmaal?  Die apostels moes teruggedink het aan 
die betekenis van die liturgiese handeling toe die brood en die beker 
wyn aan hulle uitgedeel is.  Hulle moes in die seremonie en deur die 
tekens die lyding en dood van die Here en die volle konsekwensies 
daarvan vir hulle tydelike en ewige lewe ervaar het. 
Die bedoeling van die liturgiese handeling is om die Nagmaalsganger 
se aandag te vestig op dit wat deur die brood en die beker wyn 
gesimboliseer word. 
Die feit dat die Nagmaal 'n maaltyd is wat deur die gemeentelede 
gesamentlik gevier is, is 'n belangrike aspek van die viering.  Dit is 'n 
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feit dat gelowiges nie elkeen op sy eie nie maar gesamentlik (as 
gemeente) die Nagmaal vier.  Na die Nagmaal behoort die gelowige 
ook hierdie gemeenskapskarakter van die Nagmaal te onthou: ons het 
as gelowiges saam die dood van die Here gedenk. 
Die beker waarmee Jesus die Nagmaal ingestel het, was van 
toepassing op "almal" (die twaalf aan tafel) wat daar teenwoordig 
was.  Die deelname van al die lede van die kerk van die Here aan die 
een verlossingsverbond wat deur die Here Jesus tot stand gekom het, 
word uitgebeeld deur die gesamentlike gebruik van die een beker.  
Daartoe gee Hy 'n duidelike opdrag:  Drink almal daaruit (vgl. 
Liturgiese verslag, 4.2.2). 
Daar moet gewaak word om nie die sakrament van die Nagmaal te 
oorvra nie.  Die doop is die sakrament wat die universele van die 
kerk uitbeeld, terwyl die Nagmaal die sakrament is wat die eenheid 
in die plaaslike gemeente uitbeeld (vgl. Liturgiese verslag, 4.2.2). 
Daarom is die kerk van Jesus Christus wêreldwyd nie bedoel toe die 
Here die beker aan die dissipels (wat saam met Hom aan tafel was) 
uitgedeel het nie.  Die universele kerk het toe ook reeds bestaan, 
maar die Here het Hom in die eerste Nagmaal toegespits op die 
gelowiges wat direk in sy teenwoordigheid was, nl. die apostels.  Die 
praktiese toepassing daarvan is dat die Nagmaal bedoel is vir die 
plaaslike kerk (vgl. Liturgiese verslag, 4.2.2). 
Die gedagtenis tydens die liturgiese handeling met die beker, het die 
volgende betekenis:  wanneer die gelowige die beker in die hand 
neem en daaruit drink, moet hy die gedagte koester dat hierdie beker 
(en uiteraard sy inhoud) op die eenmalige offer van Jesus aan die 
kruis en op die bloed van Jesus dui (vgl. Eksegese 3.1.3.1 en 3.1.3.5).  
In hierdie opsig is die beker 'n herinnering aan die beker in die hand 
van Jesus toe Hy die Nagmaal ingestel het en die feit dat Jesus daar 
die opdrag gegee het om te dink aan sy bloed wat vergiet word tot 
vergiffenis van sondes en dat hy saam met sy medenagmaalsgangers 
deel aan hierdie een offer van Jesus Christus (Matt 26:28;  1 Kor 
11:25, 26) (vgl. Liturgiese verslag, 4.2.2). 
Die argument dat die Nagmaalbeker by die Reformatore 'n 
middelmatige saak was en daarom is daaroor nie geskryf nie, gaan 
nie op nie.  Die volgende vrae kom na vore:  Waarom het die 
Reformatore nie (uitvoerig) oor die kwessie van 'n gemeenskaplike 
beker/afsonderlike bekers geskryf nie?  Waarom word dit nie 
pertinent in die Belydenisskrifte onder woorde gebring nie?  Omdat 
dit 'n middelmatige saak vir die Reformatore was?  Allermins.  In 
hulle tyd was daar geen diskussie oor die saak nie.  Die 
gemeenskaplike beker by die Nagmaal was algemeen by almal die 
gebruik.  Dit was die gebruik by die Roomse Kerk asook by al die 
Reformatore, soos Calvyn, Zwingli, Luther, e.a. (vgl. Liturgiese 
verslag, 4.2.2). 
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Die volgende stelling word gemaak oor die tafelgemeenskap 
aangaande die beker:  "In hierdie gedagtenis is daar 'n eenheid met 
alle gelowiges oor alle tye rondom die belydenis van Jesus se 
soenoffer vir ons sondes.  Die eenheid bestaan nie net met die 
gelowiges saam met wie Hy die Nagmaal vier nie, maar met "almal" 
(vgl. "drink almal daaruit" in Matt 26:27) wat met dieselfde 
gedagtenis aan en belydenis van wat Jesus gedoen het, hierdie beker 
gebruik (vgl. J.L. Helberg, 1990 in Koers 55:20)". 
In bogenoemde argument word die eenheid met "alle gelowiges oor 
alle tye" bely.  Die aanname word verkeerdelik gemaak dat die 
universele eenheid van die kerk in die eerste plek aan die Nagmaal 
tot uitdrukking kom.  Vergelyk hierby ons belydenis van die enige 
katolieke of algemene kerk in NGB, art.27.  Hierdie universele 
eenheid is geestelik (vgl. Liturgiese verslag, 4.2.2). 
Daarteenoor is die gesamentlike Nagmaalsviering fisies en toegespits 
om die plaaslike gemeente in sy eenheid tot openbaring te bring.  Die 
liggaam van Christus is sigbaar daar waar die gemeente saamkom. 
Die bogenoemde standpunt (soos aangehaal) loop die gevaar om die 
universele aard van die kerk ten koste van die plaaslike openbaring 
van die liggaam van Christus te veel te beklemtoon (vgl. Liturgiese 
verslag, 4.2.2). 
2.3  Brood en Beker 
Brood en beker hoort by en is deel van 'n maaltyd.  Daarom word 
Skrifgetuienis oor die brood en die beker tydens die Nagmaal 
nagegaan.  Veral die instellingsberigte van die Nagmaal werp hierop 
lig.  Die instelling van die Nagmaal word op 4 plekke in die Bybel 
beskrywe, nl. Mt 26:26-29;  Mk 14:22-25;  Lk 22:15-20 en 1 Kor 
11:24-26. 
 
2.3.1 Brood 
(Vgl. Eksegetiese verslag, 3.1.2.) 
Die eerste teken is brood.  Oor die brood blyk dit dat die brood 
gebreek word en dat almal daarvan eet.  Die brood, soos wat die 
Here Jesus dit by die instelling van die Nagmaal gebruik het as teken 
van sy liggaam, word by al vier weergawes feitlik eenders berig, met 
uitsondering van die volgende: 
Volgens Matteus en Markus het Jesus voor die breek van die brood 
'n lofprysende gebed gebid, en volgens Lukas en Paulus 'n 
dankgebed.  Daarin is egter geen wesenlike verskil nie, en die verskil 
raak ook nie werklik die aspekte van die Nagmaal wat die Deputate 
onder studie neem nie. 
Volgens Lukas en Paulus se weergawes brei Jesus die verduideliking 
van die brood-teken ("Dit is my liggaam") uit met "wat vir julle 
(gegee is)", en Hy volg dit ook op met 'n opdrag:  "Doen dit tot my 
gedagtenis".  Die gevolg is dat daar by Lukas en Paulus se weergawe 
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'n parallel tussen Jesus se woorde oor die brood-teken en sy woorde 
oor van die beker-teken bestaan: 
*  Dit is my liggaam wat vir julle gegee word.  Doen dit tot my 
gedagtenis. 
*  Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle 
uitgegiet word (Lukas).  Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, 
tot my gedagtenis (Paulus). 
Hierdie parallellie dui daarop dat sowel die liggaam as die bloed van 
Christus vir ons gegee is;  ook dat beide die brood en die beker 
onderhou moet word ter herinnering aan die kruisoffer van Christus.  
Dit beteken egter nie dat alle ander aspekte van die brood en die 
beker oor en weer vir mekaar geld nie - dus die brood en die beker is 
nie bloot uitruilbare tekens nie. 
By die instelling van die Nagmaal het die Here Jesus 'n uitdruklike 
bevel gegee:  "Neem, eet!" (Mt 26:26).  Dit was nie die gebruik by 
die Pasga nie.  Ook sy verklaring van die betekenis van die brood wat 
gebreek word, is 'n afwyking van die gebruik by die Pasga.  By die 
Pasga is gesê:  "Dit is die brood van die ellende wat ons vaders in 
Egipte geëet het".  Jesus verklaar:  "Dit is my liggaam..." 
Die inhoud van die Pasga het tot vervulling gekom, want die brood 
verkondig nou dat die Verlosser wat kragtens die verbond aan die 
volk belowe is, gekom het.  Hierin sit alreeds 'n rigtingwyser dat 
Jesus nie net anders met die brood omgaan nie maar ook anders met 
die beker. 
Die brood kry 'n nuwe betekenis:  by die Nagmaalsviering neem dit 
die plek in wat die lam by die Paasmaaltyd gehad het. Die lam was 
by die Paasmaal die simbool van die Messias wat verlossing sou 
bewerk.  Die brood is by die Nagmaal die teken van die liggaam van 
die Christus (Messias) wat aan die kruis tot versoening geoffer is.  
Hoe die brood aangebied word, sien ons in die handeling van die 
Here Jesus:  Hy breek dit  eers en deel dit daarna aan almal uit (in 
teenstelling met die beker wat onverdeeld uitgedeel word). 
2.3.1.1  Brood as verkondiging en herinnering.  (Vgl. Eksegetiese 
verslag, 3.1.4.4 en  3.1.5.) 
Die Nagmaal is ook 'n verkondigingsmaaltyd.  Dit is nie net 'n 
herinneringsmaaltyd (soos Zwingli dit gesien het) nie.  In 1 Kor 
11:26 toon Paulus aan dat die Nagmaal 'n verkondigingsmaaltyd is 
("So dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, 
verkondig julle die dood van die Here tot Hy kom").  Deur die brood 
en die beker by die Nagmaal te eet en te drink, word die gelowiges 
nie net aan die kruisoffer van Christus en die heilsbetekenis daarvan 
herinner nie, maar verkondig hulle dit ook daadwerklik.  Dit beteken 
dat die gelowiges deur die gebruik van die gemeenskaplike beker by 
die Nagmaal daadwerklik verkondig dit wat deur die gemeenskaplike 
beker uitgebeeld word. 
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Die werkwoord "verkondig" kan óf as 'n indikatief beskou word 
(vertaling:  "Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie 
beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom") 
óf as 'n imperatief (vertaling:  "Want so dikwels as julle hierdie 
brood eet en hierdie beker drink, verkondig die dood van die Here 
totdat Hy kom").  Heel waarskynlik is dit nie 'n geval van óf ... óf nie 
maar van én ... én:  die viering van die Nagmaal is in sigself 'n 
verkondiging van die feit en die heilsbetekenis van die kruisdood van 
die Here;  dit wys die gelowige egter ook op sy roeping om die Here 
se kruisdood en die heilsbetekenis daarvan te bly verkondig (vgl. 
Jordaan 1990:58-61). 
Lukas se weergawe van die instellingsberig is ietwat gekompliseerd, 
aangesien dit twee afsonderlike verwysings na die beker bevat 
(vss.17, 18 en vs.20).  Hieruit is al afgelei dat Lukas na twee 
afsonderlike gebeurtenisse verwys:  die instelling van die bekerteken 
by die Nagmaal (vss.17, 18) en die verduideliking van die bekerteken 
(vs.20).  Hiermee saam hang ook die ingewikkelde teksvariasie wat 
by die perikoop in Lukas voorkom, waarvolgens die tweede 
vermelding van die beker (vss.19b-20) in sommige manuskripte 
ontbreek.  Ons aanvaar (saam met die TR en die UBS-teks) wel die 
teenwoordigheid van vss.19b-20 (vgl. Eksegetiese verslag, 2.1.4). 
Dit is duidelik dat Lukas sy berig van die instelling van die Nagmaal 
in Lk 22:15-20 in 'n besliste gedagtestruktuur orden, naamlik 'n 
dubbele parallellie (vgl. Petzer 1980:133-135).  (NB. Vir 'n volledige 
uiteensetting, vgl. Eksegetiese verslag, 3.1.4.1.) 
Die dubbele vermelding van albei tekens maak dit reeds duidelik dat 
Lukas nie 'n chronologiese weergawe van die instellingsberig wil gee 
nie, maar die gebeure tematies behandel.  Ook die feit dat Lukas, so 
opvallend anders as Matteus en Markus, Jesus se woorde "Ek sal 
sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die 
koninkryk van God gekom het nie" reeds vóór die breking van die 
brood vermeld, bevestig dat hy nie 'n chronologiese weergawe bied 
nie, in weerwil van Grové (1994:603-605) se argument. 
Deur die dubbele parallellie bring Lukas tematies eers albei tekens in 
verband met die voleinding (koms) van die koninkryk (in weerwil 
van die stelling van Coetzee 1990:43), en dui dan die onderskeie 
betekenis van die twee tekens aan.  Dit is opvallend dat Jesus aan 
albei die tekens 'n verbondsmatige betekenis verleen. 
*  Van die brood wat gebreek word, sê Hy:  "Dit is my liggaam wat 
vir julle gegee word;  doen dit tot my gedagtenis".  Die "vir julle" en 
die "gedagtenis"-opdrag hou direk verband met God se 
verbondsbeloftes. 
*  Van die beker sê Hy:  "Dit is die nuwe verbond in my bloed".  
Deur die brood en die beker eers met die koninkryk en daarna met 
die verbond in verband te bring, word die onlosmaaklike verband 
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tussen verbond en koninkryk bevestig.  Regdeur die Skrif is 
koninkryk en verbond immers onlosmaaklik aan mekaar verbind (vgl. 
Snyman 1977:185;  Floor 1981:10). 
2.3.2  Beker 
(Vgl. Eksegetiese verslag, 3.1.3 - 3.2.3.2.) 
2.3.2.1 Beker in die instellingsberigte 
Die tweede teken is 'n beker wyn waaruit al die Nagmaalsgangers 
drink, omdat die gemeenskaplikheid die deelname van almal aan die 
een verbond uitbeeld. 
Die vier instellingsberigte vertoon oor die beker 'n opvallende 
verskil.  Ook Coetzee (1990:46-47) vestig die aandag daarop dat 
Jesus volgens Matteus en Markus die bekerteken verklaar as:  
"Hierdie is my bloed van die verbond", terwyl Lukas en Paulus sy 
woorde aangee as:  "Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed". 
Die twee beskrywings bevat geen wesenlike verskil nie, maar bied 
tog twee verskillende beklemtoninge: 
(1)  Die eerste stel die betekende saak as die bloed van Christus 
Die tweede stel die betekende saak as die nuwe verbond. 
(2)  Die eerste is nie presies oor die teken self nie.  Jesus sê:  
"Hierdie is my bloed ..." 
Die tweede stel uitdruklik dat die beker die teken is.  Jesus sê: 
"Hierdie beker is die nuwe verbond ..." 
*  By die eerste beskrywing (d.i. dié van Matteus en Markus) word 
na die teken verwys bloot as "touto".  Grammaties gesproke verwys 
"touto" na die beker (poterion).  Logies gesproke is dit oop vir 
interpretasie waarna die "touto" verwys - na die beker of na die 
inhoud van die beker of na beide.  Omdat die betekende saak bloed 
is, sou daaruit afgelei kon word dat die teken wyn moet wees. 
*  Die tweede beskrywing laat geen twyfel nie:  die beker is die 
teken.  Sommige verklaarders is van mening dat die beker bloot as 
metonimia gebruik word, dus as plaasvervangende woord wat steeds 
na die wyn verwys.  Daar is egter geen aanduiding in die 
instellingsberigte dat die beker hier as metonimia bedoel word nie.  
Die aanduiding van die teks self is dat poterion na die beker as teken 
verwys. 
Hieruit volg dat die instellingsberigte, benewens die brood, eksplisiet 
na slegs een ander teken verwys, naamlik die beker.  Wyn as teken 
by die Nagmaal is net implisiet aanwesig.  Coetzee (1990:43) skryf 
hieroor:  "Die eksegetiese implikasie hiervan is dat die beker 
klaarblyklik baie sterk op die voorgrond staan - skynbaar selfs 
sterker as die wyn (inhoud daarvan)". 
Hierdie twee verskillende beskrywings werp baie belangrike lig op 
die beker/wyn-teken wat ons in aanmerking moet neem: 
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(1)  Die beker en die wyn is wel twee onderskeibare sake maar kan 
nie van mekaar geskei word nie - die een kan nie sonder die ander 
nie 
(2)  Die beker en die wyn be-teken ook twee onderskeibare sake wat 
eweneens nie van mekaar geskei kan word nie, naamlik die bloed van 
Christus en die nuwe verbond. 
2.3.2.2  Gemeenskaplike beker as opdrag: 
Bostaande bespreking maak dit duidelik wat Jesus bedoel het met die 
woorde:  "Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed".  Die feit 
dat die dissipels toe uit een gemeenskaplike beker gedrink het, kan 
dus nie verklaar word as 'n blote (terloopse) gebruik van daardie tyd 
nie.  Daar is selfs aanduidings dat dit teen die gebruik van daardie 
tyd ingegaan het (vgl. Grové 1994:607).  Jesus wou uitdruklik hê dat 
hulle uit 'n gemeenskaplike beker moet drink, om as teken van die 
nuwe verbond te dien.  Dat dit Jesus se uitdruklike bedoeling was, 
word bevestig deur die volgende: 
(1)  Jesus se woorde by die uitdeel van die beker, soos Matteus dit 
berig, is:  "Drink almal daaruit".  Die uitdruklike byvoeging tot sy 
bevel van die byvoeglike naamwoord "almal" dui aan dat sy opdrag 
was dat almal uit die beker moet drink. 
(2)  Markus se weergawe benadruk die feit dat almal uit die beker 
gedrink het.  Anders as Matteus gee Markus nie die opdrag nie, maar 
vermeld slegs die historiese feit dat hulle almal daaruit gedrink het.  
Die woordorde in hierdie sin is van besondere belang.  Markus plaas 
die woord "almal" reg aan die einde van die sin, waar dit sterk 
beklemtoon is.  Dit blyk uit 'n bestudering van Markus se plasing van 
die voornaamwoord "almal" as onderwerp van  die sin elders in sy 
Evangelie. 
(3)  Die beklemtoning van almal uit die een beker word in Matteus 
en Markus se weergawes verder versterk deur: 
*  die oksimoron (of die direkte naasmekaarstelling van teëpole) wat 
bewerkstellig word deur die naasmekaarstelling van die enkelvoud 
(een beker) en die meervoud (almal); 
*  die daaropvolgende woorde van Jesus dat sy bloed (enkelvoud) 
uitgegiet word vir baie (meervoud). 
(4) Volgens Mt 26:27 het Jesus nadat Hy die beker aangegee het, 
opdrag gegee dat almal daaruit moet drink.  Grové (1994:598-599) 
wys daarop dat die woorde vertaal kan word as "Drink almal daaruit" 
(dus uit die beker) of "Drink almal daarvan" (of van die wyn).  Uit 
die Grieks is dit egter duidelik dat die eerste moontlikheid gekies 
moet word ("uit die beker").  Vir 'n volledige uiteensetting vergelyk 
die Eksegetiese verslag, 3.1.3.5.  So is dit ook in Mk 14:23.  Jesus se 
bedoeling was dus dat hulle uit die beker moet drink. 
(5)  Ook in Lk 22:17 bevestig Jesus se woorde ("Neem dit en deel dit 
onder julle") dat Hy uitdruklik aan sy dissipels opdrag gegee het om 



 623

almal uit dieselfde beker te drink.  By die instelling van die Nagmaal 
sê Jesus dus nie dat sy dissipels die beker onder mekaar moet verdeel 
nie, maar dat hulle dit met mekaar moet deel, dus dat almal 
gemeenskaplik uit die beker moet drink (vgl. Eksegetiese verslag, 
3.1.3.5). 
(6)  Beide Matteus en Markus berig dat Jesus die beker geneem 
(opgetel) het.  Daarmee word die moontlikheid uit die weg geruim 
dat die beker die erdebak was wat gewoonlik by Palestynse maaltye 
volgemaak op die tafel gestaan het waaruit elkeen kon skep (vgl. 
Plummer 1969:217).  Die beker by die Nagmaal was 'n drinkbeker 
wat opgetel en aangegee kon word.  Dit word verder bevestig deur 
die beskrywing in Lk 22:17, waarvolgens Jesus, nadat Hy die beker 
geseën het, vir sy dissipels gesê het:  "Neem dit".  Grové (1994:600) 
dui aan dat Jesus met die opdrag die beker aan sy dissipels oorhandig 
om verder aktief daarmee te handel. 
(7)  Volgens die beskrywing van Lukas en Paulus het Jesus, nadat Hy 
die beker geneem het, gesê:  "Hierdie beker is die nuwe verbond in 
my bloed".  Hy heg dus simboliese waarde aan die beker wat Hy in 
sy hand het.  Dit is dus hoogs onwaarskynlik dat die dissipels dan nie 
met daardie selfde beker verder aktief sou handel nie.  Die argument 
dat Jesus se woorde nie na 'n beker in sy hand verwys nie, aangesien 
dit nie na die instelling van die Nagmaal verwys nie, maar na 'n 
(daaropvolgende) verduideliking van die Nagmaal (vgl. Grové 
1994:605), is onaanvaarbaar.  Die redes is die volgende: 
a.  Daarmee sou geïmpliseer word dat die dissipels al klaar gedrink 
het voordat Jesus aan hulle verduidelik het waarmee hulle besig was.  
So iets sou in stryd wees met die hele instelling van die Nagmaal. 
b.  Om te argumenteer dat Matteus-Markus na 'n beker tydens die ete 
verwys, terwyl Lukas-Paulus dit pertinent ná die ete plaas, is 
ongeldig.  Matteus-Markus se verwysing na tydens-die-ete het 
duidelik betrekking op die brood;  die beker word eers daarna 
vermeld. 
c.  Dat die twee vermeldings van die bekers in Lk 22 nie na twee 
verskillende gebeurtenisse (die instelling, en 'n latere verduideliking) 
verwys nie, word in die Eksegetiese studie in 3.1.4.1 verduidelik. 
2.3.2.3  Agtergrond - Pasga 
By hierdie gedeelte is 1 Kor 10:14-22 belangrik.  Ter sake getuienis 
oor die beker by die Nagmaal is: 
Die betekenis van beker (poterion). Die woord poterion (verse 16 en 
17) word in die Nuwe Testament in letterlike en figuurlike sin 
gebruik. 
a.  Letterlik verwys dit na 'n drinkbeker wat in die Palestynse huis 'n 
gewone gebruiksartikel was (bv. Lk 11:39).  Dit was 'n erdebak wat 
volgens tipies Oosterse gebruik volgemaak op die tafel gestaan het.  



 624 
 

Daar is onsekerheid of daar by etes gemeenskaplik uit die beker 
gedrink is (vgl. Grové 1994:607). 
b.  Soos die breek van die brood destyds 'n bepaalde gevoelswaarde 
gehad het (vgl. 2.2.2 hierbo), was dit ook die geval met poterion.  
Hierdie gevoelswaarde kom na vore in 'n figuurlike betekenis wat 
ontleen is aan die Ou Testament.  In die Ou Testament word 
meermale verwys na die beker in die hand van die Here (bv. Ps 
75:9), gewoonlik as heenwysing na die Here se beskikking oor die 
mens se lewe.  In die Here se hand kan dit 'n beker van toorn wees 
(bv. Jes 51:17;  Op 14:10) of 'n beker van lyding (bv. Mt 26:39, 42).  
Dit kan egter ook 'n beker van verlossing (Ps 116:13) wees, so vol 
blyke van die Here se genade dat die begenadigde se beker oorloop 
(Ps 23:5).  In aansluiting by die beker van verlossing wat die Here vir 
sy volk by Egipte verhef het, is die beker (letterlik) van danksegging 
(dus:  tog ook met figuurlike betekenis) by die Pasga gedrink;  by die 
Nagmaal word die beker van danksegging gedrink uit dank vir die 
verlossing wat God in Christus bewerk het. 
2.3.2.4  Beker by die instelling van die Nagmaal 
Die Nagmaal is (ook) 'n herinneringsmaaltyd.  Volgens 1 Kor 11:25 
het Jesus, toe Hy die beker aangegee het, gesê:  "Doen dit, so 
dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis".  Die Nagmaal is 'n 
herinneringsmaaltyd wat die gelowiges laat terugdink aan die 
kruisdood van die Here en die heilsbetekenis daarvan (vgl. Jordaan 
1990:54-56). 
(1)  Dit is opmerklik dat Jesus sê dat hierdie herinnering plaasvind 
"so dikwels as julle daaruit drink".  In die Grieks word duidelik 
aangetoon dat die herinnering nie net vir die beker daar by die 
instelling gegeld het nie, maar vir elke keer daarna (onbepaald) 
wanneer die Nagmaal plaasvind. 
(2)  Hieruit is dit duidelik dat die betekenis van die gemeenskaplike 
beker, soos hierbo aangedui is, nie net gegeld het vir die beker wat 
Hy op daardie oomblik aan sy dissipels gegee het nie, maar dat dit 
ook vir elke Nagmaalsviering daarna sou geld.  Anders gestel:  Die 
betekenis van die beker is nie bloot openbaringshistories 'n beker 
waarvan ons kennis neem dat die dissipels destyds uit 'n 
gemeenskaplike beker gedrink het nie.  Dit het vandag nog vir ons 
betekenis.  Aangesien dit 'n herinneringsmaaltyd is, bly dit telkemale 
wanneer ons Nagmaal vier, met dieselfde openbaringshistoriese 
inhoud tot ons spreek. 
2.3.2.5  Die beker as verbondsimbool 
Die beker en die inhoud van die beker is nie net in praktyk nie maar 
ook as Nagmaalsteken onafskeidbaar aan mekaar verbonde, net soos 
die nuwe verbond en Christus se bloedstorting aan die kruis 
onafskeidbaar aan mekaar verbonde is. 
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Liturgies teken die beker die nuwe verbond af en daarmee saam 
letterlik alles wat in hierdie nuwe verbond ingesluit is en wat 
daarmee saamhang.  Wesentlik aan die nuwe verbond is dan juis dat 
op grond van die een bloedstorting van Christus die sondes van baie 
weggeneem is (Hb 9:28;  vgl. ook Schilder 1930:245).  Hierdie 
wesentlike aspek van die nuwe verbond is by die instelling van die 
Nagmaal be-teken deur die beker, waarby die wyn die bloed 
aangedui het, en die één (gemeenskaplike) beker (vgl. Eksegetiese 
verslag, 2.1.3.5) waaruit al die dissipels gedrink het, die een offer vir 
die verlossing van baie aangedui het (vgl. Mt 26:28). 
Samevattend:  Die beker wyn by die Nagmaal is teken van die bloed 
van Christus wat aan die kruis as offer van die nuwe verbond vir ons 
sondes gestort is:  die wyn as teken van die bloed van die verbond;  
die gemeenskaplike beker as teken van die nuwe verbond self, nl. die 
één offer wat die sondes van baie wegneem. 
Die opdrag van die Here Jesus by 'n gemeenskaplike beker is 
duidelik:  "Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed".  Die feit 
dat die dissipels toe uit een gemeenskaplike beker gedrink het, kan 
dus nie verklaar word as 'n blote (terloopse) gebruik van daardie tyd 
nie.  Daar is selfs aanduidings dat dit teen die gebruik van daardie 
tyd ingegaan het (vgl. Grové 1994:607).  Jesus wou uitdruklik hê dat 
hulle uit 'n gemeenskaplike beker moes drink, om as teken van die 
nuwe verbond te dien. 
Dit is duidelik dat die beker by die Nagmaal wel 'n gewone 
gebruiksartikel is, maar beslis figuurlike betekenis dra:  die beker 
wyn wys heen na God se beskikking oor die mens - die genadige 
verlossing wat Hy in Christus bewerk het. 
 
Die beker is 'n simbool van gemeenskap: 
*  Die verhouding waarin die Nagmaalganger met die Here gestel is, 
is dié van koinonia.  Met die woord koinonia dui Paulus aan 
"gemeenskap" in die sin van "onlosmaaklike verbondenheid". 
*  Let wel:  Die beker versimboliseer nie die bloed van Christus nie 
maar die gemeenskap met sy bloed.  Daarmee sluit Paulus aan by die 
betekenis wat die Here self aan die Nagmaalsbeker verleen het, nl. 
dat dit "die nuwe verbond in sy bloed" aandui - die gemeenskaplike 
beker dui aan dat almal deel het aan die een bloedstorting van 
Christus aan die kruis. 
*  Die gemeenskap met die beker van Christus is dus simbool van 
gemeenskap tussen die mens wat uit die beker drink en die vrug van 
die dood van Christus, nl. die vergewing van sondes en die 
versoening met God. 
*  Net soos die brood (1 Kor 10:17) getuig die beker by die Nagmaal 
van die gemeenskap van die gelowiges.  Die feit dat vers 17 nie na 
die beker verwys nie, kan nie as argument gebruik word om te 
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beweer dat die beker nie van so 'n gemeenskap sou getuig nie.  Dit 
sou neerkom op die argumentum e silentio (redenering uit stilswye).  
Inteendeel, die verloop van die perikoop dui daarop dat Paulus hier 
van die stylfiguur aposiopesis (of doelbewuste verswyging) gebruik 
maak:  die tweede been van 'n verwagte parallelisme word verswyg.  
In vers 16 het hy die duidelike parallelle betekenis van die beker en 
die brood by wyse van 'n parallelisme gestel.  Dit lei tot die 
verwagting dat hy dieselfde parallel in vers 17 gaan stel.  Hy doen dit 
egter nie - nie omdat die parallel nie bestaan nie, maar omdat die 
leser vanuit die voorafgaande parallel in sy gedagtes die parallel 
moet raaksien.  Die bedoeling van vers 17 is dus duidelik dat, net 
soos die brood, ook die beker van die gemeenskap van die gelowiges 
getuig. 
*  Die beker van die demone: 
Paulus verwys in 1 Kor 10:21 na die beker van die demone.  Sover 
bekend is daar in Korintiese afgodstempels nie 'n fisiese "beker van 
die demone" gedrink nie.  Die woorde is egter 'n verwysing na alle 
handelinge wat met afgodediens verband hou, wat in vers 20 aan die 
demone verbind is.  Dus:  wie gemeenskap met die gekruisigde Jesus 
Christus het (soos in die Nagmaal uitgebeeld en beseël word), kan 
nie te doen hê met aktiwiteite wat met afgodediens verband hou (of 
die beker van die demone drink) nie. 
Samevatting van getuienis uit 1 Kor 10:14-22 oor die beker: 
(1)  Die beker (asook die brood) is deur die Here by die Nagmaal 
gegee as simbool (teken en seël) van gemeenskap met die dood van 
Christus tot vergewing van sondes en versoening met God, dus as 
simbool van die nuwe verbond in sy bloed. 
(2)  Daarom, wie die beker van die Nagmaal drink, getuig daarmee 
dat hy hom met die be-tekende saak vereenselwig, naamlik dat hy 
gemeenskap het met die een en enige soenoffer van Christus aan die 
kruis. 
(3)  Daarom ontvang die Nagmaalsganger die beker wyn en brood 
nie op onbetrokke wyse nie, maar tot lofprysing van God terwyl sy 
hart in dankbaarheid na God opgaan. 
2.3.2.6  As toekomstige lewe.  (Vgl.  Eksegetiese verslag, 3.1.4.2.) 
Die betekenis van die toekomstige lewe kom veral sterk na vore in 
Jesus se woorde "vrug van die wingerdstok".  Die Here Jesus sê 
volgens Lk 22:18 en Mt 26:29 aan sy dissipels dat Hy beslis nie weer 
"van hierdie vrug van die wingerdstok" saam met hulle sal drink nie 
totdat Hy dit saam met hulle in die koninkryk van sy Vader nuut sal 
drink.  Daarby gaan dit duidelik vir Hom nie maar net oor die soort 
drank by die Nagmaal nie. 
'n Mens kan aanvaar dat die beker met wyn gevul was, maar dit is 
opvallend dat Jesus nie na wyn verwys nie, maar uitdruklik na die 
"vrug van die wingerdstok".  Dit sou nie so opvallend gewees het as 



 627

Hy nie die ongewone uitdrukking "tou genematos tes ampelou" 
gebruik het nie.  Daarmee dui Hy aan dat dit om meer gaan as die 
blote wyn, dat Hy aan die "vrug van die wingerdstok" simboliese 
betekenis heg.  'n Aanduiding van die simboliese betekenis word in 
die volgende gevind: 
*  In sy prediking direk voor die instelling van die Nagmaal (Jh 15:1-
8) het Jesus die wingerdstok gebruik as simbool om die innige 
gemeenskap tussen Hom en sy dissipels aan te dui:  "Ek is die 
wingerdstok, julle die lote". 
*  Johannes 15:1-8 op sy beurt vind aansluiting by Psalm 80, waar 
die wingerdstok gebruik word as simbool van God se verbondsvolk.  
Die "vrug van die wingerdstok" word dus by die Nagmaal gebruik as 
simbool van die innige verbondsgemeenskap tussen God en die 
gelowiges. 
*  Jesus sê dat Hy dit eers weer eendag "in die koninkryk van die 
Vader" saam met sy dissipels sal geniet.  Daaruit is dit duidelik dat 
die drink van vrug van die wingerdstok heenwys na 'n eskatologiese 
vervulling van die gemeenskap tussen die Here en die gelowiges in 
die voleinding. 
Dit gaan dus in hierdie deel nie oor wat of waaruit ons drink nie maar 
oor wat ons eindbestemming in die nuwe verbond van sy bloed is.  
Die uitbeelding van die eenheid tussen Christus en sy dissipels as een 
wingerdstok met baie lote, sluit aan by die een beker waaruit baie 
(almal) moet drink. 
2.3.2.7  Beker (wyn) in die Skrif.  (Vgl.  Eksegetiese verslag, 3.2.) 
 
 
 
Ander Skrifgetuienis rakende die beker: 
Johannes 6:54, 55:  Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die 
ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.  Want my vlees 
is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. 
Hierdie twee verse spreek nie direk oor die Nagmaal nie, maar is wel 
van belang vir die Nagmaal.  Jesus gebruik immers hier 'n 
uitdrukking wat onmiskenbaar by die Nagmaal aansluiting vind, 
naamlik om "sy vlees te eet en sy bloed te drink". 
In aansluiting by die artikel van prof. L. Floor oor Johannes 6 en die 
Nagmaal in Koers (1990:67-77), die volgende:  Jesus sê hierdie 
woorde net na die vermeerdering van die brode (Jh 6:1-15) en sy 
wandeling op die see (6:16-21).  In antwoord op die skare wat weer 
na Hom toe kom om kos te kry, wys Hy hulle daarop dat die 
verlossing wat Hy gee nie maar net liggaamlik is, soos die manna wat 
hulle voorouers in die woestyn ontvang het om hulle net tydelik aan 
die lewe te hou nie (vss.31, 49).  Jesus self is die ware brood van die 
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lewe (vss.48, 51).  Om die ewige lewe te ontvang moet hulle Jesus se 
vlees eet en sy bloed drink (vss.54, 55). 
Hierdie woorde gebruik Jesus dus as beeld/simbool om na die 
volkome en innige gemeenskap met Hom te verwys:  die gemeenskap 
met Christus is so innig asof ons sy vlees geëet en sy bloed gedrink 
het.  Hierdie innige, verborge lewensgemeenskap met Hom kom tot 
stand deur die geloof, 'n gemeenskap wat in die Nagmaal sigbaar 
voorgestel en plegtig verseker word. 
Hierdie gedeelte stel dus die beginsel dat ons wesensdeel is met die 
versoeningswerk van die Here Jesus Christus.  Dit word uitgebeeld 
deur die eet en drink van die tekens by die sakrament wat die 
simbole is van Jesus se liggaam en bloed.  Die hoe/aanbieding van 
die elemente word nie hier uiteengesit nie. 
2.4 Tafel:  Wat onder "tafel" in die Nuwe Testament verstaan word.  
(Sien hierby die Eksegetiese verslag, 4 - 4.5.) 
Die volgende belangrike beginsels is ter sake.  Die Griekse woord vir 
"tafel" kom drie keer uitdruklik voor by die Nagmaal.  By die 
instelling van die Nagmaal (Lk 22:21) sê Jesus:  "Maar kyk, die hand 
van hom wat My verrraai, is by My aan tafel".  In Lk 22:29-30 word 
na die "tafel" verwys as deel van die Nagmaal se belofte-verwysing 
na die hiernamaals (eskatologiese boodskap):  "En Ek beskik vir julle 
'n koninkryk soos my Vader dit vir My beskik het, sodat julle kan eet 
en drink aan my tafel.  Dus:  die feit dat julle nou op aarde kan aansit 
aan my tafel, is teken en seël dat julle ook in my hemelse koninkryk 
eendag sál aansit saam met my aan my koningstafel! 
Die derde keer is in 1 Kor 10:21:  "Julle kan nie die beker van die 
Here drink en ook die beker van die demone nie;  julle kan nie deel 
hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die demone 
nie".  Hier word Nagmaalsviering dus uitdruklik beskryf as "deel hê 
aan die tafel van die Here".  Daarom kan aanvaar word dat die "tafel 
van die demone", net soos die "beker van die demone", waarskynlik 
nie letterlik opgeneem moet word nie, maar figuurlik.  Dit is duidelik 
uit die verband dat Paulus daarmee verwys na die offermaaltye in die 
heidentempels.  Die saak wat Paulus stel, is dat Christene wat aan die 
heidense offermaaltye gaan deelneem, daarmee onmiskenbaar getuig 
dat hulle gemeenskap met die offer en met die heidene het.  Hy 
vergelyk dit dan met die tafel van die Here.  Om deel te hê aan die 
tafel van die Here beteken om aan die Nagmaal van die Here deel te 
neem.  Wie by die tafel van die Here gaan aansit, dus aan sy 
Nagmaal gaan deelneem, is nie maar net met 'n maaltyd besig nie 
maar met 'n getuienis - 'n getuienis van gemeenskap met die 
gekruisigde (liggaam van) Christus en getuienis van gemeenskap met 
die gelowiges.  'n Mens kan nie onverskillig aan die Nagmaal deel hê 
nie.  Dit is onteenseglik 'n aktiewe daad van getuienis. 
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Dit gaan dus nie maar net daaroor om die brood (liggaam) te eet en 
die beker wyn (bloed van die nuwe verbond) te drink nie.  Dit is ewe 
belangrik dat ons dit saam eet en saam drink.  Dus:  in 'n 
gemeenskapsmaaltyd. 
Die eenheid tussen tafel en Nagmaal kom na vore in Matteus 26:19, 
20:  die plek wat voorberei word, en waar die Here Jesus gaan aanlê, 
is 'n tafel.  Die tafel en die Nagmaalmaaltyd is onafskeidbaar van 
mekaar, soos wat die beker en die wyn onafskeidbaar van mekaar is.  
Vergelyk hiervoor Lukas 22:14, 15 (vgl. Liturgiese verslag, 3.3.2 en 
3.3.3). 
Die Here openbaar dat Hy ons aan die Nagmaal verseker dat Hy ons 
inlyf in die reinheid wat Hy aan die kruis verwerf het.  Hy maak ons 
deel van die versoening wat deur sy dood gekom het.  Dit skakel dus 
uit ons vrese vir die oordeel voor die Here en ons bangheid vir die 
dood. 
Die Here voed sy dissipels aan die Nagmaaltafel.  Aan die tafel 
daardie aand het hulle begin met die Pasga waar hulle vleis en brood 
en wyn gebruik het totdat hulle versadig was.  Maar tydens hierdie 
ete het die Here die Nagmaal ingestel waar Hy hulle laat verstaan het 
dat Hy ons siele (wat verhonger in die dood van ons sondes lê), met 
die ewige lewe voed.  Daarvan het die brood en die wyn tekens 
geword. 
Die Here pas die tug toe aan die Nagmaaltafel:  al die dissipels bly 
aan die tafel;  almal word gewas en kry deel aan Christus;  almal eet 
saam en drink saam uit die beker - behalwe een.  Die Here maak die 
volgende uitspraak:  "Julle is rein, maar nie almal nie".  Hy het 
daarmee na Judas verwys.  Wanneer Judas die brood neem, word hy 
deur die Here weggestuur:  "Wat jy doen, doen dit haastig".  Die 
simboliek is hier baie belangrik.  Judas staan van die tafel af op en 
loop weg in die nag.  Hy breek hierdie intieme gemeenskap met 
Christus en met die kerk.  Hy word nooit weer met die Here of met 
die dissipels versoen nie.  Daarmee openbaar Hy ook die 
verskrikking van die oordeel van die hel oor die wat die Nagmaal 
minag, of wat sonder selfondersoek kom aansit (vgl. Liturgiese 
verslag, 3.3.4.3, 3.3.4.4 en 3.3.4.6). 
Die Nagmaal as maaltyd is onafskeidbaar van waar en hoe dit bedien 
word:  in die Nuwe Testament en in die vroeë kerk is die Nagmaal 
aan 'n tafel ingestel en gevier.  Matteus 26:19, 20:  die plek wat 
voorberei word, en waar die Here Jesus gaan aanlê, is 'n tafel.  Dit 
moet duidelik gestel word dat "tafel" nie noodwendig 'n houtblad met 
4 pote is nie, maar die saamkomplek vir saameet soos in elke 
gemeenskap gebruiklik is. 
Kan die tafel so veelvuldig en so nadruklik vermeld word as dit 'n 
middelmatige saak is of 'n saak waarteen ons onverskillig kan staan 
(vgl. Lukas 22:14, 15;  Johannes 13:2, 4 ('83AV))?  Is die gevaar nie 
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dalk wesenlik dat die moderne mens nie meer die boodskap verstaan 
wat deur die tafel uitgedra is nie? (vgl. Liturgiese verslag, 5.1 - 
5.1.2). 
Die getuieniskarakter van die Nagmaal moet behoue bly.  Dit sou op 
sy beste uitgedruk kon word as lidmate opstaan en by die tafel gaan 
aansit as om bloot passief in die banke te bly sit (vgl. Liturgiese 
verslag, 2.3.4.7 en 3.3.6). 
 
3.  LEERSTELLIGE EN HISTORIESE GEGEWENS 
3.1  Die Nagmaal as feesmaal met Christus as Gasheer 
(Vgl.  Dogmatiese verslag in geheel.) 
Uitgangspunt van die Deputate is:  leerstellige aspekte en oorwegings 
is afhanklik van en dus sekondêr tot die Skriftuurlik-eksegetiese.  
Liturgiese Formuliere, insluitende dié van die Nagmaal, is 
ondergeskik aan, en dus toetsbaar aan die Belydenis, en albei is 
toetsbaar aan die Heilige Skrif.  Daarom word wesenlik belangrike 
leerstellige sake soos byvoorbeeld die volgende nie behandel nie: 
-  Transsubstansiasie - Kategismus, 29:78. 
-  Nagmaal as voortganend-herhalende offer vir Christus - 
Kategismus, 30:80. 
-  Die vraag (tans ook in Suid-Afrika lewend) na deelname van 
dooplidmate aan die Nagmaal. 
By bestudering van al die stukke wat voor die Sinode van 1994 
gedien het en in die opdrag aan die Deputate ingesluit is, en by 
ontleding van hulle primêre gerigtheid, het die volgende duidelik 
geblyk:  Leerstellig gesproke sentreer die basiese huidige 
problematiek in ons kerke om, of is dit toegespits op die verhouding 
tussen "sigbare tekens en seëls" (NGB, art.33) enersyds.  Andersyds 
gaan dit oor "die harte opwaarts verhef" - Nagmaalsformulier se 
formule direk voor bediening (1987, tweede hersiene uitgawe:  "ons 
harte ophef na die hemel" - Latyn:  sursum corda). 
Basiese vrae by die beoordeling van die problematiek is: 
*  Hermeneuties gestel:  Moet ons kies om óf net na die tekens 
(beker/wyn en brood) te kyk óf net ons harte in die hemel te hê? 
*  Indien die Skriftuurlik-verantwoorde antwoord "Nee" is, kom 
wesenlik-belangrik na vore die vraag:   Moet óf mag daar 'n 
prioriteit gestel word tussen die "waarde" of gewig" van die 
"sigbare tekens" en dié van die "hartsverheffing"? 
*  Is die Nagmaal enkel en alleen 'n herinneringsmaal waarby ons 
bloot terugdink aan      2 000 jaar gelede toe Jesus vir ons aan die 
kruis gehang het (volgens Zwingli)?  By so 'n Nagmaalsbeskouing 
gaan die feit verlore dat Christus deur sy Gees daadwerklik 
teenwoordig is as Gasheer en Bediener en ontstaan die gevaar dat die 
gebeurtenis hier en nou, en dus wat gebeur en hoe dit gebeur, op die 
agtergrond verdwyn. 
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Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die beslissende eerste saak is 
om vervolgens te bepaal:  Wat is "sakrament" Skriftuurlik-dogmaties 
gesien?  Let wel:  Uiteraard gaan dit hier net om wat vir die opdrag 
van die Deputate ter sake is. 
*  Herkoms en betekenis van die benaming "sakrament". 
Duidelikheid hieroor is van die uiterste belang. 
Etimologies:  Die Latynse woord sacramentum is 'n saamstelling 
van sacra ("heilig") en mentio ("vermelding", "vertelling").  Dus:  'n 
heilige vermelding, 'n heilige vertelling.  In die Romeinse wêreld van 
die vroeë eeue na Christus het dit 'n redelik tegniese term geword vir 
'n "krygseed" deur 'n soldaat - dus 'n "eedswering van trou aan die 
keiser en sy ryk deur 'n Romeinse soldaat" (vergelyk Polman A.D.R. 
1961.  Sacrament, in:  Christelijke Encyclopedie VI, 14-15) 
*  Nuwe-Testamentiese gebruik (by vertaling). 
Die voorafgaande het by betekenisbepaling moontlik iets by te dra, 
die volgende is van direkter belang:  "sacramentum" is vanaf die 
vroegste geskiedenis van die vertaling van die Nuwe Testament die 
Latynse vertalingsekwivalent vir die Griekse musterion. 
Hieroor is Calvyn baie duidelik en insiggewend.  Vergelyk:  
Institusie van die Christelike Godsdiens, 4/1992 (vertaal deur H.W. 
Simpson.  CJBF:  Potchefstroom):  1577-1578.  Vir die 
gevoelswaarde en sê-krag van "sakrament" in die vroeë Christelike 
kerk móét dus na die Nuwe-Testamentiese gebruik van musterion 
gekyk word.  In hierdie verband is Louw-Nida (1988 Volume 1:345) 
duidelik:  Musterion beteken:  "The content of that which has not 
been known before but which has been revealed to an in-group or 
restricted constituency". 
Dit is dogmaties belangrik dat musterion, en dus sacramentum in 
verskeie Skrifgedeeltes in verbinding staan met wat vroeër of anders 
verborge (krupto) verswyg (sigao), onbegryplik (agnoeo) was, maar 
nóú in Christus geopenbaar (apokulupto), bekendgemaak (gnorizo), 
sigbaargemaak (phaneroo) is. 
*  Saamgevat:  In die Nuwe Testament is 'n musterion, en dus 'n 
sacramentum - heeltemal anders as by die Hellenistiese 
misteriegodsdienste van daardie tyd - juis:  'n vroeëre geheimenis wat 
nóú geopenbaar, bekend gemaak, begryplik gemaak is.  Dus is 'n 
musterion of sacrementum:  die openbaargemaakte, 
sigbaargemaakte en dus ervaarbaargemaakte werklikheid van 
iets/dinge wat voorheen onbekend was, so ondenkbaar was, of 
onbegryplik was.  Daarby kom:  In die Nuwe Testament is hierdie 
"iets/dinge" altyd:  God se ewige plan van genade en verlossing in en 
deur Jesus Christus, sy Seun wat mens geword het en tot ons redding 
gesterf en opgestaan het. 
Die gemeenskaplike punt in die uitsprake in die Nuwe Testament is:  
In 'n musterion (sacramentum) gaan dit om die wesentlike (die 



 632 
 

hart) van die Here se vroeër ondenkbare en onbegryplike pad van 
verlossing vir verlore sondaars - 'n pad wat Hy nóú·in Jesus se 
verlossingswerk geopenbaar, dit is sigbaar en verstaanbaar gemaak 
het. 
In die lig hiervan is dit duidelik dat "sakrament" in die vroeë kerk 
beteken het:  daardie handeling, gebeurtenis, seremonie waardeur 'n 
vroeëre geheimenis, 'n vroeër iets onbegrypliks nóú in en deur Jesus 
Christus "geopenbaar" is.  En dan beteken "geopenbaar" hier 
dinamies:  wat nou op wonderlike manier, en dit inderdaad 
-  sigbaar 
-  tasbaar 
-  ervaarbaar 
vir ons arme sondaars begrypbaar gemaak is. 
Dit is uiters verhelderend en perspektief-gewend om nou na die 
Gereformeerde Belydenis te gaan en raak te sien hoe sterk en suiwer 
NGB, art.33 by die Skrif aansluit in sy belydenis van wat die 
sakrament is:  Ons bely almal as Gereformeerdes:  "Ons glo dat ons 
goeie God, omdat Hy met ons stompsinnigheid en swakheid 
rekening hou, die sakramente vir ons uitgestel ingestel het...  Hy het 
dit by die Woord van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige 
sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur sy Woord te 
kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen...  Dit is immers 
sigbare tekens en seëls van 'n inwendige en onsigbare saak, en deur 
middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige 
Gees.  Die tekens is dus nie sonder sin en sonder inhoud... nie". 
Die verhouding tussen die konkrete (sigbare, tasbare en proebare 
tekens en seëls) en die geestelike, "hartsverheffing" (die sursum 
corda):  Uit die voorafgaande volg dat daar twee basiese 
eensydighede geïdentifiseer is of moet word, waarteen in die GKSA 
rakende die wyse van Nagmaalviering getrou gewaak moet word. 
*  Die "verkleef bly aan die sigbare tekens", soos by die Roomse.  
Die Heidelbergse Kategismus, 30:80 wys die Roomse leer - van die 
voortdurende offerkarakter van en transsubstansiasie van die 
uitwendige tekens tot Jesus se werklike vlees en bloed - kragtig af.  
Daarom waarsku die Bedieningsformule ook uitdruklik en tereg 
daarteen dat "ons nie met ons harte aan die sigbare tekens... (moet) 
verkleef bly nie". 
Waar die uitwendige teken(s) so met die betekende geestelike saak 
(sake) vereenselwig en vermeng word, kan dit al te maklik lei tot 
"afgodery, wat vervloek is" (HK, 30:80). 
*  'n Nivellering en veragting van die sigbare, tasbare en proebare 
tekens.  Die "maar ons harte ophef na die hemel" mag nie 
oorbeklemtoon of eensydig beklemtoon word nie.  Dit kan maklik 
daartoe lei dat die uitwendige tekens, wat Jesus ingestel het, as 
irrelevant beskou en willekeurig verander kan word.  Dit hou die 
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gevaar in dat ons, mense, die sakramente nie aanvaar en nie ag vir dit 
waaroor "ons goeie God, omdat Hy met ons stompsinnigheid en 
swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het..." - 
soos ons dit wel bely in NGB, art.33.   Die gevaar dat ons gaan meen 
ons weet beter as God hoe Hy ons geloof wil versterk deur die 
sakrament (HK, 25:65) of hoe Hy deur die sakrament ons "die 
belofte van die evangelie nog beter (wil) laat verstaan..." (HK, 
25:66)...  Ja, die gevaar dat dit wat ons, mense, behoefte aan gevoel 
en aanvaarbaar vind, daartoe kan lei dat ons die tekens (brood en 
beker) wat Christus in alwysheid gewil het, gaan minag. 
De Gereformeerde Nagmaalviering moet ten alle tye en alle koste 
daarop ingestel wees dat Jesus Christus ons Verlosser in die sentrum 
staan.  Vierderlei wesenselemente moet dus in die wyse van viering 
vasgehou word: 
(i)  'n Gedenkmaaltyd waar ons dankbaar deur sigbare tekens 
Christus se soendood aan die kruis gedenk. 
(ii)  'n Vreugdemaaltyd waar die Here Jesus self die Gasheer is, en 
ons hier en nou voed met sy vlees en bloed net so seker as wat ons 
die brood eet en die beker drink. 
(iii)  'n Dankbare belydenisfees in die heerlike geloofswete:  Jesus 
Christus, ons Hoëpriester en Voorspraak, tree vir ons by die Vader in 
op grond van sy soenoffer, so seker as wat ons hierdie brood eet en 
hierdie beker drink. 
(iv)  'n Gemeenskapsfees van die gemeente as bruid van Christus, 
eskatalogies vooruitgrypend op die Bruilofsmaal van die Lam. 
3.2  Hoe is hierdie beginsels in die geskiedenis gehanteer? 
(Vgl. Liturgiese verslag, 5.) 
Van die optrede van die vroegste kerk lees ons in Handelinge 2:42, 
46.  Handelinge 2:42, 46 verwys nie na die beker nie, maar het tog 
implikasies vir die Nagmaal.  Daarom word wel kortliks daarop 
ingegaan. 
Te midde van verskillende interpretasies of Handelinge 2:42, 46 na 
die Nagmaal verwys of nie, is dit duidelik dat die breek van die 
brood in hierdie twee verse in direkte verband gestel word met:  
volharding (vs.42 en vs.46), gemeenskap (koinonia, vs.42) en 
eendragtigheid (vs.46). 
Hierdeur word aangetoon dat die breking van brood minstens die 
gevoelswaarde van gemeenskapsbelewing gedra het.  Hierdie 
gevoelswaarde moet dus ook aan die breking van die brood by die 
Nagmaal verbind word, waaruit die gemeenskapskarakter van die 
Nagmaal bevestig word. 
Verder is dit belangrik dat die breking van die brood van huis tot 
huis plaasgevind het.  Tog is dit uit Handelinge (2:46;  5:12) duidelik 
dat al die gelowiges by die tempel saamgekom het. 
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Blykbaar sou dit (blykens Hd 2:41, 47;  5:14) byeenkomste van meer 
as 3 000 gelowiges wees.  Dit blyk egter uit gedeeltes soos 
Handelinge 2:42, 46 dat die belewing van die gemeenskap nie van 
sulke groot samekomste afhanklik was nie, maar dit het in kleiner 
gemeenskappe - "van huis tot huis" - plaasgevind. 
In die vroeë kerke was daar rondom die erediens en die Nagmaal die 
volgende gebruik (vgl. Liturgiese verslag, 5.1.3): 
*  Missa catechumenorum.  Van der Leeuw (p.134) wys daarop dat 
hierdie eerste deel van die erediens groot gedeeltes bevat het wat 
Christene en Jode in gemeen met mekaar het.  Hierdie gedeelte van 
die erediens was openbaar en almal het vrye toegang gehad om dit by 
te woon.  Wanneer die Nagmaal bedien is, is almal wat nog nie 
belydenis gedoen het nie, uitgestuur - waarmee die tug prakties 
toegepas is.  Op hierdie wyse is toesig oor die sakrament gehou. 
*  Missa fidelium.  Hierdie gedeelte van die erediens het die 
"geheime" van die kerk bevat.  Dit het begin met die Credo 
(geloofsbelydenis) en is opgevolg met die Nagmaal.  Nadat al die 
ongelowiges uitgestuur is, het net die gelowiges agtergebly en dan 
die Nagmaal gevier (kommunie):  aan tafel - kenmerkend van 
samekoms en plek. 
Hierdie skeiding tussen die twee dele van die erediens is in die eerste 
eeue baie streng nagekom.  Dit was die werk van die diakens om die 
kerk te ontruim deur almal wat nog nie gedoop was nie, en die wat 
met geeste besmet was, uit die samekoms te verwyder.  A.G. Luiks 
(kyk Liturgiese verslag) het ou katedrale en kerkgeboue opgegrawe.  
Hy het al sy bevindings neergeskryf in 'n boek "Cathedra et Mensa".  
Uit die ruïnes kan duidelik afgelei word dat die Nagmaaltafel 'n 
sentrale plek in die eredienste ingeneem het.  Die tafel (mensa) 
waaraan die voorganger van die gemeente die Nagmaal uitgedeel het, 
het in die ou-Christelike tyd in Noord-Afrika in die skip van die kerk 
gestaan.  Soms het dit selfs in die sentrum van die gemeente-ruimte 
gestaan (Luiks:145). 
G. van der Leeuw (Liturgiek 1946:37, 38) stel die plek van die tafel 
(altaar) by die Nagmaalsviering baie skerp:  "De plaats van het 
altaar is nu wellicht duidelijker geworden.  Het is de Dis des Heren, 
waaraan de gemeente het Heilig Avondmaal viert.  Maar het is 
tevens de plaats der Verkondiging van den dood des Heren, 'totdat 
Hij komt', de plaats der Verkondiging van het Evangelie der 
schuldvergeving in het bloed van Christus". Die verkondigingsaspek 
van die Nagmaal word dus beklemtoon wanneer die gemeente aan 
die tafel (altaar) die Nagmaal vier.  Hy definieer liturgiese handeling 
soos volg:  "Het liturgisch handelen draagt als vorm van het verkeer 
tussen God en de Kerk het karakter van een dienst, d.i.  een 
sacramenteel karakter" (p.39). 
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Die tafel as begrip by Nagmaal verdwyn in die Middeleeue.  Rome 
het weggedoen met die tafel sowel as met die aansit aan die tafel.  
Die tafel is vervang met die altaar.  Die gevolg is dat weggedoen is 
met die daarstelling van gemeenskap tussen die gelowiges onderling 
en die gemeenskap tussen gelowiges en die Gasheer van die tafel.  
Daarmee verdwyn die Nagmaalmaaltyd en is opgehou om die 
Nagmaal as maaltyd te vier (vgl. Liturgiese verslag, 5.1.3 - 5.1.4). 
In die Rooms-Katolieke Kerk kan bepaalde tendense aangedui word 
(bv. dat slegs een beker en dit deur die priester alleen gehanteer is).  
Luther en Calvyn het geen ander tradisie of gebruik geken nie, en die 
merkwaardige is dat hulle nie met die tradisie van die beker en die 
tafel gebreek het nie (vgl. Liturgiese verslag, 5.1.5.3.6). 
Tydens die Reformasie het Zwingli radikaal met Rome se 
gesakraliseerde tafel as altaar gebreek.  Nagmaal is vir hom 'n preek 
met brood en wyn in banke.  Die Nagmaalsviering by Zwingli was 
feitlik nie meer 'n sakrament nie (Spoelstra). 
Luther en Calvyn breek met Zwingli oor praesentia realis Christi in 
die Nagmaal.  Zwingli maak Nagmaal bloot 'n herinneringsmaal en 
ontken enige teenwoordigheid van Christus aan die tafel.  Hulle 
siening was dat aan die tafel ware gelowige gemeenskap moes 
plaasvind.  Die Nagmaal(maaltyd)gemeenskap is vir hulle 
tafelgemeenskap, wat dieselfde is as geloofsgemeenskap met brood 
en die beker.  Kindwees is vir hulle om aan die tafel te wees (vgl. 
Liturgiese verslag, 5.1.5.3.6). 
Teenoor die idee wat soms gehuldig word dat Gereformeerde 
Liturgiek nie van die tafel iets maak nie en dat die Gereformeerdes, 
soos Zwingli, net op brood en wyn moet let (en skei wat Christus 
saamvoeg), is dit opvallend dat Calvyn na die Nagmaal verwys as die 
tafel van die Here, bv. "Die tafel van die Here moes ten minste 
eenmaal per week vir die vergadering van Christene gedek word..." 
(Inst. 4.17.46).  Hierdie benoeming is nie sonder betekenis nie, 
omdat dit daarop dui dat Calvyn die Nagmaal geassosieer het met die 
tafel.  Brienen (1987:214) verwys ook na hierdie uitspraak van 
Calvyn. 
Calvyn stel uitdruklik die volgende (Inst. 4.17 en 18):  In die 
offerande van Jesus Christus is 'n danksegging en 'n verkondiging 
van die liggaam van Christus wat Hy vir ons geoffer het, en van die 
bloed wat Hy vir ons vergiet het.  Daar word baie sterk gewaarsku 
teen die oorbeklemtoning van die elemente by die Nagmaal.  Calvyn 
beskou dit as 'n dwaling as geleer word dat Christus verbonde is aan 
die elemente, bv. aan die brood.  "Die band van vereniging is die 
Gees van Christus, deur wie ons verbind word, en as 't ware 'n 
kanaal, waardeur al wat Christus self is en wat Hy het, na ons toe 
gebring word" (- vrye vertaling).  Vir hierdie standpunt beroep 
Calvyn hom op Romeine 8 (Inst. 4.17.  12-18). 
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Die universele kerk word op sy naaste sigbaar aan die Nagmaalstafel 
waar die tug toegepas en die prediking bedien is (Instit. 4.17.6, 34, 
41, 42;  Brienen.  1987:232). 
Kuyper (Onze Eredienst.  1911, p.458, 466-467.  Let op:  die eerste 
sin (p.467 paragraaf cx) toon aan dat met die Reformasie daar twee 
verskillende sienings rondom die aanbieding van die Nagmaal 
ontstaan het.  Die Lutherse en Engelse kerke het hulle lidmate laat 
opstaan en na die tafel toe beweeg om daar die brood en die wyn te 
ontvang.  Die kerke in Frankryk, Switserland, Wes-Duitsland en 
Skotland het die altaar-idee van die Roomse kerk met wortel en tak 
uitgeroei.  Hulle het almal teruggekeer na die opvatting dat 'n 
erediens 'n vergadering van gelowiges is. 
 
Daar het baie gou 'n verskil van insig ingetree oor die vorm van die 
erediens.  Enersyds is daar wegbeweeg van die begrip sakrament af 
en is die Nagmaal bloot as 'n sinnebeeldige handeling beskou.  Die 
herinnering aan die lyde en sterwe van Christus moes in die 
Nagmaalsganger verlewendig.  Die Franse kerke het in navolging van 
hierdie leer die Nagmaal prakties aangebied deur hulle lidmate in die 
banke te laat sit.  Daar het twee voorgangers in die kerk rondgeloop, 
een met die brood en die ander een met 'n beker wyn.  Hulle het die 
Nagmaal aan die gelowiges op hulle sitplekke bedien.  In die 
Hollandse kerke is 'n tafel gebruik waarheen die Nagmaalsgangers 
genooi is.  'n Skottel met gebreekte brood en 'n beker met wyn is aan 
die tafel rondgestuur (Kuyper:458). 
Aan die ander kant het Calvyn hierdie wegsyfering van die geestelike 
betekenis van die sakrament met alle krag bestry.  Hy het verkondig 
dat Christus aan die Nagmaaltafel self die gelowiges met sy 
gekruisigde liggaam en bloed wat uitgegiet is, voed en laat drink.  
(Kuyper:458). 
Is die aansit aan 'n tafel die enigste manier waarop die Nagmaal 
bedien kan word?  Kuyper stel dit so:  "Men kan niet zeggen, dat het 
aanzitten aan den disch voor de viering van het Heilig Avondmaal 
volstrek noodsaaklik is;  maar wel beveelt het sich als de meest 
gewyde vorm van bediening van het Avondmaal aan" (Kuyper:467). 
Met hierdie stelling as vertrekpunt sou geredeneer kon word dat die 
afgee van die tafel Liturgies 'n terugwaarste stap is.  Gemeentes van 
ongeveer 400 kommunikante kan liturgiese gemeenskapsbinding en 
liturgiese belewing van die tafel behou.  Die standaard oorweging 
waarom van die tafel afstand gedoen word, is dat mense te haastig 
word en alles minder en kleiner wil maak omdat mense gemeenskap 
met Christus oppervlakkig beleef en Liturgiese gebruike nie verstaan 
nie. 
Die naam vir die Roomse vorm van Nagmaalsbediening, nl. die Mis, 
kom van die Latynse "missa" wat "stuur" beteken.  Wanneer 
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Nagmaal gevier is, is almal wat nie gelowiges was nie, uitgestuur, 
sodat net die gelowiges agtergebly het om Nagmaal te vier (vgl. 
Liturgiese verslag, 5.1.3).  Dit was hoe die tug en die toesig oor die 
Nagmaal uitgeoefen is. 
Skrifverklaarders het uiteenlopende standpunte oor die wyses waarop 
die Nagmaal gevier kan word.  Trimp noem die "zittende", "staande" 
en "gaande" wyses van viering.  Volgens Trimp kan onder die 
"zittende" wyse sowel die bly sit in die banke as die aansit aan die 
tafel verstaan word.  Volgens Brienen is dit moontlik om die 
Nagmaal te vier deur aan tafel, staande of terwyl die lidmate in die 
banke bly sit waar die brood en wyn dan deur die ampsdraers aan 
hulle uitgereik word.  Nog 'n metode wat genoem word, is dat 
lidmate in 'n kring staan en brood en wyn vir mekaar aangee (vgl. 
Liturgiese verslag, 6.6). 
Lekkerkerker (1960:131) is 'n voorstander van die Nagmaal aan 'n 
tafel waarby die lidmate aansit.  Hy beskou hierdie wyse van viering 
as 'n tipies Nederlandse wyse van viering.  Hy verwys na dieselfde 
gebruik wat in Suid-Afrika in swang is, maar verbind die gewoonte 
dan aan die Nederlandse oorsprong van dié kerke.  Lekkerkerker 
(1960:138) noem van een gemeente waar die probleem van 
tuberkulose daartoe gelei het dat die gemeente twee Nagmaalsdienste 
na mekaar gehou het, die eerste met kelkies en die tweede met 
bekers. 
In die Orden voor de Eredienst van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (1967:39) word van meer gebruike tydens 
Nagmaalsviering melding gemaak, t.w. algehele of gedeeltelike 
uitskakeling van Skriflesing en sang tydens die bediening, uitdeling 
van brood en wyn terwyl die lidmate om die tafel staan (die sg. 
wandelende kommunie), waarby die instellingswoorde slegs een keer 
uitgespreek word. 
J.D. du Toit (Versamelde Werke.  1961.  Dl. Vll.  Liturgies p.241-
247) wys daarop dat die Gereformeerde Nagmaalsviering sy eie 
karaktertrekke dra, wat groot ooreenkoms vertoon met wat in die 
oudste Christelike kerke plaasgevind het.  Ongetwyfeld is die 
ooreenstemming daaraan te danke dat albei hulle in die praktyk 
soveel moontlik laat lei het deur die uitsprake van die Skrif (p.241).  
Hy meld vier kenmerke wat in die oudste kerke eie was aan 
Nagmaalsviering: 
"1.  Die Nagmaal is gevier in die gebruik van altwee tekens, naamlik 
brood en wyn. 
2.  Die tekens is amptelik uitgereik, eers deur die apostels, en daarna 
deur die herders en leraars. 
3.  Die gemeentelede het die sakrament ontvang terwyl hulle aan 'n 
tafel aangesit het. 
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4.  Toe die gelowiges nog in verstrooiing en onder vervolging 
verkeer het, is die Nagmaal wel in die huise bedien, maar gou is die 
viering beperk tot die vergaderde gemeente" (p.241) (Liturgiese 
verslag, 5.3 e.v.). 
Aangaande die plek van die tafel tydens die Nagmaal skryf Du Toit 
die volgende:  "Radikaal en grondig was die verandering (tydens die 
Calvinistiese Hervorming - eie invoeging ter wille van die konteks 
van die aanhaling) deurdat met 'n forse greep die altaar verwyder en 
die tafel op die plek van eer herstel is.  Ons Formulier spreek 
nadruklik van 'n tafel:  'Almal wat so gesind is, wil God gewis vir 
waardige medegenote van die tafel van sy Seun Jesus Christus hou'.  
'n Weinig verder word die sondaars vermaan 'om hulle van die tafel 
van die Here te onthou'.  Eindelik staan daar 'Geliefdes' aangesien die 
Here nou aan sy tafel ons siele gespysig het'. Dit is suiwer konform 
die mededelinge van die Evangelies en die apostoliese briewe.  Die 
leser moet maar naslaan Mark 14:18;  Luk 22:14;  1 Kor 10:21, waar 
telkens duidelik sprake is van 'n tafel.  Ook hier is dus die 
Reformasie, spesiaal die Calvinistiese Reformasie, met sy 
Nagmaalstafel 'n kragtige, nog altyd standhoudende getuienis vir die 
waarheid wat Christus en sy apostels aan ons oorgelewer het" 
(p.242). 
Het iemand in J.D. du Toit se tyd al Nagmaal in die banke 
voorgestel?  Hy skryf dat dit inderdaad 'n sonderlinge indruk maak as 
ons Formulier gelees word waar daar geen tafel aanwesig is nie en 
die aansittende gaste hulle in die banke bevind (p.242). 
Du Toit vestig die aandag daarop dat dit 'n "wesentlike 
eienaardigheid" van die Gereformeerde Nagmaalsviering is dat "die 
kommunie aan 'n tafel plaasvind" (p.242).  Selfs die grootte van die 
tafel is vir Du Toit van belang.  Dit moet nie 'n klein tafeltjie wees 
waarop net die brood en die wyn kan staan nie.  Ook nie 'n tafel 
waarby net 'n paar kan aansit nie.  Dit moet "genoegsaam groot" 
wees om te laat sien dat die gemeente as 'n familie aansit, om saam 
met Christus, die onsigbare Gasheer, gespysig en gelaaf te word 
(p.243). 
Die aandag word gevestig op die simboliek van eenheid wat 
noodsaaklik is in 'n wêreld waar daar so baie dinge is wat mense skei 
(p.243).  Die simboliek is juis dat ons deur die bloed van Christus in 
een gemeenskap saamgebind word. 
Die feit dat gemeentes te groot geword het om aan een tafel aan te sit 
om Nagmaal te vier, kry ook aandag.  J.D. du Toit wys daarop dat 
die "gedeelde kommunie" of "gesplitste Nagmaalsviering" geen 
ideale verskynsel is nie (p.245). 
Ook die probleme rondom die herhaling van tafels tydens 
Nagmaalsviering kry aandag.  Die volgende besware word genoem: 
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*  'n Ongewenste skeiding vind plaas - die leer van die 
genadeverbond moet rekening hou met die gesinsverband.  Die 
eenheid van die liggaam van Christus moet tot uitdrukking kom. 
*  Gedurige herhaling vermoei sowel die predikant as die lidmate. 
*  Gejaagdheid tydens en tussen tafels kom voor omdat die Nagmaal 
afgehandel moet word. 
*  Die gedrang en gewag tussen tafels is onverkwiklik. 
*  Die herhaling van tafels lei daartoe dat die plegtigheid van die 
Nagmaal verswak word (p.245, 246). 
H.H. Esser skryf dat die tafelgemeenskapskarakter en die 
gemeenskapskarakter van die Nagmaal versterk moet word.  Hy 
beskryf dan dat die gemeente in Herrnhut in groepe van twaalf aan 
die Nagmaalstafel aansit, terwyl daar kerke in Skotland is wat in 
groepe van sewentig aan die tafel aansit wanneer Nagmaal gevier 
word (H.H. Esser in:  Calvin:  Erbe und Auftrag, p.368).  Die saak 
wat Esser stel, is dat daar 'n behoefte is aan simboliek by die 
gelowiges, daarom kom gebruike soos die by die Herrnhuters voor 
waar die simboliek verkeerdelik oordryf word.  Vergelyk hierby die 
Liturgiese beredenering (vgl. Liturgiese verslag, 5.1.5.3.4). 
J.F. Lescrauwaet is 'n Rooms-Katoliek wat 'n studie gemaak het van 
die liturgiese gebruike by die Protestante.  Wat hy skryf van die 
prediking, doop en Nagmaal is dus sy ervaring daarvan van "buite" 
die Protestantse geloof af.  Die Nagmaalsviering by die Protestante is 
vir hom 'n "droeve en sombere" geleentheid.  "Deze mentaliteit 
maakt het avondmaal licht tot een passiespel, een aandoenlijk in 
memoriam, een herinnering aan een feit, dat te weinig als heilsfeit en 
te zeer geïsoleerd van de overige heilsfeiten word gezien" (1957:29).  
Hy beskryf die Nagmaalsprosedure waar die brood gebreek en die 
beker uitgedeel word, met aanhalings uit die Formulier soos ons dit 
vandag nog ken.  Hy konkludeer:  "Het avondmaal heeft een 
werkelijke en diepe inhoud, nochtans geen andere inhoud dan het 
Evangelie:  de belofte van het evangelie wordt ons op een zichtbare 
wijze voor ogen gesteld en daardoor tevens nogmaals bevestigd.  De 
spijziging is niet anders dan evangelieaanvaarding en in die zin 
Jesusgemeenskap.  Niet onder of met de tekenen van brood en wijn, 
maar door het op deze tekenen versterkte geloof word Jesus 
ontvangen" (1957:32).  (Vgl. Liturgiese verslag, 5.1.5.3.5.) 
Wat uit sy siening van "buite af" insiggewend is, is dat hy die 
simboliek rondom die Nagmaaltafel verstaan as 'n vereensaming van 
die Woordverkondiging:  "De preekdienst berust niet op het feit dat 
er voornamelijk diensten worden gehouden waarin alleen gepreekt 
wordt, maar op het absolute primaat van de woordverkondiging, die 
zodanig domineert, dat de sacramenten slechts "aanhangsels" (a 
Lasco) genoemd kunnen worden.  Het doopbekken, en de 
avondmaaltafels, die telkens provisorisch onder de kansel werd 
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neergezet, illustreren de eenzaamheid van de verkondiging" 
(1957:39). 
Wat van hierdie siening liturgies belangrik is, is dat hy die losstaande 
en selfs tydelike Nagmaaltafel ervaar as losstaande van die 
Woordverkondiging.  Hy voel dus aan dat die uitbeelding van die 
eenheid tussen Nagmaalsviering en Woordverkondiging 
liturgies/simbolies sterker beklemtoon behoort te word by die 
Gereformeerdes.  Die belangrike gevolgtrekking wat hieruit 
voortvloei, is dat Nagmaalsviering in die banke (verder deurgetrek na 
die gebruik van kelkies toe) 'n verdere vereensaming of verskraling 
van die sakrament beteken, omdat dit in die handeling of hantering 
van die Nagmaal dan verder van die Woordverkondiging af 
weggeskuif word. 
Hierdie vertolking van Lescrauwaet moet verstaan word teen die 
Roomse agtergrond waar van simboliek meer gemaak word as in die 
Gereformeerde wêreld. 
Konklusie 
Samevatting van getuienis uit die instellingsberigte: 
Christus het opdrag gegee dat die volgende elemente by die Nagmaal 
onderhou moet word:  brood wat gebreek en uitgedeel word, en 'n 
beker wyn waaruit almal moet drink. 
Die besondere betekenis van die elemente stel Jesus as volg: 
Die brood verwys na sy liggaam wat tot versoening van sondes 
gekruisig is.  Die wyn verwys na sy bloed wat tot versoening van 
sondes aan die kruis gevloei het;  die gemeenskaplike beker verwys 
na die nuwe verbond wat Hy deur sy offer aan die kruis ingelei het. 
Die betekenis wat Christus aan die elemente verleen, het nie net 
openbaringshistories by die instelling van die Nagmaal gespreek nie, 
aangesien die elemente telkemale wanneer ons die Nagmaal (as 
herinneringsmaaltyd) vier, met dieselfde openbaringsinhoud tot ons 
bly spreek. 
Wat die beker betref, is die bedoeling van die instellingsberig nie om 
liturgiese leiding te gee oor die grootte en hoeveelheid van die bekers 
(dieselfde geld vir die brood) nie, maar om te berig dat die Here 
Jesus die gemeenskaplike beker as 'n teken gegee het om die eenheid 
van die nuwe verbond na vore te bring. 
Op hierdie manier word iets van die wêreldwye onsigbare eenheid 
van die kerk van Christus sigbaar verkondig in die gemeenskaplike 
beker:  almal (baie) deel aan die een offer van Christus aan die kruis. 
 
4.  LITURGIESE BEREDENERING 
4.1  Algemene vertrekpunte (vgl. Liturgiese verslag, 6) 
Die historiese gegewens dui daarop dat die Nagmaal op verskillende 
wyses gevier is en tans nog verskillend gevier word.  Die vraag is of 
kerke oor die beginsels van die Nagmaal besin het, en of bloot 
praktiese oorwegings hulle gebring het tot by die huidige 
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(verskillende) wyses/gebruike van Nagmaalviering.  Daarom kan die 
feit dat daar tans verskillende Nagmaalsgebruike is, nie 
rigtinggewend wees vir hierdie studie nie.  Daar kan bloot hiervan 
kennis geneem word.  Wat wel rigtinggewend is, is die leiding wat uit 
die Woord gegee word oor die beginsels by Nagmaalsviering en die 
toepassing daarvan - soos dit tot uitdrukking kom in gebruike en 
simbole tydens die Nagmaalsviering. 
Brienen (1978) se standpunt is dat daar nêrens in die Bybel 
uitdruklik bepaal word hoe ons vandag die Nagmaal moet vier nie.  
Trimp (1983:147) is van mening dat 'n toegeeflike houding ingeneem 
moet word waar dit die wyse van die viering van die Nagmaal betref.  
Die vraag is:  Oor wat moet 'n toegeeflike houding ingeneem word?  
Die standpunt van Trimp kan onderskryf word solank binne die 
beginselriglyne van die Skrif gebly word. 
4.2  Liturgiese gegewens oor die Nagmaal soos dit gevier is deur die 
eerste gemeente in Jerusalem 
Wat was die situasie van die eerste gemeente in Jerusalem met eers 
drieduisend (Hand 2:41) en later vyfduisend en meer lidmate (Hand 
4:4)?  Het hulle as een gemeente elke keer saam en met een beker die 
Nagmaal gevier?  Handelinge 2:46 openbaar dat hulle "van huis tot 
huis brood gebreek" het.  Dit is waarskynlik dat tydens hierdie 
samekomste van huis tot huis die sg. liefdesmaal geëet is (Coetzee 
1967:48) en dat ook die Nagmaal gevier is (Grosheide 1942:94;  
Marshall 1980:325).  Die gemeente het dus nie in een erediens 
saamgekom nie, maar het in huisgemeentes opgebreek en die 
Nagmaal in kleiner groepies gevier.  Die feit dat daar in kleiner 
groepies Nagmaal gevier is, kan egter nie as argument dien om te 
beweer dat die gesamentlike beker tydens die "huis tot huis" 
byeenkomste prysgegee is nie (vgl. Eksegese, 3.2.2). 
4.3  Liturgiese elemente in die Nagmaalsformulier 
In die gedeelte oor die selfondersoek word die Nagmaalsganger 
deurentyd gestel voor besinning oor sy/haar eie sondes, eie geloof in 
die Evangelie en eie voorneme tot 'n lewe in dankbaarheid.  Die 
gemeenskaplike van die Nagmaal kan daarin gesien word dat die 
eerste deel van die selfondersoek praat van "elkeen" en die tweede 
deel van "ons".  Die Formulier erken die individuele en die 
gemeenskaplike betekenis van die Nagmaal 
Doel van die Nagmaal:  Die formulering van die doel van die 
Nagmaal beklemtoon die aspek van gedagtenis aan die lyde en 
sterwe van Jesus Christus.  Daarop volg die beskrywing van die 
Nagmaalsganger se deelname aan "hierdie genadeverbond" met 'n 
aanhaling van 1 Kor 11:23-25 wat verklaar word ("Dit wil sê ...") as 
dat die brood wat geëet word en die beker waaruit gedrink word, die 
gelowige moet herinner aan die liefde en trou van Jesus Christus 
omdat Hy sy liggaam en bloed aan die kruis gegee het.  Die gelowige 



 642 
 

word hiervan "verseker deur die brood wat voor julle oë gebreek 
word, die beker wat aan elkeen gegee word, en die feit dat julle dit 
tot my gedagtenis met die mond eet en drink".  In die Verkorte 
Formulier word gestel:  "Wanneer ons so aan Hom dink, word die 
tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat Hy Hom in 
ons plek oorgegee het en dat Hy ons so seker met sy liggaam en 
bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink". 
Die onderlinge eenheid van die gelowiges word in die oorspronklike 
Formulier uitgedruk deur 'n vergelyking te tref met die een brood wat 
saamgestel word uit baie graankorrels wat fyngemaal is en dat "uit 
baie druiwekorrels, as hulle gepars word, een wyn vloei" 
(laasgenoemde kon nie in die Bybel voor nie en word nie in die 
Verkorte Formulier genoem nie, maar vergelyk die Eksegese van 
hierdie Deputate, 2.1.4.2 en 2.2.3.4.(2)b). 
In die gebed word onder andere gebid dat die "liggaam en bloed" van 
Christus die Nagmaalsganger moet voed en verkwik.  In die Verkorte 
Formulier word net verwys na Jesus as "die hemelse brood" wat die 
gelowige "verkwik" sonder om die betekenis van die wyn te noem. 
Die Hartsverheffing verwys na Christus as die "hemelse brood" en 
ook dat "ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en 
wyn" verkleef moet bly nie (p.607) - (hierdie woorde ontbreek in die 
Verkorte Formulier).  Die gelowige word net so seker "deur die 
werking van die Heilige Gees met sy liggaam en bloed gevoed en 
verkwik as wat ons die brood en drank tot sy gedagtenis ontvang" 
(die Verkorte Formulier praat hier van "brood en wyn"). 
Die Uitdeelformule maak deurgaans melding van "die beker van 
danksegging" waaruit almal moet drink en moet "gedenk en glo dat 
die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n 
volkome versoening van al ons sondes". 
Die Lofverheffing meld van die feit dat die Here "ons siele nou aan 
sy tafel gevoed het" (oorspronklike Formulier) en alternatiewelik dat 
"die Here ons met die hemelse brood verkwik het" (Verkorte 
Formulier). 
In die Slotgebed staan die dankbaarheid vir die offer van Jesus 
Christus op die voorgrond;  daarop volg die dankbaarheid vir die 
geloof wat ontvang is en wat deur die Nagmaal versterk is en 'n bede 
dat God die "gedagtenis van ons Here Jesus Christus en die 
verkondiging van sy dood bevorderlik wil laat wees vir ons daaglikse 
vooruitgang in die regte geloof en in die salige gemeenskap" 
(oorspronklike Formulier). 
Die gedagtenis aan die dood van Jesus Christus, en die versterkende 
betekenis daarvan vir die Nagmaalsganger se geloof, staan in die 
sentrum van die Nagmaalsviering.  Die Nagmaalsganger word 
pertinent opgeroep om nie aan die "uiterlike tekens van brood en 
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wyn verkleef" te bly nie.  Dit beteken egter nie dat die tekens sonder 
sin en betekenis is nie. 
Die gesamentlike deelname aan hierdie Evangelie deur gesamentlike 
gebruik van die Nagmaal, word ook in die Formulier beklemtoon. 
Beker en wyn word in die Formuliere alternatiewelik gebruik om op 
die bloed van Christus die aandag te vestig.  Hiermee saam moet die 
Eksegetiese gegewens in 2.1.3 en 2.1.4.2 gelees word. 
Soms word in die Formuliere van die brood en soms van die tafel 
alleen melding gemaak (en die wyn/beker verswyg) om na die volle 
inhoud van die Nagmaalsevangelie te verwys.  Hiermee saam moet 
die Eksegetiese gegewens in 2.1.4.4 gelees word. 
4.4  Verskillende wyses van Nagmaalsviering 
Geeneen van die wyses van Nagmaalsviering is sonder leemtes nie.  
Daarom word die leemtes en die voordele van elk bespreek. 
4.4.1  Liturgie en kultuur 
Daar moet deeglik besin word of liturgiese handelinge kultureel en 
histories bepaal is of nie, en wat daarvan voorskriftelik is.  Die 
eetgewoontes en eetgerei kan kultureel en histories (van geslag tot 
geslag en van tyd) tot tyd verskil.  Dit is bekend dat die eetgewoontes 
en eetgerei van die Bybelse tyd en Bybelse lande verskil van dié van 
vandag.  Jesus het die elemente wat in sy tyd bekend was, soos wat 
dit in die Pasga gebruik is, aangewend om na sy eie liggaam en bloed 
te verwys. 
Dit beteken dat die beginsel van die Nagmaal oor alle eeue, lande en 
volke dieselfde is:  die gebruik van brood en drank as tekens van die 
liggaam en bloed van Christus.  Die praktyk kan verskil sonder om 
die beginsel aan te tas.  Hierdie feit blyk uit die verskille wat wel 
bestaan tussen kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan.  
Helberg stel dit so:  "...die wyse van viering, die kultiese elemente en 
die seremoniële elemente, is sekondêr" (a.w.:29).  Hierdie standpunt 
kan toegegee word, solank as wat die voorskriftelike oor die 
Nagmaal, volgens die Skrif, gehandhaaf word 
Die oorweging van wat as sekondêre sake beskou moet word, blyk 
uit 'n vergelyking met die Doopsliturgie.  Daar word nié voorgeskryf 
hoeveel water gebruik moet word of hoe die doopbak moet lyk nie.  
Besprenkeling en onderdompeling word in die Formulier as 
alternatiewe gestel. 
Die feit is dat daar reeds in die kerklike praktyk verskille is in die 
presiese aanwending van die liturgiese elemente van brood en wyn 
en tafel.  So word daar afgewyk van die oorspronklike gebruik om 'n 
brood te neem en die brood tydens die Nagmaalsviering met die hand 
te breek.  Jesus het nie 'n bord gebruik toe Hy die brood uitgedeel het 
nie.  Verder word nie orals van net een beker gebruik gemaak nie.  Al 
die gelowiges in die erediens is nie gelyktydig om een tafel nie.  
Gelowiges was al onder verskillende situasies (vgl. die tyd van 
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vervolging toe in katakombes Nagmaal gevier is) verplig om nie aan 
'n tafel te sit of aan te lê nie.  Daar moet egter onderskei word tussen 
abnormale omstandighede (vervolging) en die normale. 
Konklusie.  Daar kan 'n mate van vryheid in die bediening van die 
Nagmaal wees, maar daar is sake wat prinsipieel vasstaan: 
*  Brood moet gebreek en uitgedeel word 
*  Daar moet ten minste 'n gemeenskaplike beker/bekers wyn wees 
wat gemeenskaplik gebruik word deur die Nagmaalsgangers 
*  Volgens die Formulier moet die betekenis van hierdie tekens 
telkens aan die Nagmaalsgangers verduidelik word. 
Die liturgiese leiding moet behels dat die oorspronklike instelling 
nagekom en onderhou moet word.  Ook dat kerke so na as moontlik 
daarby moet bly, om die Nagmaalsganger te bring tot die wesenlike 
inhoud van die Nagmaal, nl. die gemeenskap met Jesus Christus se 
lyding en sterwe en die gesamentlike verbondenheid aan Jesus 
Christus en met medegelowiges. 
4.4.2  Tafel as simbool van gemeenskap 
Selfs in die moderner samelewing, waar daar nie meer in alle huise 
noodwendig aan ('n) tafel geëet word nie, word die intiemheid van 'n 
(gesins)maaltyd om 'n tafel begryp. 
**  Die tafel simboliseer almal wat aan die maaltyd deelneem, se 
gemeenskap met die Gasheer. 
**  Die tafel simboliseer ook die gemeenskap van die tafelgenote met 
mekaar. 
Aan die tafel word die Nagmaal as maaltyd beter uitgebeeld.  Die 
kommunikante neem almal saam plek in soos wanneer daar 
gewoonweg geëet word.  Die tafel bly nog steeds die kosgeeplek 
waar mense gevoed word.  Ook in kulture (moontlik ons eie kultuur 
wat ook besig is om te verander) waar nie noodwendig aan 'n tafel 
geëet word nie, word die tafel as eetplek erken.  Ongeag 
kultuurverskeidenhede en kultuurverskille moet in gedagte gehou 
word wat Jesus wou oordra omdat Hy die Nagmaal aan 'n tafel 
ingestel het.  Moderne idees moet nie teruggrypend oor die bedoeling 
van die Bybel heers nie. 
4.4.2.1  Verkondigingsaspek 
Wanneer die lidmate opstaan en tafel toe beweeg, kry hy/sy fisies 
geleentheid om self ook aan die verkondigingsaspek van die 
Nagmaal deel te neem.  Baie lidmate het behoefte daaraan om hulle 
belydenis te "demonstreer";  en om dus na die tafel toe te gaan en 
aan te sit wanneer hulle Nagmaal gebruik, is vir hulle so 'n 
geleentheid.  Een rede waarom kerke baie lidmate aan sektes afstaan, 
is omdat kerke so koud raak dat lidmate tydens die erediens geïsoleer 
word.  Hulle is nie meer in die geleentheid om self ook aan die 
sakramente en die erediens deel te neem nie.  Baie mense word deur 
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die passiwiteit gehinder omdat hulle behoefte het aan groter 
deelname. 
Calvyn het die opstaan en gaan na die tafel as 'n vereiste gestel 
omdat dit 'n sigbare daad van getuienis is. 
Vir hierdie gedagte kan nie direkte Skrifgewens verkry word nie, 
anders as die uitnodiging van Christus:  "Kom na My toe ..." (Matt 
11:28) of "Kom na die waters ..." (Jes 55:1).  Hierdie woorde is egter 
nie uitnodigings om na die Nagmaal of na die Nagmaalstafel te kom 
nie, maar om na Christus en deur Hom tot God te kom.  Hierdie 
woorde word dikwels as Skriflesing by die Nagmaal gebruik saam 
met en in verband met die sursum corda en dui op 'n 
hartsverheffing tot die Here. 
4.4.2.2  Prysgawe en herstel van simbole 
Met die Reformasie is daar in sekere opsigte van die een uiterste af 
na die ander een toe oorgegaan.  Waar die Roomse Kerk in die 
simbole in die kerk afgodediens laat ontaard het (kyk Kateg., 30:80), 
het sekere van die Reformatore, uit verset, na die ander uiterste toe 
oorgeval en met feitlik alle simboliek gebreek - tot met die simboliek 
wat in die meublement uitgebeeld was.  As voorbeeld kan gekyk 
word na Zwingli se Nagmaalsviering.  Hy het Nagmaal in die banke 
gevier, omdat hy met die altaar en die misoffer wou breek. 
Daarmee het die Nagmaal by Zwingli vervlak tot bloot 'n 
herinneringsmaaltyd.  Dit is die stryd rondom die praesentia realis 
Christi in die Nagmaal.  Daar word 'n saak uitgemaak dat die 
Nagmaal by Zwingli feitlik nie meer 'n sakrament was nie, omdat hy 
die teenwoordigheid van Christus aan die Nagmaaltafel ontken het 
(Spoelstra - Aant).  Hy het stilte vir meditasie aan die Nagmaal 
voorgestaan, om die herinnering aan Golgota terug te roep - omdat 
Christus volgens hom nie aan die Nagmaaltafel teenwoordig is nie. 
Calvyn het die verkondigingsaspek deur die gemeente weer ingevoer 
en die kommunikante tafel toe laat beweeg, sodat die gemeente lyflik 
kan verkondig dat hulle deelneem aan die verlossing deur die Here 
(en alles wat daarmee saamhang:  gemeenskap met Christus, 
gemeenskap met mekaar en tug). 
4.4.2.3  Liturgiese karakter van meublement 
Liturgies speel meublement in die kerkgebou ook 'n rol.  Die werk 
van A.G. Luiks (kyk Bronnelys) is werklik van belang, omdat hierdie 
werk aantoon hoe Christelike kerkgeboue vir baie eeue so gebou is 
dat die eredienste rondom die Nagmaal gesentreer het:  die 
Nagmaaltafel het telkens die sentrale deel van die uitleg van die 
gebou uitgemaak.  In baie gevalle is daar van die Nagmaaltafel af 
gepreek om daarmee die eenheid tussen Woordverkondiging en 
sakrament te simboliseer.  Om nou in die moderne tyd, ter wille van 
menslike faktore weg te doen met so 'n belangrike simbool in die 
erediens en sakrament, is 'n geweldige verskraling van die liturgie. 
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Daar was inderdaad stryd om die tafelkwessie wat uitgeklaar is 
tussen hoe Calvyn en hoe Zwingli dit verstaan en prakties toegepas 
het. 
Hierdie getuienis dui op die volgende: 
(1)  Nêrens in die Skrif is daar direkte liturgiese voorskrifte dat die 
Nagmaalsgangers by 'n fisiese tafel (van watter aard ook al) moet 
aansit of aanlê. 
(2)  Die Here het egter die Nagmaal onteenseglik ingestel as 'n 
maaltyd waarby die gelowiges moet saamkom. 
(3)  By die maaltyd gaan dit nie bloot om dit wat geëet en gedrink 
word nie.  Deur aan die maaltyd deel te neem is die Nagmaalsganger 
aktief besig met 'n daad van getuienis en verkondiging. 
(4)  Deur deelname aan die maaltyd word getuig van persoonlike 
onderlinge gemeenskap - 'n geestelike koinonia - van almal wat om 
die maaltyd vergader is. 
(5)  Deur deelname aan die maaltyd getuig en verkondig die 
Nagmaalsgangers hulle gemeenskap met die kruisoffer van Christus. 
(6)  Liturgies behoort die Nagmaal dan so ingeklee te word: 
*  Dit behoort op die duideliks moontlike manier as 'n maaltyd 
sigbaar te wees 
*  Die deelnemers se deelname sal op die duideliks moontlike manier 
'n getuienis en verkondiging wees van: 
-  hulle gemeenskap met die kruisoffer Christus 
-  hulle onderlinge gemeenskap 
4.4.2.4  Nadele van die gebruik van 'n tafel in moderne kerke 
**  Opeenvolgende tafels.  Omdat sommige gemeentes baie groot 
is, kan die Nagmaalsgangers nie almal gelyktydig aan een tafel aansit 
nie.  Daar moet dus meer as een keer "aangesit" word om almal wat 
Nagmaal wil gebruik, te kan bedien.  Dit skep die illusie 
(werklikheid?) dat dit nie een tafel en een maaltyd is nie, maar 'n 
aantal maaltye wat die Here aangebied het.  Die lidmate wat bv. aan 
die tiende tafel aansit, assosieer nie meer met die lidmate wat aan die 
eerste tafel aangesit het nie. 
**  Eenheid gaan verlore.  Die sursum corda word gewoonlik net 
by die eerste tafel gelees.  Die gebruikers van die laaste tafels het 
baie keer al die hartsverheffing vergeet.  Die konsentrasie en die 
plegtigheid van die Nagmaal gaan soms verlore wanneer 
gemeentelede oorhaastig opbondel Nagmaaltafel toe, en as daar te 
veel is, weer moet terugbondel sitplekke toe.  Dit gebeur egter nie in 
alle gemeentes nie, en as dit gebeur, is dit baie sporadies. 
*  Onordelikheid.  Die ordelikheid van die lidmate verskil van 
gemeente tot gemeente.  Dit mag wees dat mense ongedissiplineerd 
optree en bymekaar in banke moet verby skuif om by hulle sitplekke 
uit te kom, of om 'n beurt te kry Nagmaaltafel toe.  Dit mag wees dat 
mense raserig na die Nagmaaltafel toe en weer daarvandaan terug 
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beweeg.  Dit is egter die hoogste uitsondering en die klagte is nie 
bekend in die kerke nie. 
4.4.2.5 Nagmaalsbediening in die banke 
Voordele van bediening in banke: 
**  Die Nagmaal word stiller en rustiger bedien, omdat die gemeente 
nie rondbeweeg nie. 
**  Die tydsduur van bankebediening kan korter wees as 
tafelbediening.  Dit sal verskil van gemeente tot gemeente, omdat die 
grootte van die gemeente en die beskikbaarheid van Nagmaalsgerei, 
ens. bepalend is. 
Nadele is die volgende: 
**  Die gemeente is onaktief.  Die verkondigingsaspek ly skade, want 
die feit dat hulle kerk toe gekom het, is nie deel van die verkondiging 
dat hulle deel het aan die lyding en sterwe van Christus soos wat dit 
in die sakrament uitgebeeld word nie. 
**  Die toesig en tug is 'n probleem.  Tussen die Nagmaalsgangers is 
daar ook gaste en selfs vreemdes van wie niemand getuienis kan gee 
nie.  Gemeentelede  kan nie die uitoefening van die tug op hulle 
skouers neem om die beker te weier vir iemand wat langs hulle sit en 
wat moontlik nie die Nagmaal mag gebruik nie.  Die ouderling kan 
hierdie funksie ook nie oor 'n afstand van die paadjie af uitoefen nie. 
**  Waar kelkies in die banke gebruik word, gaan die eenheid waarin 
die verlossingsverbond deur die een bloed van Christus oor baie 
uitverkorenes uitgebeeld word, verlore in afsonderlike en individuele 
gebruik van kelkies. 
4.4.2.6  Liggaamshouding aan die Nagmaaltafel.  Die 
liggaamshouding kan sittend of staande wees.  Uit die geskiedenis 
blyk dat  die heel vroeë Christene aan die tafel aangelê of aangesit 
het.  Later is voor die altaar gekniel.  Die knielende houding is deur 
die Reformatore afgewys omdat daar aangevoel is dat dit tot 
misverstand en daarom weer tot afgodery kan lei.  Calvyn het die 
hele gemeente aan die Nagmaaltafel laat staan om daarmee die 
aktiewe deelname (verkondiging) uit te beeld.  Zwingli het die 
lidmate in die banke laat sit.  J. a' Lasco het die lidmate ook aan die 
tafel laat aansit.  Die erfenis wat ons deur die Nederlandse 
Gereformeerde kerke ontvang het, is om aan die tafel aan te sit.  
Daar is egter geen beswaar teen 'n staande of sittende houding aan 
die Nagmaaltafel nie. 
 
4.5  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
Die voorafgaande uiteensetting lei tot die volgende konklusie uit die 
eksegetiese, historiese en liturgiese gegewens.  In die lig van 
Skrifgegewens en hoe dit deur die geskiedenis gehanteer is, die 
volgende aanbeveling: 
Enige wyse van Nagmaalsviering sal geldig wees mits dit ooreenstem 
met die volgende beginsels: 
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*  Die tekens wat bedien moet word, is brood en 'n beker met wyn. 
*  Die Nagmaal moet in 'n erediens bedien word. 
*  Die Nagmaal moet deur 'n bedienaar van die Woord bedien word. 
*  Die deelname van die gemeente aan die Nagmaal kan lopende, 
sittende aan 'n tafel of in die banke, of selfs staande wees, op 
voorwaarde dat die karakter van die Nagmaal as 'n 
gemeenskapsmaaltyd behoue bly.  (Die bedoeling van die Nagmaal 
sou tydens tafelbediening die beste tot uitdrukking kom.) 
*  Die kerkraad moet die wyse van Nagmaalsviering so inklee dat 
voldoende toesig oor die heiligheid van die sakrament gehou kan 
word. 
 
5.  KERKREGTELIKE UITGANGSPUNTE OOR 
KERKORDE, ART.62 
Opmerking vooraf: 
Om dit vir die Sinode makliker te maak, is 'n opsomming van die 
kerkregtelike studie gemaak (Bylae A, 14-16). 
5.1  Opdrag 2  (Acta 1994:524) 
5.1.1  Opdrag:  "Om 'n grondige kerkregtelike studie te maak van 
die historiese konteks, betekenis en toepassing van KO, art.62 veral 
wat betref die woorde 'ordinansies wat deur God ingestel is' en 
waarvan nie afgewyk mag word nie" (Acta 1994:524, 23.5.  G 3.2.2). 
 
 
5.1.2  Motivering deur die Sinode: 
Die Deputate vestig die aandag daarop dat Sinode 1994 
(Handelinge:524) 'n grondige motivering vir die opdrag vir sy 
rekening geneem het: 
Omvang en belang van die saak vir die kerkverband. 
Afspraak van die kerke met mekaar (eenheid in leer, diens en tug) 
kom in gedrang. 
Sinode 1994 het nie genoeg eksegetiese, kerkregtelike, leerstellige en 
liturgiese gegewens gehad om 'n oorwoë besluit te neem nie. 
Eenvormige besluitneming is noodsaaklik om ontstigting en 
verwarring te voorkom. 
5.2  Waarvan die Sinode kan kennis neem 
5.2.1  Historiese konteks van Kerkorde, artikel 62 
5.2.1.1  Inleidend. 
Omdat die GKSA die Dordtse Kerkorde (DKO), soos aangepas vir 
plaaslike omstandighede, vir die kerkregering gebruik, is die 
geskiedenis van die DKO van belang vir die plasing van artikel 62 in 
historiese konteks. 
5.2.1.2  Geskiedenis van die Dordtse Kerkorde in Nederland. 
Beginpunt. 
Die organisasie van die Gereformeerde Kerke in Nederland is gelei 
deur J. a' Lasco.  Hy het in Londen die vlugtelinggemeente help 
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organiseer en in die Forma ac Ratio, waarmee hy sterk by Calvyn 
aangesluit het, die riglyne vir kerkregering en liturgie uitgestippel 
(Bouwman 1928:308) 
*  Tiental Vergaderings tussen 1563 en 1566. 
Die Calvinisme het teen die helfte van die 16e eeu in Nederland 
posgevat.  Drie Sinodes is op 26 April 1563 op verskillende plekke in 
Frankryk gehou.  Te Antwerpen is twee in 1563, twee in 1564, twee 
in 1565 en een in 1566 gehou.  Volgens Bouwman was die 
Kerkordes van Genève en Frankryk in al hierdie vergaderings 
rigtinggewend (op.cit.:309). 
Deur die wrede vervolgings het vlugtelingkerke van Nederlanders te 
Londen, die Paltz, in die Rijnlande, Emden in Oos-Friesland 
(Rutgers 1971:66) en elders ontstaan. 
'n Dringende behoefte aan kerkverband tussen die kerke in 
Nederland en die kerke in verstrooiing het onder die Gereformeerdes 
ontstaan. 
*  Konvent van Wesel 1568. 
'n Klompie bannelinge, waaronder Datheen, het byeengekom om die 
belange van die Nederlandse kerke te bespreek.  Hulle het 
voorbereidende werk gedoen in die geloof dat God die kerke in 
Nederland vry sou maak en dat 'n wettige Sinode met gesag gehou 
sou kon word om 'n Kerkorde daar te stel. 
*  Sinode van Emden 1571 grondslag van die later Nederlandse 
Kerkordes. 
Die hoop van die bannelinge is verwesenlik te Emden (4-13 Oktober 
1571).  Hierdie Sinode het twee beginsels as vertrekpunt geneem: 
*  In die kerk mag daar geen hiërargie wees nie:  "Geen kerk mag oor 
'n ander kerk, geen dienaar oor 'n ander dienaar heerskappy hê nie" 
(vgl. ons huidige Kerkorde, art.84). 
*  In die kerkverband mag daar geen independentisme wees nie:  
"Aan elken kerkeraad komt het recht toe, binne de grenzen van Gods 
Woord regelen voor de orde in de plaatselijke kerk op te stellen.  
Doch indien de Nederlandsche Gereformeerde Kerken zich 
vereenigd hebben op den grondslag van Gods Woord en de 
gemeenschappelijke belijdenis, dan volgt daaruit, dat de Kerkorde, 
die steunt op Gods Woord en de belijdenis, kracht en geldigheid 
heeft voor de kerken, die haar voor zichzelve gemaakt hebben.  
Daarom spraken zij in art.53 uit, "dat alle kerken zullen arbeiden 
deze te onderhouden, totdat in eene Synodale vergadering anders 
besloten wordt" (Bouwman 1928:310). 
Die aandag moet gevestig word op die volgende: 
"Doch indien de .....  Kerken zich vereenigd hebben......  dan volgt 
daaruit, dat de Kerkorde, die steunt op Gods Woord en de 
belijdenis, kracht en geldigheid heeft voor de kerken, die haar voor 
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zichzelve gemaakt hebben";  en " ...totdat in eene Synodale 
vergadering anders besloten wordt". 
Artikel 53 van Emden word in die Kerkorde van GKSA teruggevind 
in artikel 86. 
*  Die huidige redaksie van Kerkorde art.62 deur die GKSA 
aanvaar. 
Die Kerkorde van Emden 1571 vorm die grondslag van Kerkordes 
van Nederland se Gereformeerde Kerke:  van Dordrecht (1574 en 
1578), van Middelburg (1581), 's-Gravenhage (1586) en Dordrecht 
(1618/19) - (vgl. Rutgers 1971:10, nota 1)). 
Hoewel daar kortheidshalwe na die ses Sinodes se besluite as ses 
Kerkordes verwys word, is dit nie heeltemal korrek nie.  Rutgers het 
hierop die aandag gevestig deur te sê:  "...eigenlijk was het toch niet 
anders dan de oude in gewijzigden vorm.  Vooral omdat de 
veranderingen inderdaad niet iets nieuws in het leven riepen.  Niet 
slechts de beginselen, maar ook bijna alle toepassingen, niet slechts 
de hoofdlijnen, maar ook verre de meeste formuleeringen, werden 
telkens overgenomen en gehandhaafd..." (1971:11). 
Die huidige redasie het op die Sinode van 's-Gravenhage 1586 sy 
beslag begin kry (Spoelstra:348) - (vgl. verder 3.3.9 hieronder). 
*  Geskiedenis van die Kerkorde van die GKSA. 
**  10 Februarie 1859. 
'n Kerkorde wat deur ds. Dirk Postma opgestel is en uit 65 artikels 
bestaan het, is met die stigting van die Gereformeerde Kerk 
Rustenburg aanvaar. 
In hierdie Kerkorde wat in ses artikels oor die Nagmaal gehandel het, 
lui artikel 46 soos volg:  "Iedere gemeente sal zulk eene manier van 
bediening des Avondmaals houden als zij zelve het stichtelijkst 
oordeelt.  Als maar het voorschrift van Gods Woord gevolgd wordt 
hetgeen bij het gewoon formulier is bepaald.  Alle bijgeloovige 
gebruiken zullen naarstig geweerd worden" (Snyman:38). 
Hier moet daarop gelet word dat art.65 van daardie Kerkorde soos 
volg geformuleer was:  "Deze artikelen, de wettelijke orde der kerk 
aangaande, zijn alzoo gesteld en aangenomen met gemeen 
goedvinden, dat ze, indien het voordeel der kerk het vordert, 
veranderd, vermeerderd of ook verminderd mogen en moeten 
worden.  Dit te doen zal echter alleen staan bij de algemeene 
Kerkvergadering (vgl. art.24 van genoemde Kerkorde:  "Zoolang de 
gemeenten nog weinig zijn zullen er tweederlei kerkelijke 
zamenkomsten zijn, namelijk de kerkeraad en de algemeene 
kerkelijke vergadering").  Inmiddels zal elk trachten de 
onderhouding hiervan te bevorderen" (Snyman:29e.v.). 
**  Eerste Sinode 1862 
Op die eerste Sinode van Gereformeerde Kerke  in die ZAR is 
gehandel oor die vraag watter Kerkorde gebruik moet word.  Volgens 
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art.19 van die Handelinge is toe besluit om die Dordtse Kerkorde 
ongewysig te gebruik in sover dit hier onder omstandighede van 
toepassing kan wees (Jooste:150, nota 5).  Dus:  die Kerkorde wat 
deur Postma opgestel en aanvanklik aanvaar is, is met die Dordtse 
Kerkorde vervang. 
**  Sinode 1949 
Die Sinode het redaksionele wysigings aangebring aan die Kerkorde, 
artt.30 en 49 (Acta 1949:260). 
**  Sinode 1952 
Die Sinode het besluit:  "In verband met die versoek van die 
Nederlandse Gereformeerde Kerk (nl. deurtastende revisie van die 
Kerkorde) stel die eerw. Sinode dat ons kerk geen dringende 
behoefte aan revisie gevoel nie.  Tog besluit die eerw. Sinode om 'n 
Deputaatskap te benoem om: 
(a)  in verbinding te bly met die kerke in VSA en Nederland in 
verband met hulle voorgestelde revisie en 
(b)  intussen ook studie te maak daarvan (1) of die Kerkorde 
gerevideer moet word en (2) indien wel, wat en hoe die wysiging 
moet wees, en (3) aan die volgende Sinode te Rapporteer" (Acta 
1952:162). 
**  Sinode 1955 
Die Sinode  besluit op grond van 'n breedvoerige Rapport:  "Die 
Rapport van die Deputaatskap word met dank aanvaar.  Uit die 
Rapport blyk die noodsaaklikheid vir hersiening van die KO en wel 
volgens die riglyne aangegee deur die Deputaatskap". 
Verder is 'n Deputaatskap met die volgende opdrag benoem: 
"(1)  Wat die wysiging moet omvat: 
(a)  Artikels waarin verouderde uitdrukkings voorkom of 
uitdrukkings wat aanleiding tot misverstand en verskil van mening 
gee; 
(b)  aanvullings wat in die KO opgeneem moet word, wat ook moet 
insluit die reëling van aangeleenthede nog nie in die KO vervat nie; 
(c)  artikels waarin bepalings is wat nadere reëling vra 
(d)  artikels wat nie meer van toepassing is nie en kan verval; 
(e)  meteen moet Sinodebesluite wat van blywende betekenis is, 
gerangskik word onder die artikels van die KO waarop dit betrekking 
het. 
(2)  Hoe die wysiging moet geskied: 
(a)  Alle nodelose afwykings van die Dordtse KO moet vermy word. 
(b)  Wysigings en byvoegings moet wees ooreenkomstig die gees van 
die KO, wat alleen algemene bepalings of die basis van bepalings 
bied. 
(c)  Die omvang van die hersiene KO moet beperk bly. 
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(d)  Geen wysigings moet in die vier hoofstukke aangebring word 
nie, en sover moontlik moet baie bekende artikels dieselfde 
nommering behou. 
(3)  Rapport moet op die volgende Sinode gedoen word" (Acta 
1955:178). 
**  Sinode 1958 
Die Sinode behandel 'n Rapport wat 'n gerevideerde Kerkorde met 
motivering van die revisie voorgelê het (Acta:1985:95, 65).  Hierdie 
Konsep-Kerkorde word aanvaar as 'n voorlopig goedgekeurde revisie 
van die Kerkorde.  Deputate word benoem om die revisie onder 
aandag van die kerke te bring, wenke van mindere vergaderings en 
van lidmate te ontvang en opnuut grondig na te gaan lidmate te 
ontvang en om die gerevideerde Kerkorde te finaliseer vir 
voorlegging aan die volgende Sinode (Acta:1958:108). 
**  Sinode 1961 
Dit het die besluit van 1958 herroep en aan Deputate 'n opdrag gegee 
wat die omvang betref en hoe die wysiging moet geskied 
(Acta1961:347) en  wat baie nou aansluit by dié van Sinode 1955. 
**  Sinode 1964 
Hierdie Sinode het finale beslag gegee aan die werk wat oor jare 
gedoen is en het die nuwe formulering van al 86 artikels van die 
Kerkorde, met uitsondering van artikels 21, 28, 65 en 70, aanvaar.  
Geeneen van die volgende tien Sinodes het Kerkorde art.62 gewysig 
nie. 
 
 
**  Huidige Redaksie 
"Elke kerk moet die Nagmaal hou op die wyse wat na sy oordeel tot 
die meeste stigting dien.  Dit moet egter goed verstaan word dat die 
uitwendige seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is, nie 
verander mag word nie, dat alle bygeloof vermy moet word en dat na 
die preek en algemene gebede, die Formulier van die Heilige 
Nagmaal, asook die gebed wat daarby behoort, gelees moet word". 
5.2.2  Betekenis van Kerkorde, art.62 
Plek in die onderbou van die Kerkorde. 
Kerkorde, artikel 1 
"Om die goeie orde in die kerk van Christus te onderhou, is daarin 
nodig:  die dienste, samekomste, toesig oor die leer, sakramente en 
ander seremonies, en die kerklike tug..." 
*  Toesig oor die leer, sakramente en ander seremonies 
Omdat die vier noodsaaklike onderdele van die Kerkorde kursories 
aangehaal word as opskrif oor die betrokke artikels, kan die indruk 
ontstaan dat artikels 53 tot 70 slegs handel oor die Leer, Sakramente 
en ander Seremonies sonder meer. 
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Uit Kerkorde, artikel 1 is dit egter duidelik dat vir die goeie orde in 
die kerk van Christus toesig nodig is. 
*  Onderdeel van toesig oor die leer, sakramente en ander 
seremonies 
Dit is duidelik dat Kerkorde, artikels 53 tot 55 daarop toegespits is 
om die suiwere leer in die plaaslike kerk te handhaaf en om valse 
leringe en dwalings te weer.  Hiervoor is behoorlike eksegese van die 
Bybel en dogmatiese verantwoording van die Belydenisskrifte, 
bevestigings- en liturgiese Formuliere nodig. 
5.2.3  Samehang met Kerkorde, artikels 61, 63 en 64 
5.2.3.1  Plek van Kerkorde, artikels 56 tot 64 
Hierdie artikels gee die ordereëlings oor die sakramente en die toesig 
daaroor. 
*  Onderdeel van Sakramente 
Artikels 61 tot 64 gee die ordereëlings oor die sakrament van die 
Nagmaal en die toesig daaroor. 
Kerkorde, artikel 61 reël die toelating tot die Nagmaal. 
Kerkorde, artikel 62 reël die wyse van Nagmaalsviering. 
Kerkorde, artikel 63 reël die frekwensie van Nagmaalsviering. 
Kerkorde, artikel 64 reël die liturgiese plek  van Nagmaalsviering. 
Dit is waartoe die kerke in kerkverband ooreengekom het. 
5.2.3.2  Wysiging in die lig van Kerkorde, artikel 86 
Van die eerste treë op die pad van die Gereformeerde kerkregering af 
is in die Weselse Artikels twee beginseluitgangspunte gehandhaaf:  
geen hiërargie en geen independentisme. 
Hoewel daar in KO, art.62 speling gegee word vir elke kerk om te 
reël wat volgens sy oordeel tot die meeste stigting dien, kan daar van 
geen willekeur sprake wees nie. 
Die uitwendige seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf 
word, mag nie verander word nie en alle bygeloof moet vermy word.  
Hierop word later teruggekom onder die opskrif:  Middelmatige 
dinge. 
5.2.3.3  Wysiging in die lig van ons Korrespondensie met buitelandse 
Kerke 
Ons korrespondensie met buitelandse kerke berus op eenheid in leer, 
diens en tug.  Daarom mag kerke in kerkverband nie op 'n 
independentistiese wyse besluite neem oor die wyse van 
Nagmaalsviering wat die korrespondensie met buitelandse Kerke in 
gedrang kan bring nie. 
Steeds word egter in gedagte gehou die beginsel wat in KO, art.85 
verwoord word:  "In middelmatige dinge moet die buitelandse kerke 
by wie ander gebruike as by ons in swang is, nie veroordeel word 
nie". Hierop word later teruggekom onder die opskrif:  Middelmatige 
dinge (kyk 11.4.3.3). 
5.2.4  Toepassing van Kerkorde, artikel 62 
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5.2.4.1 Opdrag van die Sinode 
Om 'n grondige kerkregtelike studie te maak van ... toepassing van 
KO, art.62 veral wat betref die woorde 'ordinansies wat deur God 
ingestel is' en waarvan nie afgewyk mag word nie. 
5.2.4.2  Presiese bewoording van die Artikel 
"Dit moet egter goed verstaan word dat die uitwendige seremonies 
wat in die Woord van God voorgeskryf, is nie verander mag word 
nie..." 
Dit is nie duidelik waar die formulering van die Sinode-opdrag sy 
oorsprong het nie, maar saaklik is die twee formulerings dieselfde. 
Vir die toepassing van hierdie artikel moet onderskei word tussen 
essensiële en middelmatige dinge. 
5.2.4.3  Middelmatige dinge 
Daar is prinsipiële (essensiële) dinge en middelmatige dinge in die 
kerklike en godsdienstige lewe.  Hieroor hoef geen diskussie gevoer 
te word nie.  Die vraag is egter:  Wie bepaal wat is prinsipiële (en 
daarom essensiële) dinge in die sakramente?  En wat is middelmatige 
dinge? 
Hierin moet die Woord van God die uitsluitsel gee.  Dit behoort 
duidelik te wees dat hierdie beslissing, netsoos in leerstellige sake, 
nie deur een of twee persone uitgemaak kan word nie.  'n Kerklike 
vergadering onder die leiding van die Heilige Gees besluit oor sulke 
delikate sake. 
In die kerkverband is ooreengekom daar is sake wat by 'n meerdere 
vergadering tuishoort. 
In die onderhawige geval is dit wat in KO, art.62 genoem word "die 
uitwendige seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is", 
sake waarin nie individue of mindere vergaderings beslis oor wat 
essensiële en wat middelmatige dinge is nie. 
Die Weselse artikels het in 1568 die breking van die brood en die 
instellingswoorde as essensieel, maar die tipe brood en sittende of 
staande viering as middelmatige dinge beskou.  Die Sinode van 
Emden (1571) het Skriflesing of Psalmgesang tydens die Nagmaal as 
nog middelmatige dinge bygevoeg. 
5.2.5  Ander Kerkorde-artikels wat betrekking het 
In die lig van die goedgekeurde Kommissierapport (Acta 1994:523, 
F3.2.1 "...om 'n omvattende historiese, kultuurhistoriese en 
eksegetiese studie te maak oor die verskillende en moontlike 
bedieningswyses van die Heilige Nagmaal met inagneming van alle 
tersaaklike Sinodebesluite en Kerkorde, art.62,..." moet daar aandag 
gegee word aan Sinodebesluite oor ander artikels van die Kerkorde 
wat op die heilige Nagmaalviering betrekking het. 
Onderstaande artikels het betrekking: 
*  Kerkorde, art.29 - Kerklike vergaderings 
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Sinode 1894 (Acta, art.111) het besluit dat die "Openlike Verklaring" 
voorgelees word voor die Sinode sy werksaamhede begin.  'n Lid wat 
daarmee nie instemming betuig nie, verbeur sy sitting in die Sinode.  
Of hierdie Openlike Verklaring ook by elke Partikuliere Sinode 
gelees sal word, is oorgelaat aan die oordeel van die respektiewe 
Sinodes. 
Hierin moet nie gelees word dat die Openlike Verklaring 'n 
middelmatige ding is nie, maar eerder dat die Sinode nie hiërargies 
voorskriftelik wou wees nie. 
Vir hierdie Rapport is dit belangrik om te let op die volgende woorde 
van die Openlike Verklaring:  "Ook die liturgie deur genoemde 
Sinode (Dordrecht) vasgestel, aanvaar ons as voorskrif in die 
uitoefening van die heilige erediens". 
*  Kerkorde, artt.53 en 54 - Ondertekening van die Drie Formuliere 
van Eenheid deur bedienaars van die Woord, professore aan die 
Teologiese Skool, ouderlinge, diakens en proponente. 
Hierdie artikels, saam met Kerkorde, art.29 het soos Kerkorde, art.55 
die bedoeling om die suiwere leer te handhaaf en die valse leringe en 
dwalinge te weer.  Dit is nie net in die Woordbediening dat daar teen 
die suiwerheid van die leer gesondig kan word nie.  Dogmatiese 
dwalinge lê meestal ten grondslag aan afwykings in die kerkbegrip, 
sakramentsleer, liturgie en kerkregering. 
In die hantering van al die sake wat na Studiedeputate verwys is, 
moet hierdie beginsels steeds in gedagte gehou word.  Daar moet 
altyd gebly word by die grondbeginsels van geen hiërargie en geen 
independentisme nie. 
*  Kerkorde, art.61 - Toelating tot die Heilige Nagmaal. 
Sinode 1873 (art.182) het op grond van hierdie artikel 'n besluit oor 
"aansluiting by 'n Gereformeerde Kerk" geneem (vgl. 
Kerkordeboekie, 1980:88). 
Sinode 1994 (Acta:449 en 455) het 'n Beswaarskrif teen die 
formulering van KO, art.61 deur die Sinode van 1964, verwys na die 
Deputate vir Kerkregtelike sake. 
*  Kerkorde, art.63 - Frekwensie van Nagmaalviering. 
Oor hierdie artikel was daar steeds eenstemmigheid vanaf 1964 toe 
die redaksionele wysiging aangebring is met weglating van die 
woorde:  "twee of..."  Die motivering was dat "minstens" die 2 
maande oorbodig maak.  In hierdie artikel word in beginsel gereël 
dat Nagmaal nie minder as een maal per kwartaal gehou mag word 
nie.  Meer kere word beskou as 'n saak wat by elke kerkraad berus. 
*  Kerkorde, art.64 - Nagmaal slegs in 'n erediens en onder toesig 
van die ouderlinge bedien. 
Artikel 64 raak een van die grondsuile van die Gereformeerde 
sakramentsleer en kerkbeskouing.  Tot op hede was daar nog geen 
Sinode wat 'n besluit moes neem oor die beginseluitspraak dat die 
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plek van die Nagmaal in 'n erediens en onder toesig van die 
ouderlinge gehou moet word nie.  Enige sweem van Roomse 
sakramentalisme word hiermee by die wortel afgesny. 
*  Kerkorde, art.48 - Korrespondensie tussen Klassisse, Partikuliere 
en/of Nasionale Sinodes onder kerke in Algemene Sinodale verband 
onderskeidelik. 
Hierdie artikel (wat korrespondensie binne kerkverband in enger sin 
reël) behels korrespondensie oor sake wat by die betrokke meerdere 
vergadering tuishoort en wat behandel maar nie afgehandel kan word 
nie.  Dit kan volgens die Ekumeniese Sinode van Grand Rapids (Acta 
1946:57, 114) "kerklike korrespondensie" genoem word. 
Kennelik sal die beslissing oor wat essensiële dinge en wat 
middelmatige dinge in die elemente van die Nagmaal as sakrament 
is, nie onder hierdie kategorie val nie.  Dit sou prejudiserend van 
aard kon wees indien byvoorbeeld Partikuliere Sinodes voor 'n 
Nasionale Sinode korrespondeer oor KO, art.62 se interpretasie. 
*  Kerkorde, art.52 - Korrespondensie en samewerking of kontak 
(met kerke en kerklike instansies) buite die Algemene Sinodale 
verband. 
Hierdie artikel (wat korrespondensie oor landsgrense in wyer sin 
reël) behels korrespondensie oor sake wat van gemeenskaplike 
belang is.  Dit kan volgens die Ekumeniese Sinode van Grand Rapids 
"interkerklike korrespondensie" genoem word (GES-Acta, 1946:57, 
114). 
Dit is duidelik dat kerke (oor landsgrense) wat een is in leer, diens en 
tug oor essensiële dinge eers met mekaar sal korrespondeer voordat 
wysiginge aangebring word.  Tewens voordat tot interkerklike 
korrespondensie oorgegaan word, kom kerke ooreen om nie sonder 
wedersydse kennisgewing 'n verandering in die status quo aan te 
bring nie. 
Die wysiginge sal uit die aard van die ooreenkoms tussen kerke in 
kerkverband, nie deur 'n mindere vergadering afgehandel kan word 
nie.  Kennelik sal die beslissing oor wat essensiële dinge en wat 
middelmatige dinge in die elemente van die Nagmaal as sakrament 
is, onder hierdie kategorie val. 
*  Kerkorde, art.85 - In middelmatige dinge moet die buitelandse 
Kerke by wie ander gebruike as by ons in swang is, nie veroordeel 
word nie. 
Die vraag kan gestel word of die Sinodes nie in die verlede reeds 
uitspraak gemaak het dat kelkies 'n "middelmatige ding" is nie, deur 
korrespondensie aan te gaan met kerke in die buiteland (bv. Japan) 
wat kelkies by die Nagmaalsviering gebruik.  The Reformed 
Churches of Japan is nie oor hierdie gebruik veroordeel nie. 
Al sou so 'n afleiding uit die feitelike gegewens moontlik wees, kan 
dit egter nie korrek wees om te beweer dat die Sinode wat besluit het 
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om korrespondensie met die kerke in Japan aan te gaan, daarmee 
beslis het dat kelkies tot "middelmatige dinge" behoort waarvan in 
KO, art.85 melding gemaak word nie.  So 'n beslissing sou direk in 
stryd wees met die uitsprake van die Sinodes van 1927 en 1930 - 
waaroor die Sinode van 1994 dit nodig geag het om, weens die 
Beswaarskrifte daarteen, die huidige Studiedeputate aan te wys. 
Die enigste konklusie waartoe dus gekom kan word, is dat die 
betrokke Sinode, by die oorweging van die korrespondensie met The 
Reformed Churches of Japan, slegs daarop gekonsentreer het of daar 
eenheid in leer, diens en tug tussen hulle en die GKSA was, sonder 
om op "ander gebruike as by ons in swang" nader in te gaan.  Die feit 
dat The Reformed Churches of Japan kelkies by die Nagmaalsviering 
gebruik, het eers aan die lig gekom toe hierdie Deputate daaroor 
navraag gedoen het. 
*  Kerkorde, art.86 - verandering vermeerdering of vermindering van 
die artikels wat betrekking het op die wettige orde van die kerk. 
Oor hierdie artikel is reeds breedvoerig gehandel (vgl. 5.2.3.2 hierbo) 
en dit word hier slegs volledigheidshalwe genoem. 
5.2.6  Bevindings waarvan kennis geneem kan word 
5.2.6.1  Motivering van die Sinode 1994 
Uit die motivering van die Sinode, toe besluit is om hierdie 
Studiedeputate aan te wys, moet afgelei word dat die toepassing van 
KO, art.62 deur die Sinode beskou is as 'n saak wat van belang is vir 
die hele kerkverband;  'n saak waaroor die kerke met mekaar 'n 
afspraak het;  'n saak wat eenvormige besluitneming regverdig om 
ontstigting en verwarring te voorkom;  en 'n saak wat op die sinodale 
tafel tuishoort, maar wat weens ongenoegsame gegewens nie deur 
die Sinode afgehandel kon word nie. 
Die besluit om die toepassing van die artikel, spesifiek oor die 
gebruik van kelkies in plaas van gesamentlike bekers, na 
Studiedeputate te verwys, toon aan dat die Sinode die gebruik van 
kelkies beskou as 'n saak wat nie deur mindere vergaderings 
afgehandel kan word nie. 
5.2.6.2  Die historiese konteks 
Die belangrikheid van die historiese konteks waarin die huidige 
redaksie van KO, art.62 gelees moet word, kan nie oorbeklemtoon 
word nie.  Dit is van kardinale betekenis vir die uitleg en betekenis 
van die artikel.  Veral in samehang met Kerkorde artikels 1, 53-55, 
61, en 63-64. 
5.2.6.3  Die beginselgrondslag aanvaar deur die Konvent van Wesel 
(1568) en Sinode van Emden (11.2.3 en 11.2.4). 
Vir die toepassing van KO, art.62 is die beginselgrondslag vandag 
nog van deurslaggewende betekenis: 
In die kerk mag daar geen hiërargie wees nie.  Geen kerk mag oor 'n 
ander kerk, geen dienaar oor 'n ander dienaar heerskappy hê nie. 
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In die kerkverband mag daar geen independentisme wees nie. 
5.2.6.4  Toepassing van Kerkorde, artikel 62 
Daar moet uitgemaak word in hoeverre die inleidende woorde van 
KO, art.62:  "Elke kerk moet die Nagmaal hou op die wyse wat na sy 
oordeel tot die meeste stigting dien..." aan die plaaslike kerk die 
vryheid gee om kelkies in plaas van bekers te gebruik, en in hoeverre 
die daaropvolgende woorde:  "Dit moet egter goed verstaan word dat 
die uitwendige seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is, 
nie verander mag word nie..." beperkend is en die beslissing in die 
hande van die Sinode plaas. 
Die Weselse Artikels (1568) het onderskei tussen essensiële en 
middelmatige dinge. 
Sinodale besluite van die GKSA dui daarop dat hierdie onderskeid 
ook in Suid-Afrika gehandhaaf is:  vir Kerkorde, artikel 62 reeds in 
1930, 1988 en 1994. 
5.2.6.5  Inagneming van die kerkverband 
Betekenis van die "Openlike Verklaring" en 
Ondertekeningsformuliere 
Hierdie dokumente het 'n bindende werking wat alle willekeur 
uitskakel en kerke in kerkverband hou aan gesamentlike besluite wat 
in ooreenstemming is met die Skrif, Belydenis en Kerkorde en ook 
aan die Liturgie wat deur die Sinode van Dordrecht (1618/19) 
vasgestel is. 
*  Kerkorde, Artikels 52 en 85 
Die GKSA wat met ander kerke in korrespondensie staan, mag nie 
eensydig besluite oor leer, diens en tug oor essensiële dinge neem 
sonder om die ander kerke vooraf daarin te ken nie.  Kerkorde, 
artikel 85 lui slegs:  "In middelmatige dinge moet die buitelandse 
kerke by wie ander gebruike as by ons in swang is, nie veroordeel 
word nie". 
5.3  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
5.3.1  Kerkregtelike beginsels van toepassing by KO, art.62. 
Die Sinode van 1997 handhaaf die beginsels, neergelê deur die 
Konvent van Wesel:  "In die kerk mag daar geen hiërargie wees nie" 
en "In die kerkverband mag daar geen independentisme wees nie" 
5.3.2  Vryheid van die plaaslike kerk in die toepassing van KO, 
art.62. 
Die vraag is in die bevindings (5.1.2.6) gestel of die bewoording van 
KO, art.62 aan kerke die vryheid gee om onafhanklik oor kelkies in 
plaas van die gebruiklike bekers te besluit;  ook of die beperkende 
woorde daarna die besluit in die hande van die Sinode plaas.  
Daaroor verklaar die Sinode van 1997, vanuit die historiese konteks 
van KO, art.62 dat die gebruik van bekers of kelkies nie 'n 
middelmatige ding is nie, maar behoort tot die essensiële dinge 
waaroor die Sinode 'n besluit moet neem en uitspraak moet gee. 
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Dit beteken dat kerke - wat besluit om kelkies in plaas van die 
gebruiklike bekers te gebruik, deur 'n eensydige optrede, terwyl die 
saak deur die Sinode in studie geneem is en daar nog nie 'n finale 
besluit geneem is nie die weg van independentisme opgaan. 
5.4  Aanbevelings oor die Beswaarskrifte wat voor Sinode 1994 
gedien het 
5.4.1  Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid 
Advies:  Die Beswaarskrif word, in die lig van die bevinding by elke 
onderdeel, in sy geheel nie gehandhaaf nie (vgl. E.  Beswaarskrif 
Geref. Kerk Bloemfontein-Suid - Acta 1994:493, 23.1). 
5.4.2  Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Port Elizabeth 
Advies:  Die Beswaarskrif word, in die lig van die bevinding by elke 
onderdeel, in sy geheel nie gehandhaaf nie (vgl. F.  Beswaarskrif 
Suidelike Part. Sinode Geref. Kerk Port Elizabeth - Acta 1994:499, 
23.2). 
5.4.3  Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Strand 
Advies:  Die Beswaarskrif word, in die lig van die bevinding by elke 
onderdeel, in sy geheel nie gehandhaaf nie (vgl.  G.  Suidelike Part. 
Sinode Geref. Kerk Strand - Acta 1994:507, 23.3). 
5.4.4  Versoek Suidelike Partikuliere Sinode 
Advies aan die Sinode van 1997:  Die Sinode neem kennis van die 
inhoud van die dokument, maar voldoen nie aan die versoek wat 
daarin gerig word nie, op grond van die besluite dat die 
Beswaarskrifte nie slaag nie (vgl. H.  Suidelike Partikuliere Sinode;  
besluit en motivering by die Beswaarskrifte oor Nagmaal (artt.70, 
230) - Acta 1994:514, 23.4). 
5.4.5  Beswaarskrif van Gereformeerde Kerk Linden 
In die lig van die advies beveel die Studiedeputate aan dat die Sinode 
van 1997 die versoek van die Gereformeerde Kerk Linden aan die 
Sinode van 1988 (Acta:561) toestaan (vgl. I.  Beswaarskrif van 
Gereformeerde Kerk Linden - Nas. Sinode Acta 1988:556-565, 105). 
5.4.6  Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal 
Advies:  Enige wyse van Nagmaalsviering wat ooreenstem met die 
volgende beginsels, sal geldig wees: 
*  Die tekens wat bedien moet word, is brood en 'n beker met wyn. 
*  Die Nagmaal moet in 'n erediens bedien word. 
*  Die Nagmaal moet bedien word deur 'n bedienaar van die Woord. 
*  Die deelname van die gemeente aan die Nagmaal kan lopende, 
sittende aan 'n tafel of in die banke, of selfs staande wees, op 
voorwaarde dat die karakter van die Nagmaal as 'n 
gemeenskapsmaaltyd behoue bly. 
*  Die kerkraad moet die wyse van Nagmaalsviering so inklee dat 
voldoende toesig oor die heiligheid van die sakrament gehou kan 
word - Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode Noord-
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Transvaal insake moontlike bedieningswyses van die heilige 
Nagmaal - (vgl. Acta 1994:515-522, 23.5). 
 
6.  BEHANDELING VAN BESWAARSKRIFTE EN 
BESKRYWINGSPUNTE 
6.1  Opsomming van opdrag en aanbevelings 
Voordat die Beswaarskrifte afsonderlik behandel word, noem die 
Deputate hier watter Beswaarskrifte na hierdie Deputate verwys is en 
gee 'n opsomming van die aanbevelings oor elkeen: 
6.1.1  Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid 
Advies:  Die Beswaarskrif word in die lig van die bevinding by elke 
onderdeel in sy geheel nie gehandhaaf nie.  (Acta 1994:493, 23.1.) 
6.1.2  Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Port Elizabeth 
Advies:  Die Beswaarskrif word in die lig van die bevinding by elke 
onderdeel in sy geheel nie gehandhaaf nie.  (Acta 1994:499, 23.2.). 
6.1.3  Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Strand 
Advies:  Die Beswaarskrif word in die lig van die bevinding by elke 
onderdeel in sy geheel nie gehandhaaf nie.  (Acta 1994:507, 23.3.) 
6.1.4  Versoek Suidelike Partikuliere Sinode 
Advies aan die Sinode van 1997:  Die Sinode neem kennis van die 
inhoud van die dokument, maar voldoen nie aan die versoek wat 
daarin gerig word nie op grond van die besluite dat die 
Beswaarskrifte nie slaag nie.  (Acta 1994:514, 23.4.) 
6.1.5  Beswaarskrif van die Gereformeerde Kerk Linden 
In die lig van die advies beveel die Studiedeputate aan dat die Sinode 
van 1997 die versoek van die Gereformeerde Kerk Linden aan die 
Sinode van 1988 (Acta 1988:561) toestaan.  (Acta 1988:105;  
1994:523, 2.3.2.) 
6.1.6  Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal 
Advies:  Enige wyse van Nagmaalsviering wat ooreenstem met die 
volgende beginsels, sal geldig wees: 
*  Die tekens wat bedien moet word, is brood en 'n beker met wyn. 
*  Die Nagmaal moet in 'n erediens bedien word. 
*  Die Nagmaal moet bedien word deur 'n bedienaar van die Woord. 
*  Die deelname van die gemeente aan die Nagmaal kan lopende, 
sittende aan 'n tafel of in die banke, of selfs staande wees, op 
voorwaarde dat die karakter van die Nagmaal as 'n 
gemeenskapsmaaltyd behoue bly. 
*  Die kerkraad moet die wyse van Nagmaalsviering so inklee, dat 
voldoende toesig oor die heiligheid van die Sakrament gehou kan 
word.  (Acta 1994:519.) 
 
6.2  Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid (Acta 
1994:493, 23.1) 
6.2.1  Interpretasie van die aanbieding van die Beswaarskrif 
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Die Beswaarskrif word ingedeel in A.  Beswaar teen die besluit van 
1927;  B.  Besware teen 1930 se besluite. 
In elke geval word die besluit waarteen beswaar gemaak word, 
aangehaal en dan word gronde vir beswaar met motivering gegee. 
Ter wille van eenderse hantering van die Beswaarskrifte interpreteer 
die Deputate die aanbieding van die Beswaarskrif soos volg: 
Gronde vir beswaar" beteken  eintlik:  "Besware". 
Motivering" beteken:   "Gronde vir die beswaar". 
6.2.2  A.  Beswaar teen besluit van 1927 
Die besluit in die offisiële redaksie. 
Die Sinode neem met dank die Kommissierapport aan en benoem 
verder 'n Kommissie (Deputate) om op die volgende Sinode (1930) 'n  
beredeneerde advies uit te bring wat die gronde aangee waarom die 
Gereformeerde Kerk die gemeenskaplike beker handhaaf by die 
Nagmaalstafel, en waarom (ons) nieteenstaande die 
gesondheidsbesware geen aparte kelkies wil gebruik nie" (Acta 
1927:52, 154(b). 
Die beswaar raak gevolglik ook die volgende Kommissierapport:  
"Die Kommissie adviseer, dat die Sinode besluit:  Dat die kerkrade 
hulle sal bepaal by 'n gemeenskaplike beker, soos dit tot hiertoe by 
ons gebruiklik was, omdat dit volgens die instelling van Christus is, 
Lukas 27(22):17, Mark 14:23.  Spesiale gevalle van besmetting berus 
by die kerkraad" (Acta 1927:169, Bylae U - Rapport volledig 
aangehaal). 
Die betrokke besluit het voortgespruit uit 'n adviesvraag:  "Hoe moet 
gehandel word met lidmate wat om gesondheidsredes beswaar maak 
teen die gebruik van die gesamentlike Awendmaalsbeker?" (Acta 
1927:14, 25.  III/6/bb)", (Acta 1994:493) 
Nota van Studiedeputate (vir 1997) 
In art.25 (Acta 1927:14) word die Beskrywingspunt oor die 
Adviesvraag van die Alg. Verg. OVS (III6/bb) toegelig voordat dit na 
die Dogmatiese en Kerkregtelike Kommissie verwys word in 
ooreenstemming met art.17 (Acta 1927:9). 
*  In art.154 (Acta 1927:52) word die Rapport van die Dogmatiese 
en Kerkregtelike Kommissie, Bylae U (1927:169) behandel. 
*  Die Kommissierapport waarna in art.154 (1927:52) verwys word, 
is die Rapport van die Dogmatiese en Kerkregtelike Kommissie (vgl. 
Acta 1927:169, Bylae U). 
*  Die "betrokke besluit" waarna hierbo verwys word, is die besluit 
oor die Rapport van die Dogmatiese en Kerkregtelike Kommissie. 
6.2.2.1  Eerste beswaar: 
Die Sinode het hom in stryd met KO, artt.30 en 33 uitgespreek oor 'n 
saak waartoe hy nie opdrag gehad het nie. 
6.2.2.1.1  Daar is vier gronde (motiverings) vir die beswaar (Acta 
1994:493). 
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6.2.2.1.2  Die Adviesvraag wat gestel is, is nie pertinent beantwoord 
nie. 
6.2.2.1.3  Deur die realiteit van die probleem te erken, het die Sinode 
klaar besluit oor die vraag wat aan hom gestel is. 
6.2.2.1.4  Die res van die besluit was gevolglik nie ter sake as 
motivering vir die besluit nie en was ook nie in opdrag van die kerke 
of op 'n ordelike wyse ter tafel nie. 
6.2.2.1.5  Die kerke is onderwerp aan 'n besluit wat op die Sinode 
self ontspring het. 
6.2.2.1.6  Beredenering 
Opmerking:  Die Beswaarskrif 1.1 is in dié sin korrek dat die Sinode 
nie direk uitspraak gegee het oor die Adviesvraag:  "Hoe moet 
gehandel word met lidmate..." (III6(b)(b)) nie. 
Met die aanvaarding van die Dogmatiese en Kerkregtelike 
Kommissie se Rapport is egter 'n indirekte besluit met 'n motivering 
oor die Adviesvraag geneem, soos versoek deur die Algemene 
Vergadering OVS.  Dit is in lyn met KO, artt.30 en 33. 
Die implikasie van die besluit is dat langs die gewone weg met 
lidmate gehandel word wat nie wil saamstem met die besluit dat die 
Nagmaalbeker en nie kelkies nie, gebruik word.  Al sou die vraag 
miskien nie in soveel woorde of pertinent beantwoord gewees het 
nie, blyk uit die feit (dat daar destyds nie Beswaarskrifte daarteen 
ingedien is nie), dat die kerke dit wel as advies so aanvaar het. 
Die besluit om die begronding vir die advies verder uit te brei en as 
opdrag aan 'n Kommissie (tans Deputate) te gee, was ook volgens die 
destydse praktyk binne perke van die genoemde Kerkorde-artikels. 
Daar is dus nie volgens die kriteria van die twintigerjare in stryd met 
KO, artt.30 en 33 gehandel nie. 
Motivering (gronde) 1.2 - 1.4 van die Beswaarskrif bewys nie die 
beswaar nie. 
6.2.2.1.7  Bevinding 
Die beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word nie (vgl. 
5.4.1). 
6.2.2.2  Tweede beswaar: 
Die besluit krenk die reg van Christus om elke vergadering wat in sy 
Naam tot 'n besluit kom, se besluit te bekragtig en deur te voer (vgl. 
1 Kor 5:3-5;  Hand 15:28;  KO, artt.31 en 32). 
6.2.2.2.1  Daar word drie gronde vir die beswaar aangevoer. 
Die vergadering het 'n besluit geneem op grond van 'n bepaalde 
motivering en tog 'n Kommissie (Deputate) benoem om op die 
volgende Sinode 'n beredeneerde advies te bring. 
Hieruit kan een van twee afleidings gemaak word. 
Dit beteken dat hierdie besluit die kerke in die Naam van die Here 
bind, terwyl die beslissing oor die beredenering nog nie afgehandel is 
nie. 
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6.2.2.2.2  Beredenering 
a.  Christus is die Hoof van sy kerk en Hy regeer die kerk deur sy 
Woord en Gees.  Alle kerklike vergaderings word met gebed geopen 
en gesluit om aan hierdie beginsel gestalte te gee (KO, art.32). 
Meerdere vergaderings is vergaderings van meerdere kerke. 
b.  Die bewering van die Beswaarskrif gaan uit van 'n dualistiese 
beskouing dat die kerkraad en meerdere vergaderings teenoor 
mekaar staan asof die besluit van 'n Sinode nie die besluit van die 
kerkraad is nie (vgl. KO, art.31). 
c.  Die motivering (beswaargrond) vir hierdie beswaar is nie 
toepaslik nie. 
d.  Die reg van Christus is dus nie gekrenk nie. 
6.2.2.2.3  Bevinding 
Die beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word nie (vgl. 
5.4.1). 
6.2.2.3  Derde beswaar: 
Die besluit krenk die reg van Christus om as Hoof van elke plaaslike 
gemeente daardie gemeente die Nagmaal te laat hou op die wyse wat 
tot die meeste stigting dien (KO, art.62). 
Daar is drie gronde vir die beswaar. 
1.  Die woorde:  "dat kerke hulle sal bepaal..." is gebiedend en laat 
nie ruimte vir 'n ander moontlike wyse van bediening nie. 
2.  Soos die besluit letterlik staan, is dit prakties alleenlik uitvoerbaar 
waar 'n klein aantal lidmate bedien word. 
3.  Die gevolg is dat die gewetens van lidmate van gemeentes waar 
die gebruik van meer gemeenskaplike bekers gehandhaaf word, 
sedert die besluit belas word met onsekerheid en onsekerheid. 
6.2.2.3.1  Beredenering 
a.  Die bewering gaan van dieselfde dualisme uit as die vorige en dui 
op 'n independentistiese teenoor die presbiteriale opvatting. 
b.  In die motivering geskied daar nie reg aan die besluit oor "'n 
gemeenskaplike beker" nie, asof die besluit dui op "een" 
gemeenskaplike beker  met die klem op die één.  Dat kerke van groot 
getalle nie hierin 'n onoorkomelike probleem gesien het nie, blyk uit 
die geskiedenis.  Volgens Die Almanak vir 1918 was daar elf 
gemeente wat meer as 500 belydende lidmate gehad het.  Daar was 
een gemeente met 1130 belydende lidmate en 'n hele paar met 
ongeveer 800 belydende lidmate. 
c.  Die beswaar teen 'n gemeenskaplike beker soos besluit deur 
Sinode 1930, kan op Skrifgronde nie gehandhaaf word nie (vgl. die 
Eksegetiese studie:  3.1.3.5). 
d.  Kerkorde, art.62 word foutiewelik aangehaal asof die kerkrade op 
'n independentistiese wyse 'n vrye hand het in die besluit wat tot die 
meeste stigting sou dien (vgl. die Studierapport oor die betekenis van 
KO, art.62). 
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6.2.2.3.2  Bevinding 
Die beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word  nie (vgl. 
5.4.1). 
6.2.2.4  Vierde beswaar: 
Die Sinode het in stryd met KO, art.46 'n saak wat afgehandel is, op 
die Agenda van 'n volgende Sinode geplaas. 
Daar is drie gronde vir die beswaar. 
1.  Die besluit oor 'n Kommissie (Deputate) beteken dat 'n saak wat 
by een Sinode afgehandel is, weer by 'n volgende Sinode gehanteer 
moet word. 
2.  Op die duidelike bedoeling van KO, art.46 word gewys. 
3.  Die indruk ontstaan dat die Sinode sy besluit geprejudiseer het en 
van die volgende Sinode verwag om agterna redes te voorsien.  Die 
gevolg is dat die besluit self met agterdog bejeën kan word tot oneer 
van Christus. 
6.2.2.4.1  Beredenering 
a.  Die besluit om verdere begronding vir die reeds genome besluit te 
gee, dui daarop dat die Sinode 1927 self geoordeel het dat die saak 
nie afgehandel is nie.  Dit is steeds kerklike praktyk om 
onafgehandelde sake aan Deputate op te dra vir afhandeling op 'n 
volgende meerdere vergadering. 
b.  Die Kommissie (Deputate) het nie 'n (nuwe) motivering opgestel 
nie.  Volgens Acta 1930:48 was die opdrag baie duidelik:  "...aan die 
Kommissie slegs opdrag gegee het om die redene wat tot die 
uitspraak gelei het, te formuleer". 
c.  Daar kan nie met die huidige kerkregtelike praktyk uitgemaak 
word dat die Sinode 1927 in stryd met KO, art.46 sou gehandel het 
nie. 
6.2.2.4.2  Bevinding 
Die beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word  nie. (vgl. 
5.4.1). 
6.2.2.5  Vyfde beswaar: 
Die Sinode het in stryd met die Skrif, Belydenis en die Kerkorde 'n 
bepaalde kerklike tradisie tot 'n beginsel verhef, sonder om van ander 
kerke se tradisies kennis te neem of die Skrif volledig te ondersoek 
oor die gebruike van die vroeë kerke. 
*  Daar is vyf gronde van beswaar (kyk Motivering van die 
Beswaarskrif op - Acta 1994:495, 51-55 en E). 
6.2.2.5.1  Beredenering 
a.  Die bewering wat gemaak word, hou nie rekening met die feit dat 
daar na twee Skriftuurplase verwys word nie (al berus die een 
waarskynlik op 'n drukfout!). 
b.  Bloot die feit dat die benoemde Deputate die opdrag ontvang het 
om "op die volgende Sinode 'n beredeneerde advies uit te bring, wat 
die gronde aangee waarom die Gereformeerde Kerk die 
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gemeenskaplike beker handhaaf by die Nagmaalstafel, en waarom 
ons (!) nieteenstaande die gesondheidsbesware geen aparte kelkies 
wil gebruik nie", dui daarop dat die Sinode (weens gebrek aan tyd?) 
nie 'n bepaalde tradisie tot 'n beginsel wou verhef nie. 
c.  Die motivering maak 'n bewering wat nie bewys kan word nie.  
Die woorde "soos dit tot hiertoe by ons gebruiklik was", bewys nie 
dat die Sinode 1927 die intensie gehad het om "veroordelend teenoor 
alle ander gebruike te staan as sou dit nie volgens die instelling van 
Christus wees nie". 
d.  Daar is geen bewys dat die besluit die eie gebruik om meer 
gemeenskaplike bekers te gebruik, afgewys het nie.  Dit is skynbaar 
bloot 'n interpretasie van die Beswaarskrif dat die besluit 'n 
onhoudbaarheid tot gevolg sou gehad het, aangesien geen kerk vir 64 
jaar daarna enige beswaar daarteen ingedien het nie. 
e.  In die motivering word afleidings gemaak uit die feit dat die 
Jerusalem-gemeente uit meer as drie duisend lidmate bestaan het, 
sonder 'n grondige eksegese van Handelinge 2:46, wat deur die studie 
van die huidige Deputate in 'n ander lig geplaas word. 
f.  Strack en Billerbeck se verwysing na die wyse waarop die Pasga 
destyds gevier is, is nie van deurslaggewende gewig nie - te meer 
omdat hulle erken dat volgens die Skrifgegewens 'n gemeenskaplike 
beker moontlik was.  Hierdie gegewens is nie deur die Beswaarskrif 
eksegeties getoets nie.  Hier word verwys na die eksegetiese studie 
van die Deputate oor Lukas 22:17;  Matteus 26:27 en Markus 14:23, 
waar tot 'n teenoorgestelde gevolgtrekking geraak word (vgl. 4e 
Eksegetiese verslag, 3-3.1.5). 
6.2.2.5.2  Bevinding 
Die beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word  nie (vgl. 
5.4.1). 
6.2.2.6  Sesde beswaar: 
In stryd met die Skrif, Belydenis en Formuliere wat daarop berus, 
word van 'n terloopse saak 'n essensiële saak gemaak. 
Daar is vyf gronde van beswaar. 
1.  Die twee tekste waarna in die besluit verwys word, is slegs 'n 
beskrywing van die instelling van die Nagmaal.  Beker sê niks meer 
as dat dit die houer was waarin wyn gegooi is, soos gebruiklik in 
daardie tyd. 
2.  Christus het geen simboliek aan die beker as sodanig gekoppel 
nie, maar wel aan die wyn en die brood. 
3.  Indien 'n gemeenskaplike beker 'n noodsaaklike vereiste gemaak 
word omdat Christus dit by die instelling gebruik het, laat dit die 
deur oop vir allerhande versinsels oor wat by die Nagmaal 
noodsaaklik is. 
4.  Die verwysing na die beker is slegs 'n skryfwyse soos wat 
Grosheide in sy kommentaar op 1 Kor 10:16 aantoon. 
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5.  Die verwysing na die "beker" of "drinkbeker" in ons 
Belydenisskrifte moet in dieselfde sin verstaan word. 
6.2.2.6.1  Beredenering 
a.  Die Beswaarskrif bestempel die gebruik van die beker (en daarom 
nie kelkies nie) as 'n terloopse saak, sonder om uit die Skrif, 
Belydenis of Kerkorde die bewering te bewys. 
b.  Motivering 6.1 en 6.2 maak stellings wat nie eksegeties bewys 
word nie en deur die eksegetiese studie van die Deputate weerlê 
word (vgl. Eksegetiese verslag) 
c.  Motivering 6.3-6.5 maak onbewese stellings ook oor die 
Belydenisskrifte. 
d.  Die studie van hierdie Deputate, eksegeties sowel as kerkregtelik, 
kom tot 'n teenoorgestelde gevolgtrekking wat die Sinode van 1927 
gelyk gee, nl. dat die beker wel 'n essensiële saak is. 
6.2.2.6.2  Bevinding 
Die beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word nie (vgl. 
5.4.1). 
6.2.3  B.  Besware teen 1930 se besluite:  Eerste besluit 
Die eerste besluit:  "Ons neem die hele Rapport met dank aan (Acta 
1930:50, 46). 
(LW.  Die Rapport waarna hier verwys word, is die Rapport van die 
Kommissie (Deputate) wat deur die Sinode 1927 benoem is om die 
besluit te motiveer - Studiedeputate.) 
Daar is vyf besware teen die besluit. 
*  Die eerste beswaar:  Dit krenk die reg van Christus om elke 
vergadering te lei tot sy eie besluitneming op grond van dit wat 
voorgelê word. 
*  Drie gronde word vir die beswaar aangevoer (kyk Motivering 1.1-
1.3 van die Beswaarskrif.  Acta 1994:496). 
6.2.3.1  Eerste Beswaar 
6.2.3.1.1  Beredenering 
Hierdie Beswaar is dieselfde as teen die besluite van 1927 en word 
op dieselfde wyse beoordeel as daar. 
Die gronde slaag nie daarin om die Beswaar te bewys nie en dit is 'n 
ope vraag of die interpretasie van KO, art.36 korrek is. 
6.2.3.1.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word  nie (vgl. 
5.4.1) 
6.2.3.2  Tweede Beswaar: 
Die woorde "die gebruik van een beker aan 'n gemeenskaplike tafel 
beantwoord aan die ordinansie van die instelling" bring 'n 
ongegronde formalisme tot stand waardeur die gewetens van die 
lidmate met 'n middelmatige saak gebind word. 
Twee gronde word vir hierdie Beswaar gegee (kyk Motivering 2.1-
2.2 van die Beswaarskrif  Acta 1994:496). 



 667

6.2.3.2.1  Beredenering 
a.  Wanneer na die Rapport (Acta 1930:48, 1) gekyk word, blyk dit 
dat die Sinode sy teenstand teen aparte kelkies grond op die 
motivering:  "Omdat die gebruik van aparte kelkies in stryd is met 
wat die Evangeliste en die apostel Paulus ons verhaal aangaande die 
instelling van die Awendmaal deur die Here Jesus Christus.  Vgl. 
Matt 26:27, 28;  Markus 14:23;  Luk 22:20;  1 Kor 11:25-29". 
b.  Die woorde "die gebruik van een beker aan 'n gemeenskaplike 
tafel beantwoord aan die ordinansie van die instelling", is 'n 
gevolgtrekking, gemaak uit die Skrifgegewens:  "En hieruit volg dat 
die gebruik van een beker..."  Dit vorm hoegenaamd nie die kern van 
die motivering van die Sinode nie. 
c.  Die bewering, "volgens Skrif en Belydenis is daar slegs twee 
simbole", word nie met eksegetiese en dogmatiese bewyse gestaaf 
nie.  Daar word ook nie pertinent gesê na watter twee simbole 
verwys word nie.  Skynbaar is dit brood en wyn.  Eksegeties is 
vasgestel dat in die instellingswoorde die woord wyn nooit gebruik is 
nie.  Slegs die beker (vgl. Eksegetiese studie van hierdie Deputate) 
d.  In die gronde 2.1 en 2.2 van die Beswaar word geen bewys gevind 
dat die beker 'n middelmatige saak is, of dat die Sinodebesluit 'n 
formalisme tot stand sou gebring het nie.  Die voorwerpe waarna 
verwys word, met uitsondering moontlik van die tafel, word nie in 
die Skrif vermeld nie en kan daarom nie op een lyn met die beker 
gestel word nie. 
e.  Ons verwys by punte 2.1 en 2.2 na die Eksegetiese verslag:  7 tot 
14 (in sy geheel) waar die Studiedeputate tot presies die 
teenoorgestelde bevindings as die Beswaarskrif kom. 
6.2.3.2.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word nie (vgl. 
5.4.1). 
6.2.3.3  Derde Beswaar: 
Die stelling dat "aparte kelkies in stryd is met die simboliek van die 
Awendmaal as 'n geestelike gemeenskapsmaaltyd wat moet vertolk 
die eenheid met die mistieke Liggaam van Christus" en dat dit van 
die maal "'n individualistiese saak" maak, is 'n blote siening sonder 
enige Skriftuurlike of Konfessionele begronding. 
Daar word vier gronde van Beswaar aangedui (kyk Motivering 3.1-
3.3 van die Beswaarskrif Acta 1994:496 B.1 en E). 
6.2.3.3.1  Beredenering 
Die Eksegetiese, Dogmatiese, en Liturgiese studie van die Deputate 
kom tot presies die teenoorgestelde bevinding as wat in gronde 3.1-
3.3 beweer word. 
6.2.3.3.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word nie (vgl. 
5.4.1). 
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6.2.3.4  Vierde Beswaar: 
Die stelling wat aparte kelkies afwys omdat dit "die gees van 
liefdeloosheid en individualisme" "in die hand werk" is bloot 
subjektiewe beoordeling en veroordeling daarvan sonder enige 
bewyse. 
Daar is een grond vir die Beswaar (kyk Motivering by punt 4 van die 
Beswaarskrif.  Acta 1994:497) met 'n aanvulling op bladsy 499 (Acta 
1994). 
6.2.3.4.1  Beredenering 
Die volledige motivering van die Sinode 1930 is die volgende: 
"3.  Omdat die indiwidualistiese viering, met aparte kelkies, die gees 
van liefdeloosheid en indiwidualisme, wat vyande is van die 
gemeente van Christus, in die hand werk en die bande van liefde en 
saamhorigheid, wat die gelowiges saambind, verswak.  Ons verag 
medegelowiges, en wil nie aan die Awendmaal dieselfde drinkbeker 
saam met hulle gebruik nie.  Vandaar o.a. die drang na aparte 
kelkies.  Toegee aan hierdie drang deur die Kerk, beteken dat die 
Kerk juis die verkeerde gees voed en sterk" (Acta 1930:49). 
a.  Die Beswaarskrif begrond hierdie beswaar met die moontlikheid 
dat iemand juis uit liefde verkies om sy eie bekertjie of kelkie te 
gebruik en met die moontlikheid dat 'n gemeente ter goedertrou met 
die oog op die stigting en ordelikheid, besluit ten gunste van 
bediening met kelkies met verwysing na Fil 2:2, 3 en 1 Kor 14:40. 
b.  Hierdie moontlikhede hef nog nie die stelling van die besluit op 
nie.  Ook wat die Sinode besluit het, is 'n moontlikheid.  Dit is nie uit 
die lug gegryp nie, maar was destyds in die hele kelkie kwessie 'n 
werklikheid. 
c.  'n Gees van liefdeloosheid kan nie bewys word nie.  Die Beswaar 
slaag nie daarin om te bewys dat die motivering van die Sinode 1930 
bloot 'n subjektiewe beoordeling en veroordeling sonder enige bewys 
is nie. 
d.  Goeie eksegese van die twee teksgedeeltes sal dui aan dat dit ook 
as bewys vir die Sinodebesluit gebruik kan word. 
6.2.3.4.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie grond gehandhaaf word nie (vgl. 
5.4.1). 
6.2.3.5  Vyfde Beswaar: 
Ook die stelling dat "die drang na aparte kelkies soms voortkom uit 
'n gees van ongeloof" is 'n bloot subjektiewe beoordeling sonder 
enige Skriftuurlike bewyse. 
Daar is een grond vir die Beswaar (kyk Motivering in Acta 1994:497 
en 499, 5 van die Beswaarskrif). 
6.2.3.5.1  Beredenering 
a.  As die Sinode sou beweer het dat die drang altyd voortkom uit 'n 
gees van ongeloof, sou die grond miskien gehandhaaf kon word. 
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b.  Dit mag wees dat die stelling sonder Skrifbewyse is, maar dit is 
nie sonder bewys 'n bloot subjektiewe beoordeling nie.  Trouens die 
Sinode het die volgende hierby aanvaar:  "Insover as die argument 
dat deur die gemeenskaplike beker aansteeklike siektes oorgedra 
word, ernstig bedoel is, moet ons hier aanmerk:  dat daar geen 
wetenskaplik-gekonstateerde feite is nie wat hierdie bewering staaf 
dat mense besmetlike siektes aan die Awendmaal opgedoen het". 
c.  Kultuurverskille is 'n baie swak argument vir die bewys van 'n 
bloot subjektiewe beoordeling in 1930.  Sinode 1930 het nie met 
kultuurverskille gewerk nie, maar het hom op die Skrif beroep. 
d.  Die verwysing na Levitikus 13 en 14 bring die vraag na vore of 
bepalings vir die onreinheid van mense deur bv. melaatsheid op die 
Nagmaal en bediening daarvan betrekking het:  "Iemand wat 'n 
velsiekte het wat hom onrein maak, moet geskeurde klere dra en sy 
hare onversorg laat.  Hy moet ook die onderste deel van sy gesig 
bedek en uitroep:  'Onrein! Onrein!' Hy bly onrein solank hy die 
siekte het.  Hy moet dan ook in afsondering lewe en buite die 
kampplek bly" (AB 1983) (Lev 13:45-46). 
e.  Selfs vandag sal  mense wat aan sulke aansteeklike siektes ly, 
onder kwarantyn en in inrigtings geplaas word waar hulle nie 
Nagmaal uit 'n gesamentlike beker sal gebruik nie. 
f.  Die verwysing na Strack en Billerbeck se siening oor die Pasga is 
reeds beantwoord en die verdere verwysing na higiëne en 
gesondheidsbewustheid word ook weerlê deur die studie in verband 
met higiëniese oorwegings deur hierdie Deputate. 
6.2.3.5.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie grond gehandhaaf word  nie. 
 
6.2.4  Besware teen 1930 se besluite:  Tweede besluit 
Die Tweede besluit:  "Ons neem met dank die Rapport aan".  Die 
"Rapport" waarna verwys word, is die Rapport van die Kommissie 
vir Dogmatiese en Kerkregtelike sake wat gehandel het oor 
gemoedsbesware teen die gebruik van aparte kelkies.  Die Beswaar is 
teen die tweede gedeelte van die Rapport. 
Die eerste wat lui soos volg:  "Die beweging om die gemeenskaplike 
drinkbeker by die Awendmaal te vervang deur kelkies, is nie 'n 
alleenstaande verskynsel nie, maar vorm onderdeel van 'n beweging 
van veel verdere strekking wat die merktekens van die ware Kerk 
(NGB, art... - artikelnommer ontbreek in die oorspronklike teks) op 
sy innigste raak". 
Die tweede wat soos volg lui:  "en die beweging vir individuele 
kelkies deursien in sy strekking as kerkvervalsing" (Acta 1930:150). 
(LW:  Daar is twee besware teen die tweede besluit van 1930.) 
Agtergrond:  In 'n Beskrywingspunt is die Sinode 1930 gevra om te 
adviseer of gemoedsbesware teen die gebruik van aparte kelkies vir 
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elke Nagmaalganger by die viering van die Heilige Nagmaal as 'n 
genoegsame grond kan aangemerk word vir opname van lidmate uit 
die ander kerke in ons Kerkverband? (Acta 1930:157, 84). 
(Dit is teen twee punte in die motivering van die advies dat die 
besware gaan - Studiedeputate.) 
6.2.4.1  Eerste Beswaar: 
Dit is 'n oortreding van die Negende gebod. 
Daar is twee gronde vir die beswaar (kyk Motivering by 1.1-1.2 van 
die Beswaarskrif.  Acta 1994:497). 
6.2.4.1.1  Beredenering 
a.  Indien die Beswaarskrif korrek is dat daar in die interkerklike 
gesprek met die NG Kerk nog nooit die saak van kelkies as 'n vorm 
van kerkvervalsing opgeneem is nie, kan daar sprake wees van 
ligtelike en onverhoorde veroordeling (HK, 43:112). 
b.  Terselfdertyd is dit 'n vraag of 'n positiewe beoordeling van 'n 
dogmatiese kwessie op sigself 'n veroordeling van 'n ander party 
inhou. 
c.  In die onderhawige geval het die Sinode geoordeel dat "wanneer 
persone nie die kenmerkende Geref. leerstukke soos bogenoem 
onder (a) aanvaar en van harte glo nie, en alleen besware het teen die 
gebruik van kelkies, omdat dit 'n afwyking is van tot-nog-toe 
bestaande tradisie", dit nie 'n genoegsame grond vir opname is nie. 
d.  Wat die gesprek met die buitelandse kerke betref, moet die vraag 
gevra word of daar by die aangaan van kerklike korrespondensie 
doelbewus nie oor die saak van die kelkies gehandel is nie en of dit 
nie as 'n saak wat nie op daardie oomblik in die brandpunt gestaan 
het, verkeerdelik oor die hoof gesien is nie. 
e.  Die afleiding uit KO, art.85 dat die GKSA die saak van kelkies as 
'n middelmatige saak beskou, kan in die lig van die nog staande 
besluit van 1930, nie as korrek aanvaar word nie, maar moet eerder 
aan 'n oorsig toegeskryf word wat reggestel behoort te word, 
afhangende van die besluit van Sinode 1997 (vgl. die Kerkregtelike 
studie). 
f.  Die Beswaar sou op hierdie gronde slegs gehandhaaf kon word, 
indien dit 'n voldonge feit is dat die saak van kelkies nog nooit in die 
tussenkerklike gesprek aan die orde gekom het nie, en indien 
standpunt-inname oor 'n leerstellige saak vanself die onverhoorde 
veroordeling is van kerke wat nie dieselfde standpunt huldig nie.  
Feit is egter dat al die besluite van die Sinodes van GKSA in die 
Handelinge opgeteken staan en dat dit praktyk is dat hierdie 
Handelinge aan die kerke met wie ons in gesprek is, deurgegee word. 
6.2.4.1.2  Bevinding 
Die Beswaar kan op hierdie grond nie gehandhaaf word nie (kyk 
5.4.1). 
6.2.4.2  Tweede Beswaar: 
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Dit bind die gewetens van die gelowiges oor 'n middelmatige saak. 
Hier is een grond vir die Beswaar (kyk Motivering 1994:49, 2 van 
die Beswaarskrif). 
6.2.4.2.1  Beredenering 
By vorige punte is reeds afdoende bewys gelewer dat hierdie nie 'n 
middelmatige saak is nie. 
6.2.4.2.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie punt gehandhaaf word nie (kyk 
5.4.1). 
6.2.5  Advies oor die Beswaarskrif 
Die Beswaarskrif word in die lig van die bevinding by elke onderdeel 
in sy geheel nie gehandhaaf nie (kyk 5.4.1). 
 
6.3  Beswaarskrif Suidelike Partikuliere Sinode/Geref Kerk. Port 
Elizabeth (Acta 1994:499, 23.2). 
Waaroor die Beswaarskrif handel. 
Die Beswaarskrif is teen ses besluite en uitsprake van die Sinodes 
van 1927 en 1930 oor die gebruik van kelkies by die viering van die 
heilige Nagmaal. 
Besware word nie duidelik aangedui nie. 
Die Deputate vind dit uiters moeilik om vas te stel wat die Beswaar 
in elke geval presies is.  Nadat die ses besluite aangehaal is, word in 
punt 2 "Gronde vir Beswaar" gegee waarin telkens die besluit weer 
aangehaal word. 
Punt 3 is 'n samevatting. 
Dit lyk asof die eintlike Beswaar in punt 4, "Versoek" vervat is: 
"Die voorgenoemde besluite en eksplisiete uitsprake van Sinodes 
1927 en 1930 oor die gebruik van kelkies by die Nagmaal is geneem 
en gedoen sonder om aan te toon dat die besluite en uitsprake op die 
Heilige Skrif, Belydenis en Kerkorde gegrond is" (Acta 1994:506). 
6.3.1  Eerste besluit (Acta 1994:499, 1.1) 
"Die Sinode neem met dank die Kommissierapport aan en benoem 
verder 'n Kommissie (Deputate) om op die volgende Sinode (1930) 'n 
beredeneerde advies uit te bring wat die gronde aangee waarom die 
Gereformeerde Kerk die gemeenskaplike beker handhaaf by die 
Nagmaalstafel, en waarom (ons) nieteenstaande die 
gesondheidsbesware geen aparte kelkies wil gebruik nie."  "Voorstel 
(b) met meerderheid van stemme aangeneem" (Acta 1927:52). 
Die Kommissierapport wat aldus vir die rekening geneem is, lees 
soos volg:  "Die Kommissie adviseer, dat die Sinode besluit:  dat die 
kerkrade hulle sal bepaal by 'n gemeenskaplike beker, soos dit tot 
hiertoe by ons gebruiklik was, omdat dit volgens die instelling van 
Christus is, Lukas 27(22):17, Mark 14:23.  Spesiale gevalle van 
besmetting berus by die kerkraad" (kyk 1927:169, III/6/bb). 
6.3.1.1  Beswaar 
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"(a)  Dit word aangetoon dat as die Sinodebesluite op suiwer 
Skrifeksegese en Belydenisgronde sou staan, dit inherent nie met 
sigself strydig sal wees nie.  Die Sinodebesluit is egter innerlik 
teenstrydig, bv. deurdat die volgende teenstrydige standpunte in 
dieselfde besluit vervat word: 
(a.1)  Die Sinode besluit dat "ons nieteenstaande die 
gesondheidsgevare, geen aparte kelkies wil gebruik nie" 
(a.2)  Die Kommissierapport wat die Sinode vir sy rekening neem, 
staan egter die standpunt voor dat "Spesiale gevalle van gevaar vir 
besmetting berus by die kerkraad", sodat dit in sodanige geval (dus 
gesondheidsgevare) 'n kerkraad sou vrystaan om wel van kelkies 
gebruik te maak". 
6.3.1.2 Beredenering 
6.3.1.2.1  Dit is nie duidelik waarna die woorde "Dit word 
aangetoon...", in die Beswaargrond (a) verwys nie (Acta 1994:501, 
2.2.1(a). 
6.3.1.2.2  Die Beswaarskrif maak die verkeerde afleiding dat dit in 
sodanige geval 'n kerkraad sou vrystaan om wel van kelkies gebruik 
te maak. 
6.3.1.2.3  Die Sinodebesluit "dat dit by die kerkraad berus", beteken 
dat elke kerkraad in besondere gevalle van gevaar vir besmetting, 
besluit hoe die gemeenskaplike beker (geen "aparte kelkies" nie) 
bedien moet word. 
6.3.1.2.4  'n Spesiale geval van gevaar vir besmetting kan nie die reël 
bepaal nie.  Daar is nie 'n teenstrydigheid in die Sinode se besluite 
nie, aangesien die een die algemene reël bepaal en die ander 'n hoogs 
uitsonderlike spesiale en bewese geval van gevaar vir besmetting, 
soos 'n epidemie, reël. 
6.3.1.3 Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie punt gehandhaaf word nie (kyk 
5.4.1). 
6.3.2  Tweede besluit (Acta 1994:499, 1.2): 
"Omdat die gebruik van aparte kelkies in stryd is met wat die 
Evangeliste en die apostel Paulus ons verhaal aangaande die 
instelling van die Awendmaal deur die Here Jesus Christus.  Vgl. 
Matt 26:27, 28;  Markus 14:23;  Luk 22:20;  1 Kor 11:25-29" 
(1930:48, 1). 
6.3.2.1  Beswaar. 
Die Deputate vind geen duidelike Beswaar nie.  Daar is 'n punt 
(a)  Instelling en bedoeling van Christus by die Nagmaal (Acta 
1994:501) en 
(b)  Wat maak regtig saak by die Nagmaal? (Acta 1994:503). 
6.3.2.2  Beredenering 
6.3.2.2.1  In grond (a) word die Instelling en bedoeling van Christus 
by die Nagmaal gestel en baie gespekuleer maar nêrens eksegetiese 
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bewyse aangevoer vir wat beweer word nie.  Bv:  "Die eenheid is 
immers geleë in die wyn wat tot versterking van die geloof gebruik 
word (nie die beker nie) en in die brood wat geëet word (nie die bord 
nie)".  As afdoende antwoord op hierdie redenasie en bewering is dit 
genoegsaam om daarop te wys dat die Here Jesus by die instelling 
van die Nagmaal slegs van die brood en die beker melding maak (nie 
van die bord nie en ook nie van wyn nie). 
6.3.2.2.2  Voorts, die verwysing na die Nagmaalsformulier:  "Net 
soos uit baie graankorrels een meel gemaal en een brood gebak word 
so moet ons ... een liggaam wees" op grond van "Omdat dit een 
brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal 
deel aan die een brood" (AB 1983 - 1 Kor 10:17).  Na analogie 
daarvan word sonder Bybelse begronding gemeld van druiwekorrels 
wat tot een wyn vloei.  En dit terwyl die Skrif sê "Die beker van 
danksegging, waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met 
die bloed van Christus nie? (AB 1983 - 1 Kor 10:16). 
6.3.2.2.3  In grond (b) word gevra:  "Wat maak regtig saak by die 
Nagmaal?"  Dan word drie dinge opgenoem met verwysing na die 
NGB, art.35 en die HK, 25:66 en 28:75. 
6.3.2.2.4  Daar word egter nie aangetoon hoe hierdie stelling en 
vraag die Sinodebesluit verkeerd bewys nie. 
6.3.2.2.5  Die Deputate verwys verder na die Eksegetiese studie in sy 
geheel vir 'n antwoord op die redenasie van die Beswaarskrif. 
6.3.2.3  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie punt gehandhaaf word nie. (kyk 
5.4.2). 
6.3.3  Derde besluit:  (Acta 1994:499, 1.3): 
"Uit die verskillende Skriftuurplekke hier genoem, blyk een ding 
duidelik, namelik dat by die instelling van die Nagmaal die Here 
Jesus aan die dissipels 'n drinkbeker gegee het wat hulle 
gemeenskaplik moes drink.  Daaromtrent kan daar by 
onbevooroordeelde eksegese geen die minste twyfel bestaan nie.  
Hierop rus dan ook die viering van die Awendmaal met die 
gemeenskaplike drinkbeker in die eerste Christelike Kerk. 
Uit hierdie Skriftuurplekke, en veral uit die bevel:  'Drink almal 
daaruit' (wat bedoel op die rondgaande beker) blyk duidelik dat die 
Here Jesus die Awendmaal bedoel het as 'n broeder-maaltyd, met 'n 
gemeenskaplike drinkbeker in die sin van die Paasmaaltyd, maar nou 
siende op sy eie offerande" (1930:48, 1). 
6.3.3.1  Beswaar. 
Die "bevel":  "Drink almal daaruit".  Die Beswaarskrif beweer dat 
die besluite en uitsprake van 1927/1930 baie maak van die 
"instellingstekste" as die enigste Skrif- of Belydenis-verwysings en 
stel dan die vraag of dit geregverdig is om so baie daarvan te maak. 
Gronde. 
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Die bewering en die vraag word dan bespreek. 
6.3.3.2  Beredenering 
Hier is 'n bewering dat daar van oorspanne eksegese in die 
Sinodebesluit sprake sou wees.  Vir 'n antwoord op die redenasie 
word verwys na die eksegetiese studie van die huidige Deputate in sy 
geheel. 
6.3.3.3  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie punt gehandhaaf word nie (kyk 
5.4.2). 
6.3.4  Vierde besluit: (Acta 1994:500, 1.4): 
"En hieruit volg dat die gebruik van een beker aan 'n gemeenskaplike 
tafel, beantwoord aan die ordinansies van die instelling.  En die Kerk 
is verplig om by die bediening van die Sakrament die ordinansie van 
die instelling, soos dit duidelik is uit Gods Woord, te volg, sonder om 
daarby willekeurig toe te doen of daarvan af te doen" (Acta 1930:48, 
1). 
6.3.4.1  Beswaar 
Die Beswaar teen hierdie besluit word nie duidelik geformuleer nie.  
Dit lyk asof die eintlike Beswaar in die "Aanvullende slot - 
gevolgtrekking by paragraaf 2.2.4 en 2.2.5" deur die Suidelike 
Partikuliere Sinode vervat is: 
Talle inherente teësprake in die Sinodes 1927 en 1930 se besluite en 
uitsprake lei tot misverstand, selektiewe toepassing en misbruik.  Die 
teenstrydighede en gebrek aan logiese binding met Skrif en 
Belydenis is so ernstig en so opvallend dat dit die kerk en die leer 
van Christus in diskrediet stel by die kerk en wêreld.  Daardie 
besluite en uitsprake mag gevolglik nie langer as 'geldende' 
Sinodebesluite- en uitsprake aanspraak daarop maak dat dit 
gesagsvol die gewete van gelowiges en die kerke bind nie" (Acta 
1994:507, E) 
Gronde: 
Vier gronde word aangevoer (Acta 1994:504, B. 2.2.4) 
(a)  Die navolging van die ordinansie is slegs verpligtend indien die 
ordinansie duidelik 'n verpligting volgens Gods Woord inhou. 
(b)  Die uitspraak lui dat navolging verplig word wat nie willekeurig 
aan die instelling toedoen of afdoen nie. 
(c)  Die besluit gee ruimte vir twee omstandighede waaronder daar 
aan- of afgedoen mag word aan die instelling van die Nagmaal: 
*  Waar die ordinansie nie duidelik verplig word nie (bv. ongesuurde 
brood;  Nagmaal slegs in die aand) 
*  Waar toe- of afgedoen word anders as op willekeurige wyse (bv. 
waar afgewyk word van die gebruik van net een enkele beker;  meer 
as een sitting vir die viering van die Nagmaal;  Nagmaal slegs 
driemaandeliks). 
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(d)  'n Teenstrydigheid word beweer waarmee alle sprake van 
beginselbesluit weerspreek word. 
Hoe hierdie vier gronde die beswaar teen die betrokke besluit toelig, 
is nie duidelik nie. 
6.3.4.2  Beredenering 
Die hermeneutiese uitgangspunte wat in die Beswaarskrif teëgekom 
word, doen enigsins vreemd aan. 
Vir 'n beoordeling van die Beswaarskrif op hierdie punt, kyk die 
Eksegetiese, Dogmatiese en Liturgiese studie van die Deputate in die 
geheel. 
 
 
6.3.4.3  Bevinding 
Die beswaar kan nie op hierdie punt gehandhaaf word nie (kyk 
5.4.2). 
6.3.5  Vyfde en Sesde besluit:  (Acta 1994:500, 1.5 en 1.6: 
"Eers as die gelowiges saam aan een tafel aansit, as hulle eet van 
dieselfde brood, en drink van dieselfde drinkbeker, kom daarin 
simbolies die eenheid van die Liggaam van die Here uit" (Acta 
1930:49, 2). 
"Maar ook die tweede merkteken, die reine bediening van die 
Sakramente, word aangetas.  Die Satan poog om die ware gelowiges 
ook die troos van die Awendmaal te ontneem.  Daar word begin met 
die tafel.  Dit word verklaar dat die Nagmaalstafel nie nodig is nie by 
die bediening van die Sakrament en dan word dit verwyder uit die 
midde van die gemeente, sodat brood en drinkbeker in die Kerk 
rondgedra word.  Dan word die aanval op die Heilige Nagmaal 
voortgesit deur die vervanging van die gemeenskaplike beker deur 
individuele kelkies" (Acta 1930:158). 
6.3.5.1  Beswaar. 
"(a)  Vir hierdie verreikende uitsprake voer die Sinode geen Skrif- of 
Belydenisgronde aan nie.  Hierdie uitsprake kom neer op 'n 
óórspanne eksegese van die bewysplase in die Skrif waarna verwys 
word. 
"(b)  Die standpunt wat die Sinodes inneem, maak van eksegese 
gebruik wat die gemelde tekste óórspan net soos die Jode van ouds 
die Sabbatsgebod oorspan het om selfs die Seun van God te 
beskuldig en weens Sabbatsontheiliging teen Hom te velde te trek 
(die genesing op die Sabbatdag by Betesda, Joh 5:1-29)..." 
"(c)  'n Eksegese wat volhou dat die seënryke viering van die 
Nagmaal uitsluitlik met die beker kan geskied, negeer die geestelike 
karakter van ons eenheid in die geloof en negeer so ook die 
geestelike karakter van die Nagmaal, soos daaruit blyk dat Christus 
self die brood van die lewe is (Joh 6:15) en "Hy wat my vlees eet en 
my bloed drink, het die ewige lewe" (Joh 6:54).  So 'n eksegese staan 
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in skrille kontras ook met die Instellingsformulier (Nagmaals-?) wat 
onder andere soos volg lui:  "Uit hierdie instelling... sien ons dat Hy 
ons geloof en vertroue op sy volmaakte offer rig... as die enigste 
grondslag van ons saligheid". 
(d)  "Volgens NGB, art.35 is slegs drie sigbare sake wesenlik in die 
Nagmaalsviering:  brood, wyn en maaltyd.  Hierop volg 'n 
beredenering. 
(e)  "Ook die HK beperk die sigbare, wesenlike elemente van 
Nagmaalsviering tot brood, wyn en maaltyd, soos duidelik blyk uit 
28:75 en 29:79." 
(f)  "Die beker op sigself (sonder die wyn) kan nie die teken wees 
van Christus se bloed wat uit die hand van die dienaar ontvang word 
nie (28:75)."  Hierop volg 'n beredenering. 
Gronde. 
Die vraag is of (d), (e) en (f) in punt 7.1 hierbo nie bedoel is om as 
gronde te dien vir die besware wat in (a), (c) en (d) gestel word nie? 
6.3.5.2  Beredenering 
6.3.5.2.1  Die Beswaarskrif oorspan die motivering van 'n 
Sinodebesluit asof dit altyd Skrif- en Belydenisgronde moet gee.  Die 
bewyslas lê op 'n beswaarde of appellant om aan te toon dat 'n 
bepaalde kerklike besluit in stryd is met Skrif, Belydenis of 
Kerkorde. 
6.3.5.2.2  Ook hier moet opgemerk word dat die hermeneutiese 
uitgangspunte wat in die Beswaarskrif teëgekom word, vreemd 
aandoen.  Bv. die bewys uit Joh 5:1-29. 
6.3.5.2.3  Vir beantwoording van die argumentasie van die 
Beswaarskrif kyk die Eksegetiese, Dogmatiese en Liturgiese studie 
van die Deputate in die geheel. 
6.3.5.3  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie punte gehandhaaf word nie. 
6.3.6  Advies oor die Beswaarskrif (kyk 5.4.2) 
Die Beswaarskrif word in die lig van die bevinding by elke onderdeel 
in sy geheel nie gehandhaaf nie. 
 
6.4  Suidelike Partikuliere Sinode/Geref. Kerk Strand (Acta 
1994:507, 23.3) 
6.4.1  Waaroor die Beswaarskrif handel. 
"Beswaarskrif ... oor die wyse van Nagmaalsgebruik, met spesifieke 
verwysing na die verpligte gesamentlike Nagmaalsbeker". 
Besluite waarteen Beswaar aangeteken word: 
"Die samehangende besluite is vervat in Acta 1927:52 ("dat die 
kerkrade hulle sal bepaal by 'n gemeenskaplike beker soos dit tot 
hiertoe by ons gebruiklik was, omdat dit volgens die instelling van 
Christus is" - Luk 22:17;  Markus 14:23). 



 677

Die besluit moet saamgelees word met die besluit van die Sinode 
1930:50, 46b.  Die besluit keur 'n Rapport goed wat die motivering 
verskaf waarom die Sinode van 1927 besluit het om hom teen die 
gebruik van afsonderlike kelkies uit te spreek.  KO, art.62 word 
aangehaal. 
Die Beswaar: 
"Die betrokke besluite van 1927 en 1930 staan die uitvoering van 
KO, art.62 in die weg" (Acta 1994:507). 
6.4.2  Beswaargrond Een 
"Die Sinode (1930) verhef sekere Skrifgegewens tot Skrifbeginsels 
(met verwysing na die feit dat by die instelling van die Nagmaal die 
Here Jesus een gesamentlike drinkbeker gebruik het) - en dan sonder 
genoegsame beredenering". 
6.4.2.1  Beredenering 
6.4.2.1.1  Die Beswaarskrif probeer aantoon dat die Skrifberoep van 
die Sinode nie die toets van nadere ontleding deurstaan nie.  Die drie 
punte van die Beswaarskrif (3.1.1.1 tot 3.1.1.3) word dan soos volg 
saamgevat:  "Uit bogenoemde blyk dat die Sinode 1930 in hulle 
Skrifverklaring die gegewens uit die Skrif oor hierdie saak oorspan 
het, deurdat die gebruik van die beker as middel waaruit die 
Nagmaalswyn gedrink moet word, aangetoon is as die enigste 
geldige manier waarop Nagmaal gevier sou kon word" (Acta 
1994:509). 
6.4.2.1.2  Hermeneutiese uitgangspunte is soms vreemd.  Daar word 
byvoorbeeld nie onderskei tussen die deskriptiewe en preskriptiewe 
by die instelling van die Nagmaal nie.  (Kyk Acta 1994:508, 3.1.1.2.) 
6.4.2.1.3  Die Beswaarskrif verwys na die stylfiguur sinekdogee 
waarin 'n deel (die beker) genoem word om die geheel (die beker 
waaruit die wyn gedrink word) aan te dui en konkludeer dan dat die 
beker (na analogie van hoe die brood aangegee is) nie in die kern van 
die saak staan nie.  Dan trek die Beswaarskrif die aandag van die 
beker af met verwysing na wat Paulus as kern van die saak sou 
aangedui het in 1 Korintiërs 11:29.  Die Beswaarskrif gaan nie 
eksegeties in op die feit dat as die Here Jesus van die stylfiguur 
sinekdogee gebruik gemaak het, waarom Hy dan nie na die "wyn" as 
deel van die beker en die wyn (die geheel) verwys het nie, maar juis 
na die beker.  Die feit van die gemeenskaplikheid van die beker word 
op hierdie wyse verontagsaam (vgl. Eksegetiese studie van die 
Deputate). 
6.4.2.1.4  In 3.1.1.4 word die stelling gemaak dat NGB, art.35 nie die 
interpretasie van Sinode 1930 sou ondersteun nie.  Die eie argument 
word kragteloos gemaak deur te sê dat die NGB die klem laat val op 
"die wat van die Nagmaal" en nie op die hoe van die Nagmaal nie.  
As NGB, art.35 die geheimenis van Joh 6:53-56 teenoor die 
transsubstansiasie- en konsubstansiasieleer verdedig, is dit onbillik 
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om daaruit die konklusie te trek dat die artikel nie die Sinodebesluit 
ondersteun nie.  (Kyk die Dogmatiese en Liturgiese studie in hulle 
geheel.) 
6.4.2.1.5  In 3.1.1.5 word beweer dat KO, art.62 ook nie die 
interpretasie van Sinode 1930 ondersteun nie.  'n Meer korrekte 
stelling sou wees dat die Beswaarskrif se interpretasie van KO, art.62 
nie die Sinode van 1930 se interpretasie ondersteun nie.  Die indruk 
word gewek dat die viering van die Nagmaal geheel en al in die 
vryheid van elke kerk geplaas sou wees.  Dit is natuurlik nie so nie 
(vgl. die Kerkregtelike studie). 
6.4.2.1.6  Die Beswaardes kom in 'n opmerking aan die einde uit by 
die eintlike bedoeling met die verwysing na NGB, art.35 en KO, 
art.62.  Die redenasie hou nie rekening daarmee nie dat die 
Konfessie uit meer as net die NGB bestaan. 
6.4.2.1.7  Die Beswaarskrif lig twee sake uit by KO, art.62: 
*  die verantwoordelikheid van die kerkraad en 
*  die betekenis van die uitwendige seremonies. 
6.4.2.1.8  Die redenasie rondom die twee sake hou nie rekening met 
die ooreenkoms tussen die kerke in kerkverband nie en gee 'n eie 
siening van wat met essensiële en nie-essensiële dinge bedoel sou 
word.  Dit is duidelik dat die Sinode 1930 die gebruik van 'n 
gemeenskaplike beker teenoor die gebruik van kelkies as 'n 
essensiële ding verklaar het.  Geen Sinode het sedertdien anders 
besluit nie (vgl. die Kerkregtelike studie). 
6.4.2.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word nie (kyk 
5.4.3). 
6.4.3  Beswaargrond Twee 
"Die Sinode 1930 oordeel ten onregte dat die simboliek van die 
Nagmaal en die simboliese eenheid van die Liggaam van die Here tot 
sy reg kan kom alleen met die ("eet van dieselfde brood" en) "drink 
van dieselfde drinkbeker" (kursivering deur die Beswaardes). 
6.4.3.1  Beredenering 
6.4.3.1.1  Die Beswaardes haal die Sinodebesluit hier verkeerd aan.  
Volgens die Acta 1930:49 is besluit:  "Eers as die gelowiges ... kom 
daarin simbolies die eenheid van die Liggaam van die Here uit..."  
Hiervan het die Beswaarskrif gemaak "alleen".  Die oordeel van die 
Beswaardes is kwalitatief, terwyl die Sinodebesluit temporeel is. 
6.4.3.1.2  Omdat die aanhaling verkeerd is, is die afleidings wat 
daaruit gemaak word, ook verkeerd. 
6.4.3.1.3  In die motivering word die indruk geskep dat die 
Sinodebesluit 'n uitspraak van die Sinode sou wees dat die eenheid 
van die Liggaam van die Here uitkom alleen as die gelowiges saam 
aan die tafel aansit, as hulle eet van dieselfde brood en drink van 
dieselfde beker, anders nie. 
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6.4.3.1.4  Dit is egter nie so nie.  Al wat die Sinodebesluit doen, is 
om die gebruik van kelkies en die beker teen mekaar op te weeg.  
Simbolies word die eenheid (wat onsigbaar bestaan) eers uitgedruk 
deur die gesamentlike gebruik van die beker en nie deur die 
individuele gebruik van kelkies nie. 
6.4.3.1.5  Volledig aangehaal, lui die Sinode se motivering vir die 
besluit wat in 1927 geneem is, soos volg: 
"U kommissie wens te adviseer dat die Sinode sy teenstand teen 
afsonderlike kelkies motiveer op die volgende gronde... 
2.  Omdat aparte kelkies in stryd is met die simboliek van die 
Awendmaal as 'n geestelike gemeenskapsmaaltyd, wat moet vertolk 
die eenheid met die mistieke Liggaam van Christus. 
Die invoering van aparte kelkies maak die Awendmaal 'n 
indiwidualistiese saak.  En indiwidualisme is in stryd met die 
karakter aan die Nagmaal self.  Daarmee word nie beweer dat by so 
'n indiwidualistiese gebruik van die Nagmaal die sakrament sy 
werking nie kan doen nie. 
Maar dan bly dit die sakrament van die enkele gelowige, van die 
indiwidu, en dit word nie die Sakrament van die gemeente nie.  Die 
wese, die éénheid, die samehang van die gemeente kom nie by die 
indiwidualistiese viering tot sy reg nie.  Eers as die gelowiges saam 
aan een tafel aansit, as hulle eet van dieselfde brood, en drink van 
dieselfde drinkbeker, kom daarin simbolies die éénheid van die 
Liggaam van die Here uit." 
6.4.3.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word nie (kyk 
5.4.3). 
6.4.4  Beswaargrond Drie 
"Die Sinode oordeel veralgemenend en daarom ten onregte dat 
Nagmaalsviering met "aparte kelkies" die "gees van liefdeloosheid en 
individualisme" noodwendig in die hand werk.  Daarmee oordeel die 
Sinode ten onregte dat die gebruik van afsonderlike bekertjies 
noodwendig 'n veragting van medegelowiges impliseer." 
6.4.4.1  Beredenering 
6.4.4.1.1  Die volledige motivering van die Sinode 1930 is die 
volgende: 
"3.  Omdat die indiwidualistiese viering, met aparte kelkies, die gees 
van liefdeloosheid en indiwidualisme, wat vyande is van die 
gemeente van Christus, in die hand werk en die bande van liefde en 
saamhorigheid, wat die gelowiges saambind, verswak.  Ons verag 
medegelowiges, en wil nie aan die Awendmaal dieselfde drinkbeker 
saam met hulle gebruik nie.  Vandaar o.a. die drang na aparte 
kelkies.  Toegee aan hierdie drang deur die Kerk, beteken dat die 
Kerk juis die verkeerde gees voed en sterk" (Acta 1930:49). 
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6.4.4.1.2  Die Beswaarskrif begrond hierdie beswaar met die 
moontlikheid dat iemand juis uit liefde verkies om sy eie bekertjie of 
kelkie te gebruik en met die moontlikheid dat 'n gemeente ter 
goedertrou met die oog op die stigting en ordelikheid besluit ten 
gunste van bediening met kelkies met verwysing na Fil 2:2, 3 en 1 
Kor 14:40. 
6.4.4.1.3  Hierdie moontlikhede hef nog nie die stelling van die 
besluit op nie.  Ook wat die Sinode besluit het, is 'n moontlikheid.  
Dit is nie uit die lug gegryp nie, maar was destyds in die hele kelkie-
kwessie 'n werklikheid. 
6.4.4.1.4  'n Gees van liefdeloosheid kan nie bewys word nie.  Die 
Beswaar slaag nie daarin om te bewys dat die motivering van die 
Sinode 1930 bloot 'n subjektiewe beoordeling en veroordeling sonder 
enige bewys is nie. 
6.4.4.1.5  Goeie eksegese van die twee teksgedeeltes sal aandui dat 
dit ook as bewys vir die Sinodebesluit gebruik kan word. 
6.4.4.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie grond gehandhaaf word nie (kyk 
5.4.3). 
6.4.5  Beswaargrond Vier 
"Die Sinode motiveer die besluit teen die gebruik van "aparte 
kelkies" met "Omdat die drang na aparte kelkies soms voortkom uit 
'n gees van ongeloof".  Hierdie (onbegronde) motivering is in wese 'n 
veralgemenende en growwe beskuldiging. 
Terselfdertyd bevat hierdie motivering die volgende stelling:  "dat 
daar geen wetenskaplik-gekonstateerde feite is nie wat hierdie 
bewering staaf dat mense besmetlike siektes aan die Awendmaal 
opgedoen het".  Hierdie motivering rus op die wankele bene dat die 
saak van die gemeenskaplike beker eers in heroorweging geneem kan 
word wanneer iemand inderdaad wetenskaplik kan aantoon dat 
mense besmetlike siektes aan die Nagmaal opgedoen het.  So 'n 
uitgangspunt neem nie in ag dat lidmate se gemoed deur so 'n vrees 
tot dié mate ontstig kan word dat van ware Nagmaalsgebruik nie 
sprake kan wees nie." 
6.4.5.1  Beredenering 
6.4.5.1.1  As antwoord op hierdie stellings word verwys na die 
higiëniese studie in sy geheel. 
6.4.5.1.2  Opmerking.  Weereens is hier 'n hermeneutiese 
uitgangspunt vreemd, dat 'n moontlike praktiese gevaar 
Skrifbeginsels oorheers. 
6.4.5.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie gronde gehandhaaf word nie - 
Aanbevelings (Acta 1994:514).  Omdat die besware nie gehandhaaf 
word nie, neem die Sinode bloot kennis van die aanbevelings van die 
Beswaarskrif. 
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6.4.6  Advies oor die Beswaarskrif. 
Die Beswaarskrif word in die lig van die bevinding by elke onderdeel 
in sy geheel nie gehandhaaf nie. 
 
6.5  Suidelike Partikuliere Sinode:  besluit en motivering by die 
Beswaarskrifte oor Nagmaal (artt.70, 230) (Acta 1994:514, 23.4). 
6.5.1  Saak waarom dit gaan 
Nadat die Suidelike Partikuliere Sinode die Beswaarskrifte van die 
drie kerke, Bloemfontein-Suid, Port Elizabeth en Strand aangehoor 
en aan die Beskrywingpunte dat hulle na die Nasionale Sinode 
deurgestuur word, gevolg gegee het, het die Partikuliere Sinode hom 
in breë trekke met die inhoud van die drie Beswaarskrifte 
vereenselwig, bostaande stuk opgestel en op die Agenda van die 
Nasionale Sinode van 1994 geplaas. 
Nadat die Suidelike Partikuliere Sinode die kern van die saak gestel 
het, rig hulle die volgende versoek aan die Nasionale Sinode van 
1994: 
"Daarom versoek die Suidelike Partikuliere Sinode die Nasionale 
Sinode om die betrokke besluite en uitsprake te herroep, sodat die 
kerke slegs op KO, art.62 aangewys sal wees met betrekking tot die 
wyse van Nagmaalsviering". 
6.5.2  Beoordeling. 
Vir beoordeling van hierdie besluit en motivering vergelyk die 
Deputate se volledige Rapport vir Eksegetiese, Dogmatiese, 
Liturgiese, Kerkregtelike en Higiëniese besonderhede. 
6.5.3  Bevinding 
Aan die hierbo genoemde versoek kan nie voldoen word in die lig 
van die beoordeling van die Beswaarskrifte nie. 
6.5.4  Advies aan die Sinode van 1997 
Die Sinode neem kennis van die inhoud van die dokument, maar 
voldoen nie aan die versoek wat daarin gerig word op grond van die 
besluite dat die Beswaarskrifte nie slaag nie (kyk 5.4.4). 
 
6.6  Beswaarskrif van die Gereformeerde Kerk Linden (Nas. Sinode 
Acta 1988, 105) 
6.6.1  Besluit waarteen Beswaar ingedien word 
Die Kerkraad dien 'n Beswaarskrif in teen sekere aspekte van 
besluite van die "Sinodale vergadering van die Gereformeerde Kerk 
in Suid-Afrika" van 1930, Acta, artt. 46 en 184. 
Spesifieke Besluite waarteen die Beswaar ingedien word: 
6.6.1.1  "Besluit:  Ons neem die hele Rapport met dank aan" 
(Handelinge 1930:50, 46). 
6.6.1.2  "En hieruit volg dat die gebruik van een beker aan 'n 
gemeenskaplike tafel beantwoord aan die ordinansie van die 
instelling" (Handelinge 1930:48). 
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6.6.1.3  "Eers as die gelowiges saam aan een tafel aansit, as hulle eet 
van dieselfde brood, en drink van dieselfde drinkbeker, kom daarin 
simbolies die eenheid van die Liggaam van die Here uit" (Acta 
1930:159, 184). 
6.6.1.4  "Daar word begin met die tafel.  Dit word verklaar dat die 
Nagmaalstafel nie nodig is nie by die bediening van die Sakrament 
en dan word dit verwyder uit die midde van die gemeente, sodat 
brood en drinkbeker in die kerk rondgedra word" (Acta 1930:158, 
paragraaf (c) - (19 reëls van bo af). 
6.6.1.5  (Die Studiedeputate wys daarop dat die verwysings na die 
Sinodebesluite van 1930 in die Beswaarskrif voor die Sinode 1988, 
foutief is waarskynlik as gevolg van setfoute.  Die besluite is egter 
gekontroleer en is korrek weergegee.) 
6.6.2  Die Beswaar 
"Waarteen die Kerkraad Beswaar maak, is dat in hierdie besluite die 
aansit by 'n tafel tydens die Nagmaalsviering nie meer as 'n ideaal 
voorgehou word nie maar dat die Sinode hier 'n prinsipiële uitspraak 
gemaak het waarin die tafel tot 'n wesenlike element van die 
Nagmaal verhef is.  Waar dit nagelaat word om daarby aan te sit, 
word "die reine bediening van die Sakramente ... aangetas" (Acta 
1930:158, 16de reël van bo af). 
6.6.3  Beswaargrond Een 
Daar is vir hierdie besluite oor die tafel as 'n wesenlike element van 
die Nagmaalsviering geen grond in die Heilige Skrif nie. 
6.6.3.1  Beredenering 
6.6.3.1.1  Tereg wys die Beswaarskrif daarop dat deur die Sinode 
1930 na net vier uitsprake van die Skrif verwys is en dat dit in 
daardie gedeeltes oor die beker en nie oor 'n tafel gaan nie. 
6.6.3.1.2  Uit die Eksegetiese studie en die verloop van die 
kerkgeskiedenis in verband met die wyse van Nagmaalsviering is dit 
duidelik dat die tafel nie tot die wesenlike elemente daarvan behoort 
nie, maar wel die maaltydgedagte en die gesamentlikheid van die 
gebruik van die brood en die beker (vgl. Eksegetiese studie rondom 
die tafel). 
6.6.3.1.3  Die gebruike rondom die tafel in die Reformatoriese 
kerkgeskiedenis het soos volg verloop: 
a.  Calvyn het in Genève 'n tafel slegs as draer van die maaltyd 
gebruik en nie daarby laat aansit nie.  Die Nagmaalsgebruikers het na 
die tafel gekom en al wandelende die Nagmaal gevier terwyl hulle 
die brood en die beker uit die hand van die predikant en later diakens 
ontvang het (Calvyn het die brood en die diakens die beker gehanteer 
- Dankbaar 1987:47, 50, 51).  Baie bekend is Calvyn se duidelike 
onderskeiding tussen middelmatige en fundamentele sake, 'n 
onderskeiding wat hy ook by die Liturgie gehanteer het (vgl. oor 
Nagmaalsviering, Inst. 4.17.43).  Hy verklaar die uitwendige wyse 
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van Nagmaalsviering (staan, sit, verby beweeg) tot 'n "middelmatige 
saak".  Hy waarsku dat middelmatige sake hulle middelmatige 
betekenis kan verloor en so verabsoluteer word dat wesenlike sake 
nie meer sentraal bly nie.  Op hierdie wyse vind daar dan 'n fatale 
plaasvervanging plaas, word die aksent van hoofsaak na bysaak 
verskuif en word die betekenis van die Nagmaal en Nagmaalsviering 
skeef getrek.  In die Institusie word geen voorskrifte oor die wyse 
van Nagmaalsviering gegee nie. 
Die wyse van Nagmaalsviering was vir Calvyn 'n middelmatige saak 
en daarom verbaas dit ook nie dat in die tyd van die Reformasie 'n 
wye verskeidenheid van Nagmaalsvieringe voorgekom het nie. 
b.  So vind ons by Luther 'n knielende houding, by Zwingli 'n aan-
die-tafel en in-die-bank sittende houding en by Calvyn 'n wandelende 
houding. 
Zwingli het die lidmate in die banke laat bly sit terwyl die brood en 
beker vanaf die tafel deur diakens bedien is (Dankbaar 1987:32-33). 
c.  Nou moet daarop gewys word dat die gebruik (om aan 'n tafel aan 
te sit) vir baie eeue na die instelling totaal verdwyn het.  Rondom die 
middel van die sestiende eeu het A'Lasco en Mikron die sittende 
tafelviering in die Nederlandse vlugtelinggemeente in Londen 
ingevoer toe die gebruik nog elders onbekend was.  Daar was meer 
as een tafel, met eers die mans en daarna die vrouens as 
Nagmaalsgebruikers.  By Nederland het die tafelviering in Emden 
onder Aportanus ontstaan. 
d.  Die tafelviering soos dit vandag bekend is, dateer dus vanaf die 
sestiende eeu en is nie iets wat alle eeue voorgekom het nie.  In 
daardie selfde tyd het die Konvent van Wesel in 1568 tot 
middelmatige dinge wat nie in die Woord van God voorgeskryf word 
nie, ook verklaar "of men het Avondmaal staande, sittende of gaande 
zou gebruiken". 
e.  Die Sinode van Dordrecht van 1574 (art.76) ag "staan" die 
"voechelyckste", blykbaar om die aansit by gewone maaltyd van die 
Nagmaalsviering te onderskei, terwyl die Sinode van Dordrecht van 
1578 (art.69) die keuse van staan en sit weer aan vryheid van die 
kerke oorgelaat het.  Enkele jare later (1618/19) formuleer die 
Sinode van Dordrecht die bekende Dordtse Kerkorde in aansluiting 
by die siening dat hierdie 'n middelmatige saak is (en die artikel word 
tans nog so in die Gereformeerde Kerke gebruik), nl. "...elke kerk die 
Nagmaal moet hou op die wyse wat na sy oordeel tot die meeste 
stigting dien " (KO, art.62). 
f.  Alhoewel die gebruik om aan die tafel aan te sit algemeen 
voorgekom het, is dit nie in die Gereformeerde Kerke in Nederland 
as voorskrif gesien nie.  Rutgers praat in sy kerklike adviese van die 
deurgee van borde en bekers in die banke.  Kuyper, 'n groot 
voorstander van aansit aan die tafel, is ook nie hieroor absoluut 
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voorskriftelik nie.  Hy sê dat 'n mens nie kan sê dat "het aanzitten 
aan den disch voor de viering van het Heilig Avondmaal volstrekt 
noodzaaklijk is;  maar wel beveelt het sich als de meest gewijde 
vorm van het bediening van Avondmaal aan." 
6.6.3.2  Bevinding 
Die Beswaar slaag op hierdie punt (kyk 5.4.5). 
6.6.4  Beswaargrond Twee 
Vir sy Beswaar teen die besluite van die Sinode 1930 beroep die 
Kerkraad hom verder op ons Belydenisskrifte - NGB, art.29. 
 
 
6.6.4.1  Beredenering 
6.6.4.1.1  Die Sinode 1930 en die Beswaarskrif beroep hulle albei op 
NGB, art.29 - eersgenoemde oor die merktekens van die ware kerk 
en laasgenoemde oor merktekens van die valse kerk! 
6.6.4.1.2  Die verskil moet na alle waarskynlikheid toegeskryf word 
aan die interpretasie van die plek van die tafel in die suiwere (reine) 
bediening van die Nagmaal. 
6.6.4.1.3  Aangesien die saak reeds eksegeties uitgemaak is, hoef 
hieroor nie verder geredeneer te word nie.  Sinode 1930 wou duidelik 
die Skrif laat spreek en nie "aan homself en sy ordinansies meer mag 
en gesag toeken as aan die Woord van God nie". 
6.6.4.2  Bevinding 
Die Beswaar kan nie op hierdie punt slaag nie (kyk 5.4.5). 
6.6.5  Beroep op NGB, art.35 en Kategismus Sondae 28-30 
6.6.5.1  Beredenering 
6.6.5.1.1  Die Heidelbergse Kategismus handel baie breedvoerig oor 
die sakrament en veral ook oor die Nagmaal van die Here (Sondae 29 
en 30).  In hierdie Belydenisskrif word die wesenlike van die 
Nagmaal herhaaldelik aangedui as die eet van die brood en die drink 
van die beker (wyn).  Die woord "tafel" kom nêrens in die HK voor 
om die Nagmaal as sodanig te bepaal nie, wel die begrip maaltyd.  
Die Belydenisskrif noem nêrens iets van die aansit aan tafel of die 
nie aansit aan tafels. 
6.6.5.1.2  In die Kategismus word geen prinsipiële uitspraak oor die 
aansit van alle lidmate aan tafels gemaak nie, waarskynlik omdat dit 
nie op daardie stadium vir die opstellers van die Belydenisskrifte en 
vir die kerk (wat die Belydenisskrif onderskryf) 'n probleem was nie.  
Die Nagmaalsviering wat Ursinus en Olevianus, die opstellers van 
die Heidelbergse Kategismus, geken het, was die wandelende 
kommunie (Dankbaar 1987:76-77), wat ook deur Calvyn voorgestaan 
is en die knielende Nagmaal soos dit deur Luther gebruik is. 
6.6.5.1.3  In NGB, art.33 word die volgende van die sakramente 
bely:  "Ons glo dat die goeie God, omdat Hy met ons 
stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons 
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ingestel het om sy beloftes te beseël, of tekens van sy goedheid en 
genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te 
hou.  Hy het dit by die Woord van die evangelie gevoeg om vir ons 
uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur sy 
Woord te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen.  So 
bekragtig Hy in ons die heil wat Hy aan ons meedeel.  Dit is immers 
sigbare tekens en seëls van 'n inwendige en onsigbare saak, en deur 
middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees.  
Die tekens is dus nie sonder sin en inhoud om ons te bedrieg en te 
mislei nie;  hulle waarheid is juis geleë in Jesus Christus, sonder wie 
hulle geheel en al betekenisloos sou wees". 
6.6.5.1.4  Uit hierdie Belydenis is dit duidelik dat die tekens 
betekenis en inhoud het.  Die tekens is die brood en die beker met 
wyn (die beker van danksegging) - vgl. Eksegetiese Studie).  Die 
betekenis is geleë in die volle versoening deur die lyding van 
Christus.  God bewerk die begrip en die verkondiging daarvan in ons 
deur die krag van die Heilige Gees wanneer ons die sakramente 
gebruik.  Hier vind dus 'n geestelike handeling van God se kant plaas 
wat sigbaar be-teken word deur brood en 'n beker met wyn. 
6.6.5.1.5  Uit hierdie artikel kan nie enige afleiding gemaak word oor 
die verpligting om wel aan 'n tafel aan te sit of nie. 
6.6.5.1.6  Die hoofgedagte van NGB, art.35 kan soos volg saamgevat 
word:  Die Nagmaal is ingestel as voedsel vir die wedergeborene se 
lewensonderhoud en geloofsgroei.  In die tweede paragraaf word 
aangedui wat die voedsel is.  ln paragrawe drie tot vyf word op die 
volgende vrae geantwoord:  Hoe nuttig ons die voedsel;  wat doen 
die voedsel aan ons;  wat doen die voedsel aan nie-wedergeborenes.  
En in die sesde en laaste paragraaf word die gelowige opgeroep om 
die voedsel in nederigheid en eerbied in die samekoms te geniet. 
6.6.5.1.7  Dit gaan in hierdie artikel oor 'n geestelike maaltyd waar 
Christus Homself met al sy weldade aan ons meedeel.  Dit is 
opmerklik hoeveel keer die woord "geestelik" hier gebruik word.  
Daarom verbaas dit nie dat die Belydenis, in navolging van Calvyn 
se Kategismus, hier praat van 'n "geestelike tafel".  Dit was die 
Afrikaanse vertaling van NGB, art.35 vir baie jare. 
6.6.5.1.8  Die huidige vertaling, wat deur al die kerke in sinodale 
vergadering eenparig goedgekeur is, gebruik die woorde "geestelike 
maaltyd".  "Tafel" word dus hier met "maaltyd" vertaal en so gee die 
Belydenis uitdrukking vir die betekenis "aan die tafel" waar dit in 
verband met die Nagmaal gebruik word. 
6.6.5.1.9  In die Belydenis word die voorskrif gegee dat die 
sakrament in nederigheid en met eerbied in die samekoms van die 
volk van God ontvang moet word.  Maar daar ontbreek opvallend 
enige voorskrif of die Nagmaal gebruik moet word deur aan die tafel 
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aan te sit of voor die tafel verby te beweeg of ook in die banke te 
gebruik. 
6.6.5.2  Bevinding 
Die Beswaarskrif toon genoegsaam aan dat die tafel by die Nagmaal 
nie as wesenlike element in die Konfessie van die Gereformeerde 
Kerke bely word nie.  Die Beswaar slaag op hierdie grond (kyk 
5.4.5). 
6.6.6  Beswaargrond Drie 
"In die derde plek maak ons teen genoemde besluite beswaar op 
grond van KO, artt.30, 50, en 62 
*  dat die Sinode 'n uitspraak gelewer het oor 'n saak wat nie ter tafel 
was nie (KO, artt.30 en 50). 
6.6.6.1  Beredenering 
Die Beswaarskrif toon duidelik aan dat die Sinode 1930 nie om 'n 
uitspraak oor die Nagmaalstafel gevra is nie, maar 
*  'n motivering moes gee:  "Waarom die Gereformeerde Kerke by 
die viering van die Awendmaal, die gemeenskaplike beker handhaaf, 
en, nieteenstaande die gesondheidsbesware, geen aparte kelkies wil 
gebruik nie" (Acta 1930:48, 46);  en 
*  'n adviesvraag moes gehanteer het oor die vraag:  "of 
gemoedsbesware teen die gebruik van aparte kelkies vir elke 
Nagmaalganger by die viering van die Heilige Nagmaal as 'n 
genoegsame grond kan aangemerk word vir opname van lidmate uit 
die ander kerke in ons kerkverband?" (Handelinge 1930:157, 
184(4)). 
6.6.6.2  Bevinding 
Deur in die redenering die tafel as 'n wesenselement van die 
Nagmaal te betrek, het die Sinode inderdaad 'n prinsipiële uitspraak 
gemaak oor 'n saak wat nie ter tafel was nie:  die Nagmaalstafel. 
Die Beswaar slaag op hierdie grond (kyk 5.4.5). 
6.6.7  'n Beroep op KO, art.62 oor die vryheid van die plaaslike kerk 
6.6.7.1  Beredenering 
6.6.7.1.1  Daar is reeds op eksegetiese, konfessionele, en historiese 
gronde bevind dat die tafel nie behoort tot die "uitwendige 
seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is" nie. 
6.6.7.1.2  Die Beswaarskrif voer voorts aan dat die Konvent van 
Wesel in 1568 dit tot die middelmatige dinge verklaar het "of men 
het Avondmaal staande, zittende of gaande zou gebruiken" 
6.6.7.1.3  Duidelik kan dus op grond van KO, art.62 die besluit van 
1930 ten opsigte van die tafel nie gehandhaaf word nie. 
6.6.7.2  Bevinding 
Die Beswaar slaag op hierdie grond (kyk 5.4.5). 
6.6.8  Konklusie 
Behoudens die beroep op NGB, art.29, slaag die Beswaarskrif op al 
die gronde wat aangevoer is (kyk 5.4.5). 
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6.6.9  Advies 
Die Beswaarskrif slaag (kyk 5.4.5). 
6.6.10  Versoek 
In die lig van hierdie advies beveel die Studiedeputate aan dat die 
Sinode van 1997 die versoek van die Gereformeerde Kerk Linden tot 
die Sinode van 1988 (Handelinge:561) toestaan. 
Die versoek is:  "Omdat die Sinode van 1930 oor 'n saak wat nie ter 
tafel was nie, besluite geneem het en omdat hy dit gedoen het sonder 
om aan te toon dat hierdie besluite op die Heilige Skrif gegrond is, 
versoek die Kerkraad van Linden die Nasionale Sinode om die 
betrokke sinsnedes in die besluit van genoemde Sinode te 
herroep". 
 
6.7  Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal 
insake moontlike bedieningswyses van die heilige Nagmaal 
6.7.1  Opdrag 
"Die Sinode gee gevolg aan die Beskrywingspunt deur 
Studiedeputate aan te wys met die opdrag om 'n omvattende 
historiese, kultuurhistoriese en eksegetiese studie te maak oor die 
verskillende en moontlike bedieningswyses van die Heilige Nagmaal 
met inagneming van alle tersaaklike Sinodebesluite en KO, art.62. 
Die Beskrywingspunt is die volgende: 
"Die kerke neem in die lig van KO, art.30 'n prinsipiële besluit oor 
die verskillende moontlike bedieningswyses van die heilige Nagmaal 
en adviseer die kerke oor die gebruik daarvan ooreenkomstig KO, 
art.62" (Acta 1994:519-523.  23.5, E.4 en F.3.2). 
6.7.2  Uitvoering van die opdrag 
Die Deputate het die gegewens wat in die motivering van die 
Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode vervat is, nagegaan en 
selfstandige studie in die lig van die opdrag gedoen. 
6.7.3  Bevindings 
6.7.3.1  Daar bestaan verskillende bedieningswyses van die Nagmaal 
soos die historiese en kultuurhistoriese studie bevestig (kyk 
Eksegetiese studie). 
6.7.3.2  Daar is duidelike Skrif- en Konfessionele gegewens oor die 
brood en die beker met wyn as wesenselemente in die 
bedieningswyse wat nie verander kan word nie (kyk die Eksegetiese, 
Dogmatiese, Liturgiese en Kerkregtelike studie). 
6.7.4  Aanbeveling oor verskillende wyses van Nagmaalsviering (kyk 
5.4.6) 
Enige wyse van Nagmaalsviering wat ooreenstem met die volgende 
beginsels, sal geldig wees: 
6.7.4.1  Die tekens wat bedien moet word, is brood en 'n beker met 
wyn. 
6.7.4.2  Die Nagmaal moet in 'n erediens bedien word. 
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6.7.4.3  Die Nagmaal moet bedien word deur 'n bedienaar van die 
Woord. 
6.7.4.4  Die deelname van die gemeente aan die Nagmaal kan 
lopende, sittende aan 'n tafel of in die banke, of selfs staande wees, 
op voorwaarde dat die karakter van die Nagmaal as 'n 
gemeenskapsmaaltyd behoue bly. 
6.7.4.5  Die kerkraad moet die wyse van Nagmaalsviering so inklee 
dat voldoende toesig oor die heiligheid van die sakrament gehou kan 
word. 
8.  HIGIëNIESE VERSLAG (GEPUBLISEERDE BYLAE) 
8.1.  Opdrag 
8.1.1  Die Acta van die Sinode 1994:524, 3.2.4 maak slegs van 'n 
Liturgiese studie melding.  Maar daar moet op gewys word dat die 
Notule wat tydens die Sinode 1994 goedgekeur is, melding maak van 
'n grondige Liturgiese en Higiëniese studie.  Daarom word hierdie 
higiëniese studie as deel van die werk van die Deputate aan die 
Sinode voorgelê. 
8.1.2  Uitgangspunt van die Deputate was dat alle oorwegings 
afhanklik is van die uitsprake in die Skrif (dus:  Skriftuurlik-
eksegeties). 
8.1.3  Higiëniese gegewens kan hoogstens vir kennisname wees, 
aangesien mediese gegewens nie beginsels wat deur God gestel 
word, kan of mag oorheers nie. 
Hierdie Rapport is beperk tot die higiëniese aspekte rondom die 
gebruik van die Nagmaalsbeker.  Die vraag rondom die moontlikheid 
dat die HIV ("Menslike Immuniteit-virus") deur die gemeenskaplike 
gebruik van die Nagmaalsbeker oorgedra kan word, word 
breedvoerig bespreek. 
Verskeie bronne dui aan dat dit onwaarskynlik is dat die HIV deur 
die gebruik van gesamentlike Nagmaalsbekers oorgedra kan word. 
8.2  Die moontlike oordraagbaarheid van die HIV met die gebruik 
van die Nagmaalsbeker tydens die viering van die heilige Nagmaal 
8.2.1  Die Verworwe Immuniteitsgebreksindroom 
In die vroeë jare van die vorige dekade het die mediese wêreld bewus 
geword van 'n totaal nuwe siektetoestand wat hoofsaaklik in 
homoseksuele persone en dwelmverslaafdes voorgekom het.  Dit het 
ook vinnig aan die lig gekom dat 'n virus betrokke was, aangesien die 
toestand oordraagbaar is deur middel van bloedoortappings in 
hemofiliese pasiënte. 
Montagnier van die Pasteur Instituut het die virus na 'n intense 
soektog geïsoleer en gekweek.  Teen 1990 het die Wêreld 
Gesondheidsorganisasie die sindroom reeds in 100 lande oor die 
wêreld gerapporteer.  Dit het duidelik geword dat heteroseksuele 
oordraging van die virus homoseksuele verspreiding daarvan ver 
oorskadu.  Gedurende 1994 is beraam dat sowat 10% van die 
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bevolking van Afrika suid van die Sahara geïnfekteer is.  Enkele 
bepalings uitgevoer in Botswana en KwaZulu dui aan dat ook hier 
reeds 10% van die plaaslike bevolking reeds besmet is.  Voorlopige 
studies gedurende 1994 by Johannesburgse hospitale beraam dat 
sowat 1 uit elke 5 pasiënte wat daagliks by hospitale aanmeld, reeds 
aan hierdie ongeneeslike siekte ly (Sunday Times, 7 Augustus 1994). 
Na besmetting neem dit 3 tot 17 weke voordat die pasiënt anti-
liggame teen die virus vervaardig (baie gevalle egter nog langer).  
Wanneer anti-liggame teen die virus verskyn, word daar verwys na as 
"sero-conversion".  Die periode van latensie word die sg. 
"vensterperiode" genoem en tydens hierdie latente periode kan 'n 
pasiënt dus vals negatief getoets word.  Die goedkoper "Eliza-toets"-
metode word gedurigdeur gebruik om die aantal besmette pasiënte in 
die steekproewe te evalueer.  Hierdie toets kan slegs 'n positiewe 
resultaat gee indien 'n besmette persoon serokonversie ondergaan 
het, en voor dit geskied, is die toets vals negatief (al is die virus 
teenwoordig).  Die veel duurder en gekompliseerde "PCR"-toetsing 
word nie toegepas in steekproefberamings nie (vanweë die koste 
daaraan verbonde), hoewel die metode die virus net na besmetting 
kan opspoor.  Hieruit kan 'n mens dus aflei dat die persentasie van 
geïnfekteerdes hoër is as wat eintlik beraam word. 
Die virus kruis ook oor die plasenta en geïnfekteerde moeders sal 
dus geboorte skenk aan besmette babas.  Die virus word ook 
uitgeskei deur moedersmelk wat dus ook dien as transportmedium 
vir besmetting.  Daar is verskeie seltipes in die liggaam wat as 
primêre teiken vir die virus dien, nl. die witbloedselle, breinselle, 
selle wat bloedvate belyn, en sg. "dendritiese selle van Langerhans".  
Ter inligting sal daar in kort na die rol van die belangrikste 
teikenselle en besmetting verwys word. 
8.2.1.1  Witbloedselle 
Daar is 5 tipes witselle waarvan die limfosiet-subtipe as die 
hoofteiken van virusaanval dien.  Limfosiete word verder in T- en B-
tipes onderverdeel en die T-limfosiete weereens in vier groepe.  Die 
sg. "helper-T-limfosiet" is die sel wat verantwoordelik is vir 
immuniteitsreaksies - dit beweeg in die bloedstroom op soek na 
vreemde indringers (virusse, bakterieë, swamme en selfs molekules 
waarvoor 'n persoon allergies is).  Dit is ook die helper-T-sel wat dan 
met die HIV in kontak kom wanneer die virus direk in die 
bloedstroom geplant word soos gesien met bloedoortappings en 
intraveneuse dwelmmisbruik (waarby besmette naalde gebruik 
word).  Die helper-T-selle het sekere molekules op die seloppervlak 
waaraan die virus bind en hierdie molekule word die "CD4-
Reseptor" genoem. 
Wanneer binding plaasgevind het, word die virus deur die helper-T-
sel "geprosesseer".  Dan word die HIV in die helper-T-sel se 
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genetiese materiaal (geleë in die kern) ingebou.  Die T-sel is op sy 
beurt geaktiveer en sal dan die B-limfosiete stimuleer om 
antiliggame teen die virus te produseer.  Die tydperk wat verloop 
tussen helper-T-sel infeksie en B-sel stimulasie word (soos reeds 
vermeld) die latente periode genoem. 
Die anti-liggame wat deur die B-selle vervaardig is, verskyn in die 
bloedstroom en is eintlik oneffektief, aangesien die virusse buite die 
anti-liggame se bereik in die helper-T-sel se kerne weggestoor is.  
Die rede waarom die PCR-toetsmetode meer effektief is om die virus 
tydens vroeë infeksie te kan identifiseer, is dat helper-T-selle van 'n 
bloedmonster meganies oopgebreek word, waardeur die genetiese 
materiaal met virus en al blootgestel word aan 'n spesiale merker 
molekule wat in staat is om die virus aan te dui. 
Anti-liggame teen die virus verdwyn mettertyd, en die virus 
programmeer dan die helper-T-sel en besmet daarna nuwe helper-T-
selle.  In die proses word die eerste helper-T-selle beseer deurdat die 
meeste bars en sodoende is daar 'n vermindering van helper-T-selle 
met gepaardgaande verlies van immuniteitsresponse.  Die persoon 
word dus vatbaar vir enige denkbare infeksies van buite af en selfs 
vir die opflikkering van inherente latente infeksies soos tuberkulose. 
8.2.1.2  Dendritiese selle van Langerhans 
Soos die naam aandui, het die dendritiese selle takkies of uitsteeksels 
op die oppervlak;  hulle kom voor in die vel en slymvliese, wat die 
hele respiratoriese stelsel (neus, keel, longe) spysverteringstelsel 
(mond tot rectum) en urogenitale weë, belyn. 
Hierdie selle is dus in noue kontak met die buitewêreld;  en - net 
soos in die geval met helper-T-selle is hulle gemoeid om vreemde 
indringers te identifiseer.  Dit is hierdie sel wat ook verantwoordelik 
is vir o.a. opname van die verkoue- en griepvirus, hondsdolheidvirus, 
hepatitis en poliovirus.  Dendritiese selle besit ook dieselfde CD4-
Reseptor waaraan die gemelde virusse bind.  Na binding beweeg die 
dendritiese sel weg van die slymvlies af na die limfstroom en beland 
uiteindelik in die bloedstroom of limfnode waar dit met helper-T-
selle in kontak kom.  Tydens hierdie fisiese kontak dra die 
dendritiese sel die virus oor aan die helper-T-sel, wat weer op sy 
beurt die B-selle stimuleer om anti-liggame te produseer teen die 
indringers. 
Die volgende twee vrae kom na vore indien daar na die HIV gekyk 
word: 
(i)  Is die dendritiese sel in staat om 'n HIV te kan vang (dus kan die 
HIV die bloedstroom indirek bereik vanaf die eksterne omgewing)? 
(ii)  Is dit moontlik dat die HIV vanaf 'n besmette persoon oorgedra 
kan word na 'n ander deur speeksel? 
Bogenoemde twee vrae sal in die lig van navorsing, reeds gedoen oor 
'n tydperk van agt jaar, beantwoord word. 
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8.2.1.3  Kan dendritiese selle die HIV opneem? 
Hierdie selle, soos genoem, kom voor in vel, oogslymvlies en ander 
slymvliese wat die mond en geslagstelsels belyn.  Hulle primêre 
funksie is om vreemde molekules (virusse, ens.) te vang. 
Dendritiese selle besit CD4-Reseptore en (soos vermeld) is dit die 
bindingsareas vir virusse (soos bv. die HIV).  Na binding aan 'n virus 
beweeg die dendritiese sel na die limfnodes waar oordraging aan 
helper-T-selle geskied.  Dit is ook reeds bevind dat daar tydens die 
VIG-sindroom 'n afname is in die aantal dendritiese selle in die 
slymvlies van die mond, blykbaar te wyte aan fisiese skade berokken 
aan hierdie selle nadat die HIV opgeneem is. 
Dendritiese selle speel blykbaar die primêre rol in virale oordraging 
gedurende seksuele aktiwiteit.  (Verwysing:  Haseltine 1991 - Virus 
may thrive in lining of sex organs.  New scientist, 29 June.)  Die 
volgende is 'n aanhaling uit hierdie verwysing:  "Cells in the linings 
of the sex organs can harbour HIV and allow it to replicate rapidly.  
Many scientists believed until now that blood must be present - even 
in very small quantities - for HIV to be transmitted.  The new 
findings suggest they were wrong.  Langhoff, Haseltine and others 
carried out laboratory studies on dendritic cells, found on all mucous 
membranes - the body's front line of defence against the outside 
world. 
To their surprise, Langhoff and his colleagues found that HIV grew 
much faster in immature dendritic cells than in cells known to be its 
usual targets, namely the CD4-lymphocytes.  The team also found 
that low concentrations of the virus were needed to infect the 
dendritic cells.  Haseltine's team said that, as dendritic cells are 
present in the mucous membranes of the mouth as well as those of 
the vagina and rectum, there is a theoretical possibility of spreading 
HIV by saliva". 
8.2.1.4  Kan HIV in speeksel voorkom? 
Dit is bekend dat persone met VIGS ernstige tandvleisontsteking 
ondervind wat gepaard gaan met matige bloedings.  Bloed vanaf 
tandvleisletsels kan dus in die speeksel voorkom.  Ulserasies van die 
mondslymvlies kom oor die algemeen voor in hierdie pasiënte en 
dien ook as deurgangspunt vir rooi- en witbloedselle.  Die 
speekselkliere van HIV-besmette persone toon dikwels ontsteking en 
biopsies van hierdie kliere toon altyd 'n digte versameling van 
limfosiete, sommige waarvan in die speeksel afgeskei word.  Uit die 
vorige punte is dit dus duidelik dat witbloedselle (en spesifiek ook T-
limfosiete) in die speeksel kan voorkom, soos wat ook die geval is by 
melk- en geslagsafskeidings. 
Die teenwoordigheid van die HIV is ook deur elektronmikroskopie in 
speekselklierweefsel gevind deur Lecatsus en sy medewerkers.  
Hulle voel dat speeksel 'n moontlike roete is vir oordraging van die 
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HIV aangesien daar 'n klein persentasie besmette persone voorkom 
wat aan geen bekende risiko-faktore blootgestel was nie.  Die HIV is 
daarenteen ook so vroeg as 1984 deur Groopman en medewerkers 
deur elektronmikroskopiese studies direk in 'n speekselmonster 
gevind.  Hierdie outeurs publiseer dan ook 'n foto van 'n HIV wat 
geleë is op die oppervlak van 'n limfosiet wat in die speekselmonster 
voorgekom het.  Dit wil voorkom of daar 'n anti-HIV faktor in 
speeksel natuurlik voorkom. 
Verskeie studies is gedoen waar liggaamselle kunsmatig gekweek, 
dan met die HIV besmet en vervolgens met speeksel geïnkubeer 
word.  Hierdie anti-HIV eienskap van speeksel is blykbaar beperk en 
net in staat om 'n sekere aantal HIV te kan teengaan. 
Nieteenstaande die moontlikheid van die bestaan van inhibitoriese 
eienskappe wat speeksel op die HIV mag uitoefen, word daar wel 
van die teenwoordigheid van die virus in speeksel gerapporteer.  
Enkele studies sal dit illustreer.  In die studie van Lucht et al. is 
speekselmonsters van 59 HIV-positiewe pasiënte getoets vir die 
teenwoordigheid van HIV:  in 9 gevalle (15%) is die virus wel in die 
speeksel gevind. 
Rickman et al. vind ook HIV in speeksel en hulle voel dat die virus 
via mensbyte oordraagbaar is. 
Yeung et al. ondersoek speekselmonsters van 80 besmette persone 
en kon HIV in 16 van die gevalle isoleer. 
Yeh et al. het die speekselklier en speeksel van 'n VIGS-lyer 
ondersoek en die virus in beide gevind.  'n Biopsie van die 
speekselklier het groot hoeveelhede van die virus opgelewer. 
Die teenwoordigheid van HIV in speeksel en speekselkliere is ook 
gedokumenteer deur Fox, alhoewel hy vind dat die konsentrasie van 
die virus in die speeksel skynbaar laag is en dat die HIV nie in alle 
gevalle teenwoordig was nie.  Volgens Haseltine speel 
viruskonsentrasie (dus hoeveelheid betrokke) nie 'n rol in oordraging 
nie aangesien 'n baie lae konsentrasie besmetting in sy proewe kon 
veroorsaak. 
Nog vele artikels is geskryf wat die teenwoordigheid van HIV in 
speeksel noteer, maar met bg. notasies word volstaan ter stawing van 
die feit dat, nieteenstaande die teenwoordigheid van anti-HIV 
faktore, die virus tog in speeksel aangetoon is. 
Ter opsomming kan die volgende punte kortliks uitgelig word: 
*  Bloedings in HIV-besmette persone se monde is 'n algemene 
verskynsel en dra by tot die teenwoordigheid van HIV in speeksel 
*  Dit is bekend dat bykans alle bekende virusse in speeksel 
voorkom, soos hondsdolheid, verkoue, griep, masels, pampoentjies, 
hepatitis, klierkoors, sitomegaalvirus, polio, meningitisvirus, 
gastroenteritis-virusse, ens. 
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*  Die selle wat virusse "vang" (nl. dendritiese selle) kom in die 
belyning van die mondslymvlies voor en hulle bevat die CD4-
Reseptor - nodig vir die optel van HIV 
*  Daar is wel virusse in speekselklierweefsel en speeksel self deur 
elektronmikroskopiese studies aangetoon. 
Dit is nie te betwyfel nie dat daar nog nie genoegsame studies 
gedoen is om die speekseloordragingsroete onomwonde as 'n metode 
van infeksie-oordraging te bewys nie.  Dit sou onprakties wees 
aangesien kliniese toetse hiervoor vanuit 'n etiese oogpunt 
onmoontlik sou wees.  Daar kan dus nie met sekerheid verklaar word 
dat sosiale kontak geen gevaar inhou nie.  Dit staan wel vas dat HIV 
in speeksel voorkom, te midde van die sg. "anti-HIV faktore" en dat 
dendritiese selle, wat die virus kan opneem, in groot hoeveelhede in 
die mondslymvliese van gesonde persone teenwoordig is.  
Oordraging van potensieel gevaarlike mikro-organismes wat 
hepatitis, griep, tuberkulose, meningitis en ander siektes veroorsaak, 
bly steeds 'n wesenlike gevaar tydens sosiale kontak en in hierdie 
verband dien speeksel as 'n roete van oordraging. 
8.3  Evaluering 
Wyn vir Nagmaal bevat ongeveer 12 persent alkohol sowel as ander 
stowwe soos tannien, in genoegsame konsentrasie om oor die lang 
tyd wat wyn opgeberg word, enige kiem of virus te vernietig.  Wyn 
vir Nagmaal is dus aan die begin vry van siekteveroorsakende 
organismes en 'n baie ongunstige medium vir die voortbestaan en 
oordraging van enige sulke organismes (Brondokument 1). 
Die oorsake van Vigs kom in die bloed voor, dit wil sê:  dit is 'n 
bloedgedraagde, besmetlike siekte.  Dit kom voor by homoseksuele 
en heteroseksuele mans en vrouens, dwelmverslaafdes, mense wat 
besmette bloed ontvang het, kinders gebore uit besmette moeders en 
die vroue van mans wat met die virus besmet is.  Alle mans en 
vrouens wat met die HIV besmet is, versprei die virus na almal wat 
met hulle intieme geslagsverkeer het. 
Dit is reeds bo alle redelike twyfel vasgestel dat Vigs alleen deur 
herhaalde intieme geslagsverkeer, of deur die aanraking met bloed 
van 'n besmette persoon, oorgedra kan word en dat die indirekte 
kontak wat bestaan tussen die lippe van mense in die gebruik van die 
Nagmaalsbeker, geen moontlike rol kan speel nie (Brondokument 1). 
Die aksie van wyn-drink uit die beker is vanuit die beker na buite.  
Enige besmetting van die beker sal dus kom van die lippe van die 
Nagmaalsganger en sal deur momentele aanraking op die rand van 
die beker gedeponeer word.  Dit impliseer dat die dosis van enige 
besmetlike organisme wat op die rand van die beker agterbly, klein is 
omdat beide die wyn en die metaal van die beker nie 'n  geskikte 
medium vir vermenigvuldiging van siekteveroorsakende organismes 
is nie. 
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Verder is daar ook nie genoeg tyd vir vermenigvuldiging nie.  As 'n 
tweede Nagmaalsganger op presies dieselfde plek as die eerste drink, 
verwyder die momentele aanraking van sy lippe van die besmetting, 
maar nie alles nie.  As 'n derde persoon die beker op presies dieselfde 
plek gebruik, kan hy ook net 'n baie lae dosis van die 
siekteveroorsakende organisme inneem.  Die grootste 
waarskynlikheid is dat die dosis van die organisme wat ingekry is, te 
klein is om enige siekte te veroorsaak.  Enige siekteveroorsakende 
organisme het 'n minimum-infektiewe dosis, en die minimum-
infektiewe dosis deur die mond is ordes groter as deur die vel, 
binnespiers of binne-aars. 
Daar bestaan in die praktyk talle voorbeelde waarby mense aan sub-
infektiewe dosisse van organismes sonder enige gevolge blootgestel 
word. 
Mense gaan na 'n bioskoop of 'n teater sonder dat daar 'n uitbreek 
van siekte voorkom, terwyl daar talle individue met infeksies van die 
lugweë, keelholtes of longe in die gehoor in die geslote ruimte is. 
'n Persoon met 'n besmetting van die neus, keelholte en longe blaas 
sy neus met 'n sakdoek.  Dit bring mee dat daar van die besmetting 
op sy hande kom.  Hy groet 'n tweede persoon met die hand direk 
daarna en dra so van die besmetting oor op die hande van die tweede 
persoon.  Die tweede persoon raak aan sy mond of neus, maar raak 
nie besmet nie omdat die dosis van organismes waarmee hy in 
aanraking gekom het, te laag is. 
Hoeveel besmetting is daar nie op geld, veral papiergeld nie?  'n 
Mens doen nie gonorree op deur die gebruik van 'n publieke toilet 
nie. 
As mens dus al die vorms van kontak met sub-infektiewe dosisse van 
siekteveroorsakende organismes wil vermy, moet jy in absolute 
isolasie gaan lewe. 
In 'n artikel getiteld "Aids SA HIV in Saliva (speeksel - Dep) What 
are the risks?" vind ons die volgende uitlating oor die moontlike 
oordraging van die HIV in speeksel:  "There have been a number of 
observations and studies which indicate the total absence of salivary 
transmission of HIV.  For example, two prospective studies of 
individuals bitten by HIV infected patients.  In one a heamophiliac 
who bit eight health care workers, in another, relatives bitten by a 
HIV infected child and in a third, 30 health care workers bitten or 
scratched by a violent Aids patient.  In none of the bite recipients 
was seroconversion detected.  In some 14 combined studies 
involving 750 individuals living in close and often intimate contact 
with family or household members infected with HIV, none have 
seroconverted despite the prolonged and repeated sharing of 
personal items such as combs, towels, nail clippers, eating utensils, 
plates, drinking glasses and cups" (Brondokument 2). 
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Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat verskeie studies reeds gedoen 
is en dit dui daarop dat die HIV nie deur speeksel tydens die gebruik 
van eetgerei en glase oorgedra kan word nie. 
Die volgende word genoem:  "No bacterial or mycotic growth was 
seen in any of the three whole saliva/virus cultures, including the 
nonfiltered antibiotic antimycotic sample (Brondokument 3). 
'n Paar van die siektes waaroor mense besorg is, kan in groter 
besonderhede behandel word: 
8.3.1  Oor Hepatitis B 
Dit is 'n siekte waarin die veroorsakende virus in die bloed voorkom.  
Dit word oorgedra deur klein hoeveelhede bloed, bv. met die gebruik 
van besmette inspuitnaalde of deur die byt van bloedsuiende insekte 
soos muskiete of wandluise. 
8.3.2  Oor Hepatitis A 
'n Persoon met 'n besmetting van hepatitis A-virus is 'n baie siek 
persoon en word onder kwarantyn geplaas.  Dit is dus onwaarskynlik 
dat hy aan die Nagmaaltafel sal verskyn. 
8.3.3  Oor Epidemiologie 
Daar bestaan geen epidemiologiese gegewens wat daarop dui dat 
enige oordraagbare siekte nog ooit sy oorsprong gehad het in die 
gebruik van 'n gemeenskaplike Nagmaalbeker nie.  Dit is so ten spyte 
van die gebruik in baie kerke oor baie eeue. 
8.4  Teenargumente 
Daar is verskeie argumente wat poog om te toon dat die HIV wel 
deur speeksel en ander liggaamsvloeistowwe oorgedra kan word.  
Daar is onder andere in 1985 beweer dat die HIV nie so sensitief van 
aard is dat dit tot niet gaan wanneer dit met lig-, lug- of 
temperatuurverskille in aanraking kom nie.  Dit sou beteken dat die 
virus moontlik ook op ander maniere as deur seksuele kontak 
oorgedra kan word.  Daar is egter tot op datum geen sodanige geval 
wetenskaplik vasgestel nie (Brondokument 4). 
Dit sou beteken dat die virus oorgedra kon word aan familielede, 
vriende, mediese personeel, ensovoorts, wat in aanraking sou wees 
met HIV-positiewe en/of Vigsverwante pasiënte.  Daar is selfs 
beweer dat die virus oorgedra kon word ten spyte van mediese 
maskers en beskermende klere. 
'n Bewese feit is dat die virus wel geïsoleer kan word in saliva 
(speeksel), hoes- en nies-partikels en ook in muskietspeeksel. 
In 'n verdere artikel getiteld "The battle over Aids:  Disease control 
vs. hysteria control" word die volgende op bladsy 22 beweer:  "The 
Aids virus, far from being fragile, is exceptionally hardy.  The Aids 
virus is unusually stable outside the human body.  It retains almost 
all its infectivity after seven days in water at room temperature and 
some after being kept dry for a week" (Brondokument 5). 
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Medies-wetenskaplike feite en navorsing gedurende die laaste 
dekade het egter pertinent aangetoon en bewys dat geen enkele geval 
van HIV oordraging op sodanige manier plaasgevind het nie.  Dit is 
egter irrelevant of die virus wel weerstandig of sensitief is en of die 
virus buite die liggaam kan oorleef.  Ook of die virus in ander 
liggaamsvloeistowwe geïsoleer kan word. 
Daar moet deurentyd in gedagte gehou word dat die Nagmaalbeker 
en die wyn geensins gunstige mediums vir die oordra van enige virus 
is nie.  Daarbenewens is daar tot op datum geen gevalle 
geïdentifiseer waar die virus op maniere (soos genoem in 
bogenoemde relevante paragrawe) oorgedra is nie. 
8.5  Gevolgtrekking 
Daar bestaan onteenseglike wetenskaplik-gefundeerde bewys dat die 
oordraagbaarheid van die HIV alleenlik teweeggebring word op die 
volgende primêre wyses, naamlik: 
*  Direkte seksuele kontak 
*  Veldeurdringing soos bv. bloedoortapping, snywonde, ens. 
*  Peri-natale wyse - die moeder dra die virus oor aan haar ongebore 
kind. 
Alternatiewe metodes van oordraging, insluitende noue persoonlike 
kontak (nie-seksueel), insekte, omgewingsbronne asook statiese 
voorwerpe soos wasbakke, toilette en onder andere eetgerei is hoogs 
onwaarskynlik.  In veertien wêreldwye epidermiologiese (vel-
)studies is geen enkele geval van nie-seksuele, nie-veldeurdringende 
oordraging geïdentifiseer nie.  Die wetenskaplike 
waarskynlikheidsbepaling van oordraging van ander metodes 
behalwe eersgenoemde drie is nul (Brondokument 6). 
Bogenoemde staaf die inleidende argument dat daar geen wyse is 
waarop die HIV deur die gebruik van die Nagmaalbeker oorgedra 
kan word nie. 
8.6  Opsommend kan die volgende gestel word: 
1.  Bogenoemde uittreksels uit wetenskaplike navorsingsartikels 
versterk die vermoede dat daar geen wyse is waarop die HIV deur 
die gebruik van die Nagmaalsbeker oorgedra kan word nie. 
2.  Hoewel HIV ook in speeksel voorkom, is hulle voorkoms in bloed 
baie groter.  Daar is geen deurslaggewende getuienis dat die HIV 
deur speeksel oorgedra kan word nie. 
3.  Besmetting met die HIV-virus kan plaasvind deur seksuele 
kontak, besmette bloed of bloedprodukte van moeder na kind.  Daar 
bestaan belangrike getuienis dat die oordrag van die HIV alleen kan 
plaasvind deur seksuele kontakte, wanneer die vel deurdring word, 
en deur 'n besmette moeder op haar kind. 
4.  Daar bestaan wel 'n risiko dat 'n min of meer ernstige virussiekte 
deur die Nagmaalbeker oorgedra kan word, hoewel die moontlikheid 
hiervan uiters skraal is.  Volgens mondelingse getuienis van 
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navorsers by die Nasionale Instituut vir Virologie blyk dit dat 
swaarmetale (bv. goud, silwer en vlekvrye staal) - waaruit 
Nagmaalbekers gemaak word - virusse feitlik onmiddellik uitwis.  
Daarby is virusse nie bestand teen alkohol (wat in die wyn voorkom) 
nie. 
5.  Dit is duidelik dat die indirekte kontak wat bestaan tussen die 
lippe van mense by die gebruik by die Nagmaalbeker geen moontlike 
rol kan speel in die oordrag van Vigs nie.  Besmetting deur die beker 
is hoogstens 'n baie geringe teoretiese moontlikheid. 
8.7  Aanbeveling 
Die getuienis aangaande die moontlikheid van besmetting van siektes 
deur die Nagmaalbeker is uiters skraal.  Die Sinode neem die vrese 
vir virusbesmetting deur middel van die gebruik van die 
Nagmaalbeker nie in oorweging by die vasstelling van beginsels wat 
deur God in sy Woord vasgelê is nie. 
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van 1-6 hierby aangeheg. 
 
H.  AFDELING C : MINDERHEIDSVERSLAG 
 
1.  Kernprobleme in geding 
Ondergetekendes verskil van bepaalde gegewens in die 
Meerderheidsverslag (MV) en Eksegetiese Bylae (EB) aangaande die 
gegewens oor die beker en wyn in die Nagmaal. 
Die verskille trek in die volgende aspekte saam: 
1.1  Volgens die Meerderheidsverslag be-teken die beker iets anders 
die wyn. 
1.2  Die Meerderheidsverslag neem nie die figuurlike taalgebruik in 
ag wanneer van die verband tussen beker en wyn sprake is nie. 
1.3  Die Meerderheidsverslag oorbeklemtoon die betekenis van die 
(gemeenskaplike) beker ten koste van die betekenis van die 
(gemeenskaplike) wyn. 
1.4  Die Meerderheidsverslag se bevindinge stem nie ooreen met die 
gebruik van "brood en wyn" in die Belydenisskrifte en die 
Formuliere nie. 
 
Telkens sal verwys word na watter punte in die Meerderheidsverslag 
(MV) en die Eksegetiese Bylae (EB) ter sprake is. 
 
2.  Die beker en wyn beteken dieselfde saak 
Volgens die Meerderheidsverslag (MV) be-teken die beker iets 
anders as die wyn. 
2.1  Standpunt van die Meerderheidsverslag 
Die MV formuleer dat daar wel 'n verskil tussen beker en wyn is.  
Die MV stem toe dat die wyn die bloed van Christus simboliseer, 
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maar stel dat die beker volgens Lukas en 1 Korintiërs die nuwe 
verbond (MV 2.4.2.1;  EB 7.3.1.3.1) of die gemeenskap (EB 
7.4.2.3.4(2)a. en voetnota (1)) simboliseer. 
Volgens die MV is hierdie onderskeid so duidelik dat die beker en 
die wyn twee onderskeibare sake be-teken en as twee te onderskeie 
entiteite in die Nagmaalsviering beskou moet word (MV 2.4.2.1).  
Daarom kan die MV beweer:  "Die beker wyn by die Nagmaal is 
teken van die bloed van Christus wat aan die kruis as offer van die 
nuwe verbond vir ons sondes gestort is:  die wyn as teken van die 
bloed van die verbond;  die gemeenskaplike beker as teken van die 
nuwe verbond self, nl. die één offer wat die sondes van baie 
wegneem" (2.4.2.5). 
Die MV se ondersoek lei tot die volgende konklusie:  "Die besondere 
betekenis van die elemente stel Jesus as volg: 
Die brood verwys na sy liggaam wat tot versoening van sondes 
gekruisig is.  Die wyn verwys na sy bloed wat tot versoening van 
sondes aan die kruis gevloei het;  die gemeenskaplike beker verwys 
na die nuwe verbond wat Hy deur sy offer aan die kruis ingelei het" 
(2.6). 
2.2  Standpunt van die Minderheidsverslag 
Volgens die ondergetekendes tref die MV hier 'n ongeldige 
onderskeid asof die beker en die wyn na twee sake verwys:  die wyn 
na die bloed en die beker na die verbond. 
Ondergetekendes meen dat die MV nie die volgende sake in ag 
geneem het nie:  die eenvormigheid in die beskrywings van die 
instellingsberigte wat Matt/Mark en Luk/1 Kor en die eenheid in 
betekenis tussen hierdie twee instellingsberigte. 
2.2.1  Eenvormigheid in die instellingsberigte 
2.2.1.1  Eenvormigheid in bewoording van die instellingsberigte 
Die twee beskrywings van die instellingsberigte van die Nagmaal 
word hier vergelyk (MV 2.4.2.1;  EB 7.4.1.3.1).  Die eerste 
beskrywing is dié uit Matt 26:28;  Mark 14:23 en die tweede 
beskrywing is volgens Luk 22:20;  1 Kor 11:25.  Hier moet op die 
eenvormigheid in bewoording gelet word: 
(1)  Die eerste stel as betekende saak:  die bloed van die verbond 
Die tweede stel as betekende saak:  die nuwe verbond in my bloed. 
(2)  Die eerste benoem die teken soos volg: 
Hierdie (touto) is die bloed van die verbond. 
Die tweede benoem die teken soos volg: 
Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. 
(3)  Die eerste voeg agteraan by:  wat vir baie uitgestort word. 
Die tweede (Luk) voeg by:  wat vir julle uitgestort word. 
Die kritiese vraag is of hier "verskillende beklemtoninge" is tussen 
die twee beskrywings, soos wat die MV beweer.  Die MV erken self 
dat "daar geen wesenlike verskil is nie" (2.4.2.1). 
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Uit bostaande uiteensetting blyk dat al die begrippe in beide 
vormgewings voorkom, nl. die bloed, die (nuwe) verbond, die 
uitgestorte bloed.  Die begrip wat nie by name herhaal word nie, is 
beker.  Maar selfs hierin is die formulering eenvormig, omdat dit 
duidelik is dat "touto" in die eerste beskrywing grammaties na die 
beker verwys en dat daar dus ook wat die noem van die beker betref, 
eenvormigheid is (hoewel dit erken word dat "touto" saaklik op wyn 
dui - MV 2.4.2.1;  EB 7.3.1.3.1;  Grosheide 1954:394). 
Die volgorde van die begrippe verskil wel in die twee uitdrukkings 
"die bloed van die verbond" en "die nuwe verbond in my bloed" (die 
MV het bloot "die bloed van Christus" en "die nuwe verbond").  In 
hoeverre hierdie verskil dui op verskillende beklemtonige, sal 
eksegeties bepaal moet word (vgl. 2.2.2 hieronder). 
Die weglating van die woord "nuwe" (verbond) in die eerste 
beskrywing kan nie deurslaggewend wees om 'n verskil aan te dui 
nie.  Dit kan tog nie beweer word dat die eerste beskrywing op die 
"ou" verbond gerig is omdat die "nuwe" nie daar pertinent genoem 
word nie?  Wanneer Jesus sy bloed stort en dit word in die Nagmaal 
gesimboliseer, raak dit slegs die nuwe verbond. 
Uit bostaande uiteensetting van die twee beskrywings blyk dat die 
ooreenkomste opsigtelik is en die eenheid die voor-die-hand-liggende 
is.  'n Interpretasie wat "verskillende beklemtoninge" (soos die MV 
doen) beweer, moet sterk gronde hê, veral as die MV reeds erken dat 
daar "geen wesenlike verskil" is nie.  Trouens, die eenheid is so 
opsigtelik dat 'n moontlike verskil in beklemtoning waarskynlik in die 
lig van die ooreenkomste verklaar behoort te word. 
Tog maak die MV 'n "baie belangrike" afleiding (MV 2.4.2.1): 
"Hierdie twee verskillende beskrywings werp baie belangrike lig op 
die beker/wyn-teken wat ons in aanmerking moet neem, naamlik dat: 
(1)  die beker en die wyn wel twee onderskeibare sake is maar nie 
van mekaar geskei kan word nie - die een kan nie sonder die ander 
nie; 
(2)  die beker en die wyn ook twee onderskeibare sake be-teken wat 
eweneens nie van mekaar geskei kan word nie, naamlik die bloed van 
Christus en die nuwe verbond". 
Die MV lei dus uit die beskrywings af dat die verskil in 
beklemtoning is dat Matt/Mark en Luk/1 Kor beskryf dat twee 
onderskeibare sake be-teken word in die wyn en die beker, nl. die 
bloed van Christus en die nuwe verbond.  Die enigste beredenering 
wat hierdie afleiding voorafgaan, is die stelling dat slegs die beker 
eksplisiet genoem word en dat wyn net implisiet aanwesig is.  Met 
een stelling word die moontlikheid van figuurlike taalgebruik 
(metonimia) afgewys:  "Daar is egter geen aanduiding in die 
instellingsberigte dat die beker hier as metonimia bedoel word nie.  
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Die aanduiding van die teks self is dat poterion na die beker as wyn 
verwys". 
Hieronder (2.2.2) sal aangetoon word dat daar 'n eenheid in 
betekenis tussen die twee beskrywings is wat sodanige 
onderskeidings (as wat die MV tref) ongeldig maak en dat die MV 
nie alle gegewens in ag geneem het nie. 
2.2.1.2  Bevinding 
Die Meerderheidsverslag se bevinding - dat daar sodanige verskil in 
die bewoording van die twee instellingsberigte is dat daar sprake is 
van verskillende beklemtoning, wat inderdaad lei tot 'n 
betekenisverskil tussen beker en wyn - is nie geldig nie. 
2.2.2  Eenvormigheid in betekenis 
2.2.2.1  Dieselfde begrippe by beide inskrywings 
Soos reeds hierbo aangetoon, kom die begrippe bloed, (nuwe) 
verbond en die uitgestorte bloed by beide die beskrywings van 
Matt/Mark en Luk/1 Kor voor.  Dit is die bedoeling om nou verder 
na te gaan wat die verband van hierdie begrippe tot mekaar in die 
onderhawige Skrifgedeeltes is. 
Die standpunte van teoloë hieroor is die volgende: 
2.2.2.1.1  Oor die eenheid tussen nuwe verbond en bloed, soos 
verwoord in die twee beskrywings, is die volgende verklaarders 
eenstemmig (beklemtoning is telkens deur ondergetekendes): 
Calvyn (1844:214):  "...the meaning is the same;  for it is only by a 
spiritual drinking of blood that this covenant is ratified..." 
Barrett (1968:268, 269):  "Each form of the saying presupposes that 
the shedding of the blood of Christ inaugurated a new covenant 
between God and man ... The shedding of his blood is the founding 
of the new covenant in which men's sins are forgiven". 
2.2.2.1.2  Dat die verbond net so wesenlik verband hou met die 
bloed (soos beskryf in die eerste beskrywing) en wesenlik 
ooreenstem met die verband tussen verbond en bloed (soos 
beskryf in die tweede beskrywing), blyk uit die volgende stellings 
van kommentatore: 
Grosheide (1954:394) by Matt 26:28:  Dit gaan om die bloed van 
Christus en "dat dit bloed bloed des verbonds is, d.w.z. zoo bij het 
verbond hoort, dat zonder dit bloed het verbond niet kan bestaan". 
Bruce (1971:113) by 1 Kor 11:25:  "...the cup ... symbolizes both the 
sacrifice which ratifies the covenant and the covenant so ratified". 
Grosheide (1957:310) by 1 Kor 11:25:  "Zegt Jezus nu, dat de beker 
dit testament is, dan wordt daaroor de beker, dien Hij zelf geeft, een 
onderpand van het feit, dat Hij bereid is Zijn bloed te laten vloeien, 
opdat het testament uitgevoerd wordt". 
2.2.2.1.3  Dat die verbond en die bloed en die wyn ook wesenlik 
aan mekaar verbind is, en dat dit vir beide inskrywings geld, 
blyk uit die volgende stellings in kommentare en van teoloë: 
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Grosheide (1954:395) by Matt 26:28:  "Als Jezus den discipelen den 
wijn, het teeken van zijn bloed doet drinken, d.w.z. als Hij hen in de 
meest innige gemeenskap met Zijn bloed brengt, betuigt Hij, dat zij 
een verbond met God hebben, omdat Hij voor hem sterven gaat". 
Allen (1922:276) by Matt 26:28:  "This wine represents My blood, 
i.e. My covenant blood, i.e. My blood shed to ratify a covenant". 
Bruce (1971:112) by 1 Kor 11:25:  "The drinking of wine at the 
Passover meal was obligatory, and it was customarily red wine, 
which lent itself the better tot Jesus' interpretation of it as the new 
covenant in my blood";  en dan stel Bruce verder dat die 
uitdrukking "the new covenant in my blood" ... "symbolizes both the 
sacrifice which ratifies the covenant and the covenant so ratified" 
(1971:113). 
Barret (1968:270) by 1 Kor 11:25:  "...the cup of wine, and the 
blood it represented, would make the meaning of the covenant 
sacrifice clearer". 
Robertson & Plummer, (1929:247) by 1 Kor 11:25:  "The cup 
represents that which it contains, and the wine which it contains 
represents the Blood which seals the covenant". 
Bavinck (1967:522-523):  "Het bloed van Christus, waarvan de wijn 
een teeken is, is offerbloed, bloed der verzoening, dat voor velen 
vergoten wordt, en daardoor aanvang en inwijding van een nieuw 
verbond". 
2.2.2.2  Bevinding 
Volgens bogenoemde standpunte gaan dit by beide vormgewings om 
alles waarvan die bloed getuig en alles wat die verbond inhou.  
Hierdie inhoudelike is sodanig in mekaar gestrengel, dat daar 
essensiële ooreenstemming is tussen die twee uitdrukkings 
"bloed van die verbond" en "nuwe verbond in my bloed".  Hier 
is nie "verskillende beklemtoninge" tussen die twee beskrywings aan 
te dui nie, soos wat die MV beweer. 
2.2.3  Verdere kritiese vrae 
2.2.3.1  Verdere kritiese vrae oor die Meerderheidsverslag se 
onderskeiding tussen die twee vormgewings se be-tekenis, is die 
volgende: 
*  Indien by die eerste vormgewing dit aanvaarbaar is om "touto" 
implisiet op wyn te laat dui, omdat die be-tekende saak bloed is 
(vloeistof - EB 7.3.1.3.1(1)), en dit nie op die tweede vormgewing se 
beker van toepassing gemaak word nie, wil dit sê dat daar by die 
tweede vormgewing nie van die bloed as be-tekende saak sprake is 
nie?  Tog word bloed by name by beide genoem. 
*  By beide vormgewings word verwys na:  "...wat vir julle uitgestort 
word" - wat tog op niks anders as die bloed (=vloeistof, =wyn) kan 
dui nie.  Die verbond (tweede beskrywing) word nie uitgestort nie, 
maar die bloed. 
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*  Die onderskeiding wat die MV tref tussen bloed as be-tekende 
saak by die eerste beskrywing en die nuwe verbond as be-tekende 
saak by die tweede beskrywing, hou nie rekening met die feit dat die 
nuwe verbond en die bloed nie van mekaar geskei kan word nie:  Die 
nuwe verbond kan nie tot stand kom sonder die bloed nie en die 
bloed kry juis in die totstandkoming van die nuwe verbond sy Nuwe-
Testamentiese betekenis. 
*  Die eenheid tussen beker/wyn en verbond/bloed in die twee 
beskrywings blyk daaruit dat die beker nie sonder die bloed van 
Christus op die verbond betrekking kan hê nie.  'n Leë beker, sonder 
wyn, kan ook nie na die verbond of na die bloed verwys nie.  Die 
beker kan op geen ander manier na die bloed en die verbond verwys 
as deur die wyn nie.  Dit is nie die beker wat vloei nie, maar die 
bloed, soos afgeteken in die wyn.  Die beker het nie selfstandige 
betekenis nie. 
2.2.3.2  Bevinding 
Die beker en die wyn kan nie twee verskillende sake simboliseer nie.  
Dan word daar 'n derde simboliese voorwerp in die Nagmaalsviering 
ingebring.  Die standpunt van die MV lei daartoe dat die beker as 
derde teken, met gelykstaande betekenis as die wyn, in die Nagmaal 
gesien word. 
2.2.4  Gevolgtrekking 
Uit bogemelde gegewens blyk dit dat daar 'n besliste en wesenlike 
eenvormigheid tussen die twee beskrywings en die betekenis van die 
instellingsberigte van die Nagmaal bestaan omdat deurgaans 
dieselfde sake beklemtoon word.  Enige skynbare verskil in 
beklemtoninge (soos deur die MV beweer) gaan in teen hierdie 
pertinente en wesenlike eenheid.  Daarom moet bevind word dat 
beker en wyn in hierdie twee beskrywings by Matt/Mark en Luk/1 
Kor presies dieselfde saak beskryf.  Hier is nie grond om 'n 
onderskeid in beklemtoninge tussen beker en wyn te tref nie.  Die 
onderskeid van die MV gaan dus nie op nie. 
 
3.  Figuurlike taalgebruik vir beker en wyn 
Die tweede verskil met die MV is:  Die Meerderheidsverslag neem 
nie die figuurlike taalgebruik in ag wanneer van die beker se 
verhouding tot wyn (die inhoud van die beker) sprake is nie. 
3.1  Figuurlike taalgebruik 
Ter wille van duidelikheid word kortliks uiteengesit wat onder 
figuurlike taalgebruik verstaan word en wanneer stylfigure ter sprake 
kan wees om die verhouding tussen beker en wyn te beskryf.  Die 
bespreking van figuurlike taalgebruik geskied binne die besef dat dit 
nie beteken dat die Nagmaal bloot figuurlik of simbolies gesien moet 
word nie (soos by Zwingli). 
Figuurlike taalgebruik word onderskei van letterlike taalgebruik.  
Daarmee word beeldspraak van een of ander aard aangedui.  Dit 
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beteken dat die woord of uitdrukking iets beskryf wat 'n ander of 'n 
dieper betekenis as die gewone betekenis het. 
Metonimia is 'n stylfiguur (beeldspraak) waar 'n saak of 'n woord of 
'n naam gebruik word in plaas van 'n ander waartoe dit in 'n bepaalde 
verhouding staan (Bullinger 1898:538;  Owen 1992:viii).  Dit is 
letterlik 'n naamsverwisseling tussen twee verskillende sake of 
woorde wat wel 'n verband met mekaar het, bv. 'n lekker bord eet. 
Sinekdogee is wanneer 'n deel van iets gebruik word om die geheel 
daarvan te beskryf (bv. nuwe gesigte i.p.v. nuwe persone), of 
omgekeerd, dat die geheel van iets gebruik word om 'n deel daarvan 
te beskryf (bv. die hele wêreld is onder water i.p.v. slegs 'n deel) 
(Bullinger 1898:613;  Owen 1992:ix). 
Die verskil tussen metonimia en sinekdogee is dat metonimia 
gebruik word tussen twee sake of woorde wat in 'n verhouding tot 
mekaar staan (sonder om noodwendig dele van dieselfde saak te 
wees), terwyl 'n sinekdogee van toepassing is op dieselfde saak wat 
beskryf word deur 'n deel daarvan of omgekeerd (vgl. Bullinger 
1898:613). 
'n Metafoor is 'n vergelyking waar iets aangedui word om iets anders 
te beskryf as wat dit normaalweg uitdruk ('n hart van klip, die Here is 
my herder) (vgl. HAT). 
3.2  Standpunt van die Meerderheidsverslag 
Die standpunt van die MV blyk uit die volgende: 
*  In die Rapport self word die moontlikheid al dan nie van 'n 
figuurlike gebruik van die beker ten opsigte van wyn nie beredeneer 
nie, maar word bloot gesê:  "Sommige verklaarders is van mening dat 
die beker bloot as metonimia gebruik word, dus as plaasvervangende 
woord wat steeds na die wyn verwys.  Daar is egter geen aanduiding 
in die instellingsberigte dat die beker hier as metonimia bedoel word 
nie.  Die aanduiding van die teks self is dat poterion na die beker as 
teken verwys" (MV 2.4.2.1). 
*  Die uitgangspunt van die meerderheid van die Deputate se 
standpunt oor metonimia en sinekdogee word in die Eksegetiese 
Bylae gevind (EB 7.3.1.3.1(2)) maar dit is nie volledig in die finale 
Meerderheidsverslag opgeneem nie.  Die MV se standpunt word 
soos volg gefundeer in die Eksegetiese Bylae (EB 7.3.1.3.1(2)d):  
"Deur die beker as metonimia vir die wyn te verklaar, maak 
genoemde verklaarders boonop 'n ontoelaatbare skeiding tussen die 
beker en die inhoud daarvan (die wyn).  Veel eerder moet ons "die 
beker" as sinekdogee beskou, dus as die deel wat benoem word in 
verwysing na die geheel.  Spesifiek die woord "beker" word gebruik, 
maar daarmee word nie 'n blote leë beker bedoel nie:  dit gaan om die 
beker mét dit wat daarin is - 'n beker wyn". 
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*  Die enigste ander figuurlike gebruik wat die MV vir die beker 
sien, is dit dat die beker verwys na die verlossing wat in Christus 
bewerk is (MV 2.4.2.3;  2.4.2.5;  EB 7.3.1.3.1(2)b). 
3.3  Standpunt van die Minderheidsverslag 
3.3.1  Moontlikheid van 'n sinekdogee 
Dit is opmerklik dat geen teoloog of taalkundige gevind kon word 
om die standpunt van die MV te onderskryf nie asof hier van 'n 
sinekdogee sprake sou wees.  Die eksegeet wat die MV in die EB 
7.3.1.3.1(2)d aanhaal om die standpunt van sinekdogee te fundeer 
(Greijdanus 1941:1057) sê dan juis dat beker "metonymisch 
gebruikt" word en dat hoewel "beker" (poterion) gebruik word, 
hierdie woord wys op "de er in besloten wijn".  Dit is dan mos 
metonimia:  beker word gebruik vir wyn! (vgl. 3.3.2.1 hieronder). 
In die lig van bostaande onderskeiding in 3.1 gaan die standpunt van 
die MV nie op nie dat die verhouding tussen beker en wyn as 'n 
sinekdogee beskryf moet word nie (EB 7.3.1.3.1(2)d).  Beker is nie 
'n groot hoeveelheid wyn nie;  wyn is nie 'n klein stukkie beker nie;  
die beker word nie gedrink nie, maar die wyn.  Indien dit 'n 
sinekdogee was, sou die beker self ook fisies gedrink moes word. 
3.3.2  Moontlikheid van metonimia (naamsverwisseling) 
3.3.2.1  Voorbeelde van beker en wyn as metonimia 
Dit is insiggewend dat wetenskaplikes wat die gebruik van stylfigure 
in die Bybel ondersoek, juis die verhouding van beker tot wyn as 'n 
metonimia beskryf: 
Onder die hoof "Metonomy" en sub-hoof "The container for the 
contents" stel Bullinger (1898:577):  "1 Cor x. 16,21;  xi. 25, 26, 27, 
28 - In these and other places 'cup' is put for the contents of it". 
Owen (1992:15, 16) tref die onderskeiding deur "beker" as 'n 
metafoor te sien wanneer dit gebruik word om te dui op die oordele 
van God (o.a. Ps 75:8;  OP 14:10), die seëninge van God (Ps 16:5), 
die verleidinge (Op 17:4) en die lyding van Jesus (Matt 20:22, 23), 
maar hy stel dat beker "a metonomy for the wine of the Lord's 
Supper" is in Luk 22:20;  1 Kor 10:16;  11:25, 26. 
3.3.2.2  Beker en wyn as sinonieme 
Deur die volgende teoloë word sonder meer van beker en wyn as 
sinonieme melding gemaak, dus as twee sake met dieselfde 
betekenis: 
Grosheide (1957:310):  "...de beker c.q. de wijn is mijn bloed..." 
Lampe (1994:43):  Nadat Lampe praat van "the elements of bread 
and wine" stel hy beker en wyn absoluut gelyk as hy beweer:  "The 
cup or the wine is not equated with Christ's blood". 
Filson (1960:274):  "Jesus takes a cup ... The wine represents his 
blood..." 
Lane (1974:507-508):  "...the cup is thus the pledge that when the 
people of God meet in table-fellowship, their Master ... is present..." 
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en "...Jesus instituted something new in which the bread and wine of 
table-fellowship become the pledge of his saving presence..." 
Bolkestein (1973:322-323):  "In de beker van het avondmaal geeft 
Jezus zijn discipelen deel aan het komende Rijk...", en "Als het 
representanten van het nieuwe volk Gods ontvangt de twaalf 
discipelen in brood en wijn in het heden reeds, wat in het komende 
Rijk de voltooide tafelgemeenskap zal zijn". 
Behm (1979:133):  "...according to the Pauline tradition He 
described the cup (poterion), i.e. its contents, as the new "diatheke" 
(verbond - AGSV) in virtue of His blood...  The saying in the Pauline 
form is to the effect that the blood (or death) of Jesus establishes the 
new "diatheke", and that the wine in the Lord's Supper is thus a 
representation of the new diatheke (verbond)". 
3.3.2.3  Beker en wyn as metonimia 
Die volgende teoloë sien dit eksplisiet as 'n metonimiese verhouding 
tussen beker en wyn: 
Greijdanus (1941:1057):  "Want al is beker hier metonymisch 
gebruikt, toch is het woord "poterion" ("beker") gebezigd...  Met 
"touto to poterion" ("hierdie beker") wordt niet de beker als 
insluitend voorwerp bedoeld, maar de er in besloten wijn..." 
Goppelt (1979:155):  "Whether the interpretation begins with "touto 
to poterion" ("hierdie beker") (Paul, Luke) or with "touto" 
("hierdie") (Mk, Mt), it refers, not to the cup, but to its contents, 
(red) wine". 
Bauer (1979:695):  "The cup stands, by metonomy, for what it 
contains". 
Balz & Schneider (1993:142):  "In the interpretation (made explicit 
in Luke 22:20b par., 1 Cor 11:25b), the vessel is always a metonom 
for its contents, the wine". 
Harting (s.j.:400):  "Metonymisch staat "poterion" ("beker") voor 
hetgeen hij bevat (continens pro contento) in die spreekwijze "pinein 
poterion" ("om die beker te drink), 1 Kor 10:21;  11:26, 27, 28;  
hiertoe behooren ook pll. als Luk 22:20;  1 Kor 11:25, waar de beker 
zelf, in plaats van den daarin vervatten wijn, als beeld van het bloed 
des N. Verbonds wordt voorgesteld". 
Steudel aangehaal deur Kling (1871:237:  "According to a very 
common metonomy the cup here stands for the wine - the thing 
containing for the thing contained". 
3.4  Gevolgtrekking 
Toe Jesus die Nagmaal ingestel het met 'n beker, het Hy bedoel dat 
die beker na die wyn verwys om as teken van sy bloed te dien.  
Wanneer die woord "beker" gebruik word, kan daarin 'n direkte 
verwysing gesien word na "wyn".  Daar is 'n metonimiese verband 
tussen beker en wyn.  Die standpunt van die MV lei tot 'n 
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ontoelaatbare skeiding tussen beker en wyn omdat die MV nie 
hierdie metonimiese  verband erken nie. 
 
4.  Besondere betekenis van die beker 
Die standpunt van die MV oor die besondere betekenis van die beker 
word hoofsaaklik gevind in 2.4.2.  Vir die doeleindes van hierdie 
verslag is die vraag belangrik:  Waarom gebruik Jesus die woord 
"beker" as Hy net sowel van "wyn" kon gepraat het?  Watter 
besondere betekenis moet aan die beker geheg word - veral as 
gemeenskaplike beker? 
Die MV wys tereg daarop dat die begrip beker in die Bybel op 'n 
besondere wyse gebruik word om 'n bepaalde gevoelswaarde oor te 
dra (MV 2.4.2.3;  EB 7.3.2.3.4(1)b), maar maak hieruit die 
ongeregverdigde afleiding asof hierdie gevoelswaarde die beker tot 'n 
wesenlike element in die Nagmaal maak, in gelyke waarde en 
betekenis as die wyn.  Daarmee word die beker as 'n derde teken 
beskou. 
'n Tweede aspek wat in die MV beklemtoon word, is die feit dat die 
beker "gemeenskaplike beker" moet wees.  Vir die MV beteken dit 
dat die gelowiges saam uit dieselfde beker moet drink. 
4.1  Beker van danksegging 
4.1.1  Die MV verwys wel na die "beker van danksegging" (vgl. MV 
2.2.6;  2.2.10;  2.4.2.3) maar behandel nie hierdie uitdrukking 
volledig soos hieronder uiteengesit nie.  Die Minderheidsverslag wil 
die volgende perspektief gee op die besondere betekenis van die 
beker. 
4.1.2  Besondere betekenis van die beker 
Jesus heg tog aan hierdie besondere beker 'n besondere betekenis in 
onderskeid van ander bekers (Grosheide 1957:310).  Dit blyk veral 
uit 1 Kor 10:16-21, waar hierdie drinkbeker teenoor die "beker van 
die demone" gestel word.  Dit moet ook in ag gehou word dat die 
beker by die instelling verwys na die gesprek van Jesus met die 
dissipels in Matt 20:22-23 ("Kan julle die beker drink wat Ek 
aanstons gaan drink?") en in Matt 26:39 ("Vader, laat hierdie beker 
My verbygaan") (Blomberg 1992:391). 
Die vraag is belangrik of die MV die "gevoelswaarde" van die beker 
reg vertolk. 
Dit is veelseggend dat, in die Skrifgedeeltes wat die MV self aanhaal 
in 2.4.2.3(b), die beker telkens gebruik word met verwysing na die 
inhoud van die beker:  óf dat uit die beker gedrink moet word (Jes 
51:17;  Hab 2:16;  Matt 26:39, 42;  Op 14:10) óf dat die inhoud 
daarvan leeggedrink moet word (Jes 51:17) óf dat die inhoud skuim 
(Ps 75:9) óf vol gif is (Ps 75:9) óf dat die inhoud oorloop (Ps 23:5).  
In Op 14:10 word die beker ("poterion") en wyn ("oinos") saam 
gebruik wat juis ook die eenheid tussen die inhoud (wyn) en die 
houer (beker) aantoon.  Die beker wys in die aangehaalde 
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Skrifgedeeltes meestal op die toorn van God oor die mens se sondes 
wat die mens dan simbolies moet uitdrink om die 
oordeelsvoltrekking van God simbolies aan te dui (en nie soos wat 
die MV sê:  "as heenwysing na die Here se beskikking oor die mens 
se lewe" nie). 
Wanneer Jesus in Matt 26:39, 42 van die "beker" ("lydensbeker" - 
1983-vert.) praat, trek Hy daarmee openbarings-histories die toorn 
van God en die "grimmigheid" van God saam waarvan herhaaldelik 
in die Ou Testament getuig word.  Sy versugting is om nie hierdie 
beker hoef te drink nie (Matt 26:42).  By die Nagmaalsinstelling het 
dit dan besondere betekenis as Jesus die dissipels opdrag gee om uit 
hierdie beker te drink, nie as 'n beker van toorn nie, maar 'n beker 
van verlossing.  Hy sou aan die kruis die beker van toorn gaan drink - 
dit is 'n beker wat die dissipels nie in staat was om te drink nie (Matt 
20:22).  Maar elkeen wat uit die Nagmaalsbeker drink, het met die 
drink uit die beker deel aan dit wat Jesus aan die kruis verwerf het.  
Daarom verklaar Paulus dit as 'n "beker van danksegging" (1 Kor 
10:16), 'n beker waarvoor ons God dank. 
Die beker se betekenis lê egter nie in die feit dat dit 'n beker is nie, 
maar in die feit dat dit die draer is van die inhoud wat gedrink word.  
Die belangrike betekenis van die wyn in 1 Kor 10:16 word deur 
Bavinck (1967:545) so aangedui:  "...als Paulus 1 Cor 10:16 zegt:  de 
drinkbeker, dien wij zegenen, is gemeenschap aan het bloed van 
Christus, dan gaat hij van de veronderstelling uit, dat de drinkbeker 
wijn en geen bloed bevat, want anders konden wij hem niet zegenen, 
en dat hij als zoodanig, als wijn bevattende, door de zegening 
gemeenschap is aan Christus' bloed".  Hiervolgens dra die wyn die 
betekenis, en nie die beker nie. 
Die "danksegging" lê nie daarin dat die gebruiker dankbaar is dat hy 
'n beker in sy hand vashou nie of dat hy die beker uit 'n 
medegelowige se hand ontvang het nie, maar dat hy dankbaar is dat 
hy hierdie beker uit die hand van God ontvang en daaruit drink van 
die drank wat simbolies dui op die bloed van Christus wat vir hom 
gestort is. 
4.1.3  Bevinding 
Vir die gelowige is die Nagmaalsbeker "'n beker van die Here" wat 
hy, saam met medegelowiges, met dankbaarheid as 't ware uit die 
Here se hand ontvang.  Dit gaan dan nie oor hoe groot die beker is of 
uit wie (watter medelidmaat) se hand die beker ontvang word nie, 
maar dat die gelowige drink, al is dit uit 'n ander beker, omdat hy 
dankbaar deel in die verlossing in Christus wat hy van God ontvang. 
4.2  Drink uit die gemeenskaplike beker 
Die vraag is vervolgens belangrik of die gelowiges saam uit die 
beker moet drink.  In watter opsig moet dit 'n gemeenskaplike 
beker wees? 
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Die MV se standpunt is gebaseer op die maaltyd-karakter van die 
Nagmaal, in aansluiting by die Pasga (2.2.1;  2.2.6;.  2.4.2.3) en op 
die opdrag van Jesus aan sy dissipels:  "Drink almal daaruit" (Matt 
26:27) (MV 2.4.2.2). 
4.2.1  Draagwydte van die maaltyd-karakter 
Die Minderheidsverslag ontken nie die waarskynlikheid dat die 
dissipels saam met Jesus om die tafel uit dieselfde beker gedrink het 
nie.  Daarna het die kerk, bv. volgens Hand 2:46, nie net as 3000 
mense by die tempel bymekaargekom nie, maar ook van huis tot huis 
(EB 7.3.2.2).  Die hele gemeente het nie almal uit een beker gedrink 
nie.  Van die oomblik af dat almal nie uit die een beker drink nie, lê 
die eenheid tussen die gelowiges nie in die gebruik van dieselfde 
beker (as gemeenskaplike houer) nie, maar in die gemeenskaplike 
drink van die drank wat heenwys na die bloed van Christus. 
Dit het egter nie die maaltyd-karakter opgehef nie.  Die gelowiges 
was steeds saam met ander in dieselfde "huis".  Die feit dat 
verskillende houers gebruik word, beteken nie dat nie meer saam 
gedrink word nie.  Daarom kan die "maaltyd-karakter" nie gebruik 
word as beginsel vir die gebruik van 'n gemeenskaplike beker nie. 
Dit neem nie weg dat die gemeenskaplikheid ook deur die gebruik 
van een beker uitgedruk kan word nie.  Maar die drink uit een beker 
is nie 'n prinsipiële voorwaarde vir onderlinge gemeenskap nie. 
4.2.2  Die draagwydte van "daaruit" 
Die standpunt van die MV in 2.4.2.2 oor die gemeenskaplike beker 
as opdrag, word in die lig van die volgende nie aanvaar nie: 
Dit gaan eerstens oor die draagwydte van die woord "eks" (uit) in die 
opdrag:  "Drink almal daaruit" ("eks autou")".  Dit is opmerklik dat 
in 1 Kor 11:28 dieselfde voorsetsel "eks" gebruik word waar "van die 
brood" geëet moet word.  Daar staan dus letterlik:  "Eet uit die 
brood" maar dit beteken uiteraard:  "Eet van die brood".  Die woord 
"eks" is hier 'n partitiewe genitief (Bauer 1979:235-236).  Daarom 
kan "eks" ook "drink van" beteken. 
In elk geval moet die klem val op dit wat gedrink word, veral in die 
lig van die motivering wat Jesus self gee as rede waarom almal 
daarvan (daaruit) moet drink:  "Want dit is my bloed, die bloed van 
die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word".  Ridderbos 
(1973:189) wys daarop dat dit alles daarop dui dat Jesus hier die wyn 
op die oog het:  "...dezen wijn, als van zijn bloed en wekt Hij al zijn 
discipelen uitdrukkelijk op, daarvan te drinken". 
Die belangrikheid van die aksie om te drink, blyk ook uit 1 Kor 
11:25:  "...so dikwels as julle drink..."  Hier word nie by name 
genoem waaruit hulle moet drink nie, maar die klem word op die 
daad van drink gevestig.  Die waarneming kan hieruit gemaak word 
dat, indien dit wesenlik belangrik aan die Nagmaalsgebruik is dat een 
beker deur almal gebruik moet word, dan sou hierdie uitdrukking 
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van Paulus dit so geformuleer het.  Nou is dit algemeen gestel, sodat 
dit nie primêr gaan om waaruit jy drink nie, maar dat jy drink.  
"Drink has no expressed object.  It is possible to understand as 
object the cup just referred to, but possibly better to understand 
wine" (Barrett 1968:269), 
Die drink van die wyn is dié belangrike sakramentele aksie.  Die 
belangrikste is nie wat jy in jou hand het nie, maar dit wat jy drink.  
"The order to drink "eks autou" means to drink the contents of the 
vessel" (Lenski 1964:1028).  Die belangrike wat Jesus met die 
instelling gedoen het, was nie om vir die dissipels te wys op dit wat 
hulle in hulle hand vasgehou het nie ('n beker) maar op dit wat hulle 
gedrink het (wyn), en op die feit dat hulle (wyn) gedrink het en veral 
op dit waarvan hierdie aksie hulle verseker het. 
4.2.3  Draagwydte van "almal" 
Die MV toon tereg die beklemtoonde posisie van "almal" aan, maar 
lei verkeerdelik daaruit af dat "almal" dui op "saam uit een beker".  
Om uit die gebruik (MV 2.4.2.2) van "almal" af te lei dat die klem 
gelê word op 'n gemeenskaplike houer, is om die bedoeling van 
"almal" te oorspan. 
Die feit dat almal gedrink het (Ridderbos 1973:189), is belangrik, 
want elkeen het met sy drink van die wyn sy deelname aan die 
soendood van Christus bely.  Nie een was daarvan uitgesluit nie.  Dit 
is 'n beker wat 'n gelowige nie by hom laat verbygaan nie. 
Die gesamentlikheid word wel deur die woord "almal" uitgedruk, 
daarin dat almal gedrink het.  Gelowiges wat saam die Nagmaal vier, 
drink almal van die drank, al is dit nie uit dieselfde houer nie. 
4.2.4  Bevinding 
Die "gemeenskaplike beker" moet verstaan word as dat elkeen 
afsonderlik en die vergaderde gelowiges gesamentlik drink van die 
drank wat op die bloed van Christus dui. 
4.3  Betekenis van die wyn 
4.3.1  Drink van die wyn 
Die feit dat Jesus met die instellingsberigte nie van wyn ("oinos") 
praat nie, kan beskou word asof wyn dus glad nie belangrik sou wees 
nie (MV 2.4.2.6). 
Calvyn (1844:213) wys daarop dat "this body needs to be nourished 
and supported by meat and drink".  Ook Bruce (1971:110) wys op 
die kos en drank as die elemente van die Nagmaal en "...Jesus gave a 
new explanation to some of the bread and wine on the table:  the one 
and the other set forth his life, about to be given in sacrifice of his 
people, and by eating and drinking them they sacramentally 
appropriate that sacrifice with its saving benefits". 
Dit blyk uit Jesus se eie verwysing na die vrug van die wingerdstok 
(Matt 26:29;  Luk 22:18) dat die wyn nie geheel uit Jesus se 
gesigsveld is wanneer Hy die Nagmaal instel nie.  Inteendeel, dat dit 
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eie is aan die gemeenskap wat Hy met die gelowiges in die ewigheid 
gaan hê om daar (simbolies) weer saam wyn te drink, beklemtoon die 
wesenlik belangrike aspek van die wyn.  Minstens die volgende 
verklaarders verklaar sonder meer dat "vrug van die wingerdstok" 
verwys na wyn:  Bavinck (1967:525), Bolkestein (1973:323), 
Blomberg (1992:391), Calvyn (1844:208), Grosheide (1954:396), 
Lane (1974:508), Lenski (1964:1028), Ridderbos (1973:191). 
Geen verklaarder kon gevind word wat hierdie woorde verbind aan 
Joh 15 nie (Jesus as die wingerdstok en die gelowige die lote - soos 
gedoen in die MV 2.4.2.6). 
Wat uit hierdie gegewens vir hierdie studie belangrik is, is dat Jesus 
die eskatologiese uitsig gee dat die gemeenskap met Hom daaruit sal 
bestaan dat Hy weer saam met die gelowiges wyn sal drink.  Hoewel 
Hy by die instelling net van beker praat, bedoel Hy, in die lig van sy 
verwysing na die vrug van die wingerdstok, daarmee wyn. 
4.3.2  Wyn as simbool van gemeenskap 
Die gemeenskaplike karakter van die Nagmaal word ook deur die 
gemeenskaplike gebruik van die wyn (wat by die instelling deur 
almal gedrink is) aangedui.  "Die gemeenschap bestaat niet daarin 
alleen, dat zij samen aan één tafel aanzitten, maar zij eten van één 
brood en drinken van één wijn" (Bavinck 1967:543).  Hierdie 
gemeenskaplike karakter van die Nagmaal word eksplisiet aan die 
brood verbind (1 Kor 10:17) en is ook aanwesig in die gebruik van 
die wyn.  Lane (1974:507) stel dat "...by his prophetic action in 
interpreting these familiar parts of the ancient paschal liturgy Jesus 
institutes something new in which the bread and wine of table-
fellowship become the pledge of his saving presence..."  Daar is 
ooreenkoms in betekenis van die brood en die wyn om die eenheid 
van die gelowiges uit te druk. 
Calvyn (1960:215), by 1 Kor 10:16, dui aan dat die Nagmaal twee 
elemente het, nl. brood en wyn.  "...Paul begins with the second.  He 
calls it (die wyn! - AGSV) the 'cup of blessing' ... Therefore 'blessing 
the cup' means setting it (die wyn! - AGSV) apart for this one 
purpose, that it might be for us a sign of the blood of Christ".  
Calvyn sê verder (1960:216):  "...I agree that the reference to the cup 
as a communion is a figure of speech, but only as long as the truth 
which the figure conveys is not destroyed;  in other words, provided 
that the reality itself is also present, and the soul receives 
communion in the blood, just as much as the mouth tastes the wine".  
Calvyn stel sonder meer dat die wyn die enigste draer is van die 
evangelie van die bloed van Christus.  Primêr word die eenheid 
tussen gelowiges deur die gemeenskaplike wyn uitgedruk, omdat die 
wyn op die bloed van Christus dui.  Die beker, as beker, is hier nie 
ter sprake om op die bloed van Christus te dui nie. 
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Versteeg (1980:55, 56) beklemtoon die betekenis van die bloed van 
die offerdiere in Eks 24:5-8 wat die Israeliete aan die Here en aan 
mekaar verbind het.  "De dubbele verbinding die bij de 
verbondssluiting door de ene bloedstroom gelegd wordt, wordt bij 
het avondmaal door het ene brood en door de ene stroom wijn 
gelegd". 
4.4.3  Bevinding 
Die feit dat Jesus nie van wyn praat by die instellingsformule nie, 
beteken nie dat wyn nie ter sprake was of nie belangrik was nie.  
Inteendeel, die wyn is die draer van die simboliek van die bloed van 
Christus en die wyn druk ook die gemeenskaplike karakter van die 
Nagmaal uit. 
4.5  Gevolgtrekking 
Die belangrikheid van die beker bestaan daarin dat dit primêr wys op 
die inhoud daarvan, die drank wat wys op die bloed van Christus.  
Die feit dat al die vergaderde gelowiges daarvan drink dui ook op die 
gemeenskaps-karakter van die Nagmaal as maaltyd waar saam 
gedrink word uit dankbaarheid vir die verlossing in Christus. 
 
5.  Beredenering oor die Belydenisskrifte 
In die MV word nie 'n behandeling gebied van die tersaaklike 
gegewens in die NGB, art.35 of die Heid. Kat., Sondae 28, 29 nie. 
Die Minderheidsverslag sien dit as 'n leemte en vestig die aandag op 
die volgende belangrike gegewens. 
5.1  Die Heidelbergse Kategismus 
In die Kategismus Sondae 28 tot 30 word beker en wyn beide 
gebruik, maar wanneer oor die tekens van die Nagmaal gehandel 
word, is dit duidelik dat die Kategismus net van brood en wyn praat 
en nie van brood en beker nie. 
*  In Sondag 28, waar dit oor die instelling van die Nagmaal handel, 
word konsekwent na die beker verwys. 
*  Sondag 29, waar dit oor die betekenis van die simbole handel, 
praat in 29:78 sonder meer van brood en wyn en vra:  "Verander die 
brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus?"  
In 29:78 word gevra:  "Waarom noem Christus dan die brood sy 
liggaam en die beker sy bloed...", en die antwoord begin deur 
sonder meer na brood en wyn te verwys:  "Hy wil ons daarmee leer 
dat soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou..." 
Die sakramentele aksie is om te eet en te drink, volgens 29:79:  Ons 
kry net so seker deur die werking van die Heilige Gees deel "...aan sy 
ware liggaam en bloed ... as wat ons hierdie heilige tekens met die 
liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang".  Die "heilige tekens" is 
brood en wyn. 
Wielenga (1947:662) stel by 29:79:  "Laat ons maar voortgaan te 
denken aan de symbolen:  brood en wijn.  Hier is het uitgangspunt.  
...Zoo wijst God op de natuur, ja Hij maakt zijn scheppingswonderen 
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tot deel van ons lichaam, opdat wij zouden weten wat Christus voor 
ons gedaan heeft en nu in ons doet". 
5.2  Nederlandse Geloofsbelydenis 
Uit NGB, art.35 blyk dat konsekwent van wyn gepraat word as teken 
van die bloed van Christus.  Die beker word genoem waar 1 Kor 
11:29 (in hakies gekwoteer) aangehaal word. 
Die NGB, art.35 stel as Jesus se doel met die Nagmaal om die 
gelowiges "te voed en te onderhou".  Hier dui dit op die elemente 
van brood en wyn, en dit is duidelik dat die beker as houer nie voed 
en onderhou nie, maar die wyn.  "Om hierdie geestelike en hemelse 
brood vir ons af te beeld het Christus aardse en sigbare brood as 'n 
teken van sy liggaam en wyn as 'n teken van sy bloed ingestel." 
Die belangrikheid van die gelowige se drink van die wyn (en eet van 
die brood) as eksklusiewe deelname aan die evangelie van Christus 
blyk verder:  "...so waarlik as wat ons die sakrament ontvang en in 
ons hande hou en dit met ons mond eet en drink en dit daarna ons 
lewe in stand hou, net so waarlik ontvang ons vir ons geestelike lewe 
in ons siele deur die geloof - dit is die hand en mond van ons siel - 
die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste 
Verlosser".  Hierdie belangrike betekenis van "drink" blyk verder:  
"Tog dwaal ons nie as ons sê dat wat deur ons geëet en gedrink 
word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is 
nie..."  Dit is duidelik dat hierdie wesenlike van die sakrament nie 
deur die beker as houer gedra word nie, maar deur die wyn. 
Die versterking wat die gelowige kry, is uit die feit dat hy eet en 
drink:  "Hy voed, versterk en vertroos ons arme troostelose siel as 
ons sy liggaam eet, en Hy verkwik en herstel dit as ons sy bloed 
drink". 
Verklaarders van die Nederlandse Geloofsbelydenis, soos Polman en 
Feenstra, gebruik deurgaans die term wyn, en nie beker nie, as die 
element in die Nagmaal wat dien tot verkwikking (Polman s.j.:285;  
Feenstra 1966:392).  Feenstra (1966:386) stel:  "Wanneer Christus 
het Pascha heeft gevierd, neemt Hij bij de derde beker, de beker der 
dankzegging, het brood en de wijn en stelt het Avondmaal in".  
Feenstra gebruik wyn en beker metonimies:  "Het brood is het 
Sacrament van Zijn lichaam en de wijn is het Sacrament van Zijn 
bloed", waarna hy as bewys vir sy bewering die Kat., 28:75 aanhaal:  
"als ik het brood en de drinkbeker, als zekere waartekenen des 
lichaams en bloeds van Christus ... ontvangt en ... geniet". 
Verder stel Polman (s.j.:286):  "De wondere conjunctie tussen teken 
en betekende zaak vindt plaats, zodat er niet alleen een eten en 
drinken is van het brood en de wijn met de lichamelijke mond, maar 
tegelijk en even waarachtig het eten en drinken van het vlees en 
bloed van Christus als de ware spijs en drank..." 
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Polman (s.j.:286) gebruik ook drinkbeker en wyn absoluut sinoniem:  
"Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u 
uitgegoten wordt.  De Heiland stalt echter het brood en de wijn niet 
op de tafel voor zijn discipelen uit ... maar voegt er aan toe:  "Neemt, 
eet.  Drinkt allen daaruit". 
5.3  Nagmaalsformuliere 
In die MV word in 4.3 op die inhoud van die twee weergawes van 
die Nagmaalsformulier ingegaan. 
Aanvullend daarby word dit onderstreep dat by die hartsverheffing, 
net voor die brood en wyn uitgedeel word, die "sigbare tekens van 
brood en wyn" genoem word as die tekens waaroor dit in die 
Nagmaal gaan.  Die Nagmaalsganger word gestel voor slegs die twee 
tekens van brood en wyn. 
5.4  Gevolgtrekking 
5.4.1  In die Belydenisskrifte word die beker genoem slegs wanneer 
uit die instellingsberigte aangehaal of daarna verwys word.  Sodra 
oor die betekenis van die elemente van die Nagmaal gehandel word, 
word na slegs twee tekens verwys:  die brood en die wyn. 
5.4.2  Dit is opmerklik hoe die Belydenisskrifte, ooreenkomstig die 
Skrif, die begrippe wyn en beker beide gebruik as bedoelende die 
bloed van Christus.  Die Belydenisskrifte se gebruik van beker en 
wyn dui daarop dat hierdie twee benaminge in sodanige direkte 
verband met mekaar staan dat dit as naamverwisselinge gebruik 
word.  Hierdie verband kan by wyse van die stylfiguur metonimia 
geformuleer word (vgl. 3.3.2 hierbo). 
5.4.3  Die Belydenisskrifte en Formuliere maak van net twee tekens 
melding:  die brood en die wyn.  Hieraan moet niks bygevoeg word 
nie.  Die rigting wat die Meerderheidsverslag aandui, nl. dat die 
beker die draagwydte van nog 'n teken by die Nagmaal verkry, is 
strydig met die inhoud van die Belydenisskrifte. 
 
6.  Implikasies vir die Liturgiese deel van die Rapport 
Die eksegese van die betrokke Skrifgedeeltes sit op duidelike wyse 
uiteen wat in die betrokke Skrifgedeeltes staan.  Vanuit hierdie 
Skrifgegewens moet die riglyne deurgetrek word na die liturgie van 
vandag. 
Die volgende moet in ag geneem word: 
6.1  Die eetgerei en eetgewoontes van vandag verskil van die tyd van 
die Pasga en van die instelling van die Nagmaal (MV 4.4.1).  Soos 
dit die geval is met die brood (MV 4.4.1) moet dieselfde ook met die 
beker oorweeg word. 
6.2  Wanneer oor so 'n belangrike saak besluit word soos die 
verhouding van die beker en die wyn in die Nagmaal, en daar 'n 
onderskeid getref word tussen beker en wyn soos wat die 
Meerderheidsverslag doen, dan moet daar absolute sekerheid en 
duidelikheid wees om aan kerke en gelowiges bindende voorskrifte te 
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gee wat sal inhou dat hulle "die gemeenskaplike drinkbeker" moet 
gebruik om aan die wesenlike van die Nagmaal te voldoen.  As 
sodanige standpunt sou meebring dat kerkverband met ander 
Gereformeerde Kerke in gedrang sou kom, is dit belangrik om seker 
te wees dat hieroor geen onduidelikheid kan wees nie.  In die lig van 
hierdie ondersoek kan so 'n absolute standpunt nie geformuleer word 
nie.  Te veel leidende teoloë asook die Belydenisskrifte se gegewens 
stel die teenoorgestelde feit. 
6.3  Gewetens van die Nagmaalsgangers kan alleen gebind word aan 
die elemente wat sonder twyfel vasstaan en waaroor die Bybel en 
Belydenisskrifte sonder meer duidelik is.  Daar blyk duidelike 
verskille te wees in standpunte oor die wesenlike al dan nie van die 
beker as houer asook die grootte en die hoeveelheid van die houers.  
Omdat die MV "beker" letterlik neem en dit nie figuurlik 
(metonimies) op wyn laat dui nie maar die klem op die houer self 
laat val, moet van 4.4.1 verskil word as die MV stel as sake wat 
"prinsipieel vasstaan":  "...dat daar ten minste 'n gemeenskaplike 
beker of bekers wyn moet wees wat gemeenskaplik gebruik moet 
word deur die Nagmaalsgangers".  Hiermee word die houer/beker 
prinsipieel tot 'n derde liturgiese teken verhef. 
6.4  Sodra die beker 'n selfstandige plek as 'n teken aan die Nagmaal 
ontvang (soos wat die MV voorstaan), beteken dit dat die 
Nagmaalsgangers liturgies daartoe gelei word om aan drie sake te 
dink wanneer Nagmaal gevier word:  die betekenis van die brood, 
van die beker en van die wyn.  Die Skrif en Belydenis se bedoeling is 
dat net aan twee sake gedink moet word:  die betekenis van die brood 
en die wyn. 
6.5  Die gemeenskaplike karakter van brood en wyn word nie deur 
die Minderheidsverslag ontken nie.  Die verskil is dat hierdie eenheid 
nie deur die gemeenskaplike drinkbeker uitgedruk word nie, maar 
deur die gebruik van die gemeenskaplike drank.  Gevolglik word met 
die prinsipiële leiding van die Meerderheidsverslag (o.a. 6.7.4.1) 
saamgestem dat "die tekens wat bedien moet word, is brood en 'n 
beker met wyn" in die lig van alles wat in die Minderheidsverslag oor 
die beker en wyn gestel is. 
6.6  Om liturgies aan die besondere betekenis van die "beker met 
wyn" reg te laat geskied en ook die gemeenskaplike karakter van die 
Nagmaal in ag te neem, kan dieselfde weg gevolg word as met die 
brood:  soos wat die liturg sigbaar vir almal die brood uitdeel met 
een stukkie brood in die hand en met die gepaste formule (uit 1 Kor 
10:16) - al is die brood vooraf in meer as honderd stukkies verdeel - 
net so kan die liturg sigbaar vir almal die wyn uitdeel met een beker 
in die hand en met die gepaste formule (uit 1 Kor 10:16) - al is die 
wyn vooraf in meer as honderd bekers verdeel.  Soveel bekers as wat 
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die kerkraad nodig ag, kan onder die Nagmaalsgangers uitgedeel 
word. 
 
7.  Implikasies vir die Kerkregtelike deel van die Rapport 
Die Minderheidsverslag het implikasies vir die volgende bevindings 
oor die Beswaarskrifte en Beskrywingspunte wat voor die Sinode 
1994 gedien het en wat na hierdie Studiedeputate verwys is: 
6.2.2.3.1 (c) Beswaarskrif van Bloemfontein-Suid  
6.2.2.6.1 (b) en (d) Beswaarskrif van Bloemfontein-Suid  
6.2.3.2.1 (c) en (e) Beswaarskrif van Bloemfontein-Suid  
6.2.3.3.1  Beswaarskrif van Bloemfontein-Suid  
6.3.3.2  Beswaarskrif van Port Elizabeth  
6.3.5.2.3  Beswaarskrif van Port Elizabeth  
6.4.2.1.3  Beswaarskrif van Strand  
6.5.2  Suidelike Part. Sinode  
6.5.4  Suidelike Part. Sinode  
6.6.5.1.4  Beswaarskrif van Linden  
6.7.3.2  Beskrywingspunt van Noord-Transvaal  
6.7.4.1  Beskrywingspunt van Noord-Transvaal 
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I.  Besluit:  Nadat die Sinode kennis geneem het van sekere punte 
van die Meerderheids- en Minderheidsrapporte van die Kommissie 
word die res van die Rapporte verwys na ‘n Kommissie vir pre-
advies met die volgende opdrag: 
1.  Om ernstig te probeer om ‘n Skrif-verantwoorde en 
Belydenisgebonde besluit te formuleer waarin die essensie van die 
gegewens op tafel asook die gedagtes tydens die bespreking verwerk 
is. 
2.  Om die Sinode van advies te bedien. 
 
 
J.  RAPPORT KOMMISSIE VIR PRE-ADVIES 
Dr. J.L. Venter rapporteer namens die Kommissie vir pre-advies. 
 
K.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.  “Om ernstig te probeer om ‘n Skrifverantwoorde en 
belydenisgebonde besluit te formuleer waarin die essensie van die 
gegewens op tafel asook die gedagtes tydens die bespreking verwerk 
is”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Vertrekpunt 
Die Sinode neem sy vertrekpunt in KO art. 62 waar die wyse van 
nagmaalviering soos volg gereël word: 
“Elke kerk moet die nagmaal hou op die wyse wat na sy oordeel tot 
die meeste stigting dien.  Dit moet egter goed verstaan word dat die 
uitwendige seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is nie 
verander mag word nie, dat alle bygeloof vermy word en dat na die 
preek en algemene gebede, die formulier van die heilige nagmaal, 
asook die gebed wat daarby behoort, gelees moet word”. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Voorskrifte vanuit Skrif, Belydenis, KO en Formulier 
3.1  In die viering van die heilige nagmaal is daar sekere voorskrifte 
volgens Skrif, Belydenis en KO waaraan voldoen moet word: 
3.1.1  Die brood en wyn moet as tekens en seëls van die liggaam en 
bloed van Christus gebruik word (Matt. 26:26-28;  1 Kor. 11:23-26;  
NGB art. 35;  HK 25-29). 
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3.1.2  By die instelling van die viering van die nagmaal (Matt. 26:26-
28) kom die verwysing na die brood en beker prominent na vore. 
Ten opsigte van die brood:  “Neem eet”. 
Ten opsigte van die beker:  “Drink almal daaruit”. 
Jesus Christus voed en versterk so die gelowiges se geestelike lewe 
wanneer die liggaam van die Here geëet en sy bloed gedrink word 
(vgl. Joh. 6:55). 
3.1.3  By die bediening van die heilige nagmaal moet die dood van 
die Here ook woordeliks verkondig word met die instellingswoorde 
van die Here Jesus soos weergegee in die nagmaalsformulier:  “Doen 
dit tot my gedagtenis” (Luk 22:19, vgl. 1 Kor. 11:23-26). 
3.1.4  Die nagmaal moet in ‘n erediens plaasvind en op so ‘n wyse 
dat voldoende toesig van die ouderlinge oor die heiligheid van die 
Sakrament gehou kan word. 
3.1.5  Uit die instelling van die nagmaal blyk duidelik dat die 
nagmaal ‘n gemeenskapsmaal is. 
 Besluit:  Punt 3.1 word goedgekeur. 
 
4.  Prominente plek van die beker 
4.1  Hoewel die beker as sodanig nie as teken of seël van die liggaam 
of bloed van Christus beskou kan word nie, het die beker, saam met 
die wyn as teken, ‘n bepaalde prominente plek en funksie.  
4.2  Die gemeenskaps- en maaltydkarakter van die nagmaal vind 
uitdrukking in die gebruik van ‘n gemeenskaplike beker.  Die gebruik 
van (‘n) gemeenskaplike beker(s) beklemtoon die feit dat die 
nagmaal ‘n gemeenskapsmaal is. 
 Besluit:  Punt 4 word goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds 
aangebring - Deputate Handelinge). 
 
5.  Bevinding 
Uit die gegewens ter tafel en gedagtes wat tydens die vergadering 
uitgespreek is, is dit duidelik dat daar nie eenstemmigheid bestaan 
oor die interpretasie van die Skrifgegewens, toepassings daarvan en 
gebruik van die prominente plek van die beker tydens die 
nagmaalviering nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
6.  Die plaaslike kerk se verantwoordelikheid oor die wyse van 
nagmaalviering 
6.1  Hoewel daar met die lig waaroor tans beskik word tot geen 
finale interpretasie oor die beker se plek en noodsaak tydens die 
viering van die nagmaal gekom kan word nie, beskik ‘n plaaslike 
kerk in bogenoemde voorskrifte oor genoegsame gegewens om die 
viering volgens Skrif, Belydenis en KO te laat geskied. 
6.2  Die Kerkorde art. 62 KO toon aan dat ons nie van Skriftuurlike 
seremonies mag afwyk nie (vgl. art. 32/35 NGB). 
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As gevolg van gebrek aan volle duidelikheid mag gewetens daarom 
ook nie aan ‘n bepaalde praktyk gebind word nie, solank dit geskied 
binne die raamwerk van bogenoemde voorskrifte (pt. 3 en 4). 
6.3  Elke plaaslike kerk moet bogenoemde raamwerk vir ‘n 
Skriftuurlike nagmaalviering verreken.  Daar moet selfstandig 
geoordeel word oor die spesifieke wyse wat tot die beste stigting / 
opbou van die plaaslike kerke kan dien. 
6.4  Die Sinode doen hiermee ‘n beroep op alle kerke om met 
bogenoemde gegewens hulle voor God te verantwoord in die 
uitvoering van hul Godgegewe roeping. 
6.5  Waar kerke buite dié raamwerk beweeg wat die Skrif, Belydenis 
en KO oor die wyse van die viering van die nagmaal voorskryf, moet 
volgens die normale kerklike weg daarmee gehandel word. 
6.6  Die Sinode beklemtoon die handhawing van KO, art.31 en vestig 
die aandag van die kerke opnuut op die Sinodebesluite van 1927 en 
1930. 
 Besluit:  Punt 6 word goedgekeur met die byvoeging van 6.6. 
 
7.  Die Sinode oordeel of in die lig van hierdie rapport deputate vir 
verdere studie benoem word en of dit oorgelaat word aan die kerke 
wat langs die normale kerklike weg aan die saak aandag moet gee. 
 Besluit:  Die Sinode besluit om Deputate vir verdere studie te 
benoem.  Die Moderamen sal die opdrag van die te benoeme 
Deputate formuleer. 
 
L.  Die Moderamen beveel die volgende opdrag vir die 
Studiedeputate aan: 
Opdrag: 
"1.  Om met inagneming van die studieresultate soos vervat in die 
twee Rapporte wat voor die Sinode 1997 gedien het, asook in die lig 
van die besluit wat die Sinode 1997 (vgl. art.231) geneem het, die 
volgende Sinode oor die saak van die wyse van Nagmaalsviering te 
adviseer. 
Sodoende moet, indien moontlik, 'n nadere verklaring en/of 
interpretasie van die volgende woorde in KO, art.62 gegee word: 'Dit 
moet egter verstaan word dat die uitwendige seremonies wat in die 
Woord van God voorgeskryf is, nie verander mag word nie...' 
2.  Die Sinode in die lig van die studies hierbo genoem te adviseer 
oor die Beswaarskrifte wat voor Sinode 1994 gedien het. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
22.3  PARTIKULIERE SINODE OOS-TRANSVAAL - 
ONJUISTHEID IN DIE DERDE HERSIENE UITGAWE VAN DIE 
PSALMBOEK [1992] IN DIE FORMULIER VIR DIE BEDIENING 
VAN DIE HEILIGE DOOP AAN KINDERS EN DIé VIR DIE 
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BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN VOLWASSENES  
(Artt.84, 202) 
 
A.  Ds. J.P. Bingle stel die Versoek. 
B.  Besluit:  Die Versoek word verwys na Kommissie Publikasies. 
C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie. 
 
D.  VERSOEK: 
Die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal versoek die Nasionale Sinode 
1997 om die volgende onjuistheid in die Doopsformulier te hersien 
en die regstellings aan te bring. 
 
1.  Die onjuistheid 
Op p.592 en 599 van genoemde uitgawe van die Psalmboek kom die 
volgende onjuistheid voor in die Formuliergebed by die bediening 
van die Heilige Doop: 
"... U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooisee laat 
verdrink ..." 
 
2.  Die korrekte bewoording 
Die woord laat moet weggelaat word sodat dit soos volg sal lees: 
"... U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooisee verdrink 
..." 
 
3.  Laasgenoemde is die juiste vertaling van die Rutgersteks wat deur 
die Sinode aanvaar is - Acta Nasionale Sinode 1985:342 en 345. 
In die Tweede Hersiene Uitgawe van die Psalmboek [1987] was die 
Formuliere (soos vasgestel in 1985) korrek opgeneem [pp.606 en 
614]. 
4.  Regstelling van die onjuistheid moet by 'n volgende uitgawe van 
die Psalmboek gedoen word. 
 Besluit:  Die Sinode voldoen aan die versoek.  Regstelling van 
die onjuistheid moet by ‘n volgende uitgawe van die Psalmboek 
gedoen word.  Dit word aan die CJBF-Deputate opgedra vir 
afhandeling. 
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23.  Liturgie 
 
23.1  RAPPORT STUDIEDEPUTATE OOR HERSIENING VAN 
LITURGIE  (Artt.85, 150, 160, 239) 
 
A.  Dr. B.J. de Klerk stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgie 1. 
C.  Dr. S.J. van der Walt rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Die opdrag van die Studiedeputate vloei voort uit 'n 
Beswaarskrif van Part. Sinode Wes-Transvaal op die Sinode van 
1994.  Hierdie beswaar teen sekere besluite (insake die liturgie) van 
die Sinode van 1985 het op een grond geslaag, nl. dat van die 
besluite onvolledig en ongemotiveer is (vgl. p.554-559).  Die Part. 
Sinode Wes-Transvaal het op grond van sy beswaar die Sinode van 
1994 versoek om Deputate te benoem "om die besluite oor die 
liturgie te hersien en om duidelike beginsels uit die Skrif, Belydenis 
en Kerkorde aan te wys vir die liturgiese orde" (p.557). 
1.2  Die Sinode van 1994 keur die volgende aanbeveling van die 
Kommissie vir Liturgiese sake goed: 
"Aan die versoek van Partikuliere Sinode Wes-Transvaal word op die 
volgende wyse voldoen: 
Studiedeputate word aangewys 
(1)  om die besluite van 1985 oor die liturgie te hersien en 
aanvullend navorsing te doen; 
(2)  om duidelike beginsels, liturgiese inhoude en vorme uit die Skrif, 
Belydenis, Kerkorde en kerkgeskiedenis aan te wys vir die liturgiese 
orde;  en 
(3)  om te bepaal watter liturgiese inhoude, vorme en ordes aan die 
vryheid van die kerke oorgelaat behoort te word en watter ter wille 
van 'n meer eenvormige erediens in die kerkverband die 
gesamentlike instemming van die kerke behoort te ontvang". 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 1. 
 
2.  Die opdrag nader gedefinieer 
2.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
Die opdrag aan hierdie Studiedeputate gebruik die begrippe 
"liturgie", "liturgiese orde" en "erediens".  Die Deputate het die 
volgende hieronder verstaan: 
2.1.1  Liturgie 
Liturgie (van die Grieks leitourgia) dui persoonlik, huislik en 
gemeentelik (kerklik) op wat mense doen wanneer hulle God 
ontmoet, na Hom luister en Hom aanbid, godsdiens beoefen en Hom 
verheerlik.  In die Ou en Nuwe Testament is daar geen twyfel dat die 
gemeente God verheerlik en self die liturgie beoefen.  Dit is die 
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opdrag van die Skrif aan die gemeente wat vandag in gemeenskap 
met die Here lewe.  Selfs wanneer die geroepe voorganger ontbreek, 
bly die onus op die gemeente om liturgie te beoefen. 
Die geroepe voorganger lei, as dienaar van God, kragtens die 
apostolaat in die dienste in elke gemeente (vgl. onder andere Hd 
3:11;  5:19-20, 40-42;  6:2, 8;  9:15;  13:1-2;  14:22, 23;  15:22;  1 
Kor 16:13-20, ens.), en voer besondere handelinge uit kragtens sy 
Goddelike roeping en missie.  Dit behels onder andere die groetseën 
of die wegstuur-seën en die bediening van die sakramente.  Waar 
hierdie geroepe dienaar ontbreek of waar handelinge nie volgens sy 
Goddelike roeping net deur hom verrig hoef te word nie, lei iemand 
anders die liturgie, omdat liturgie is wat die gemeente doen. 
2.1.2  Liturgiese orde 
Hierdie begrip bedoel die orde en nie die volgorde in die samekoms 
van die gemeente nie.  Die volgorde kan 'n faset van orde wees, maar 
liturgiese orde is nie gelyk aan volgorde en ook nie aan formele 
liturgie nie.  Orde sluit veral die harmonie in die handelinge van 'n 
spesifieke samekoms in, asook die liturgiese inhoud van die 
handelinge. 
2.1.3  Erediens 
Hierdie begrip word dikwels staties geneem, asof die "erediens" 'n 
program is wat begin en afgesluit word.  Die dinamiese aspek van die 
samekoms in Gees en waarheid om te ontmoet, te gehoorsaam en 
met oorgawe te luister en te aanbid, kom nie altyd tot sy reg nie.  Die 
handeling wat die gemeente as gemeente in die samekoms verrig, 
word in Engels met "worship" en in Duits met "Gottesdienst" 
weergegee.  Die Deputate hou rekening met die verkeerde hantering 
van "erediens" as statiese begrip en wil met omskrywing daarvan 
eerder die dinamiese karakter aandui, asook die feit dat dit voortgaan 
in huise en in die binnekamer van die gelowige, as uitvloeisel van die 
samekoms van die gemeente as volk van God. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 2. 
 
3.  Kort agtergrond van die liturgie in sy hoofmomente:  Ou 
Testament, Nuwe Testament en kerkgeskiedenis 
3.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
3.1.1  Die Sinode van 1985 het in 'n historiese perspektief sekere 
lyne van die Skrif en uit die kerkgeskiedenis getrek.  Ons Rapport dui 
aanvullend belangrike riglyne van die Skrif en die kerkgeskiedenis 
aan. 
3.1.2  Aanvullend by wat in 1985 oor die tempelliturgie gesê is, wys 
hierdie Rapport dat die tempelliturgie met sy simbole, offers, 
koorsange, ens 'n inspirasie vir die verbondsvolk is om die Here 
deurlopend in hulle huise te dien.  Die skeur van die voorhangsel en 
Pinkster hou in dat Christus die tempelliturgie vervul en die 
aanbidding van God word opdrag in die Nuwe-Testamentiese kerk 
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onder alle volke en tale.  Naas die tempelliturgie is die Ou-
Testamentiese liturgie onderhou met besnydenis en Paasmaaltye in 
die huise.  Die liturgie van die Nuwe-Testamentiese sakramente van 
doop en "die breek van die brood" vloei uit die Ou-Testamentiese 
handelinge voort.  God is in Christus teenwoordig, ook in die huise 
en in die liefdesmaaltye van die eerste Nuwe-Testamentiese 
gelowiges, waar Hy aanbid en gedien word. 
3.1.3  Aanvullend by die beklemtoning dat die Nuwe-Testamentiese 
liturgie aansluit by die sinagogale opset van liturgie, stel hierdie 
Rapport dat die Vroeë Kerk verskil van die sinagogale liturgie waar 
dit 'n eie vorm aanneem.  Die gemeente kom saam en aanbid in Gees 
en waarheid en bly nie by Moses en die tempel en die sinagoge staan 
nie. 
3.1.4  Die eenheid van "Woorddiens en Nagmaalsdiens" is in die 
1985-besluite beklemtoon.  In die periode van die kerkvaders en 
daarna laat juis die geloofsbelydenis die kategumene na die doop 
aldus na die eucharistie (danksegging) of kommunie oorgaan.  
Kerkwees het dus gekulmineer in die ontmoeting van die gelowiges 
met God en mekaar in eucharistie (danksegging) en kommunie.  Dit 
het onder toesig van die opsieners gebeur. 
3.1.5  Die Sinode van 1985 het baie min oor die Middeleeue gemeld.  
Enkele sake wat tog van belang is, is die volgende.  Hoewel die 
retorika aanvanklik hoog aangeslaan is, raak die Woorddiens in 
onbruik en die sakramentalisme neem vanaf die sesde eeu oor.  Die 
misoffer neem die plek van die maaltyd van die Nagmaal en die 
liturg tree los van die gemeente op.  Die gemeente word toeskouers 
en deel in die kommunie sonder die beker en net onder gedaante van 
brood.  Wat positief van die Middeleeuse liturgie is, is die poging om 
die teenwoordigheid van Christus te erken, al is die resultaat 
vervalsing van die Nagmaal.  Calvyn waardeer die elemente van die 
Credo (geloofsbelydenis), skuldbelydenis, gebede, absolusie in die 
Misliturgie, maar veroordeel terselfdertyd die leerdwalings baie 
skerp.  Selfs voor die Reformasie herleef die Woorddiens (onder 
invloed van die Rennaisance en Humanisme) en dit oefen invloed 
uit, ook op sommige van die Reformatore.  Die gevolg is dat die 
Nagmaal net herinnering aan die lyde en sterwe van Christus as 
sigbare preek word. 
3.1.6  Die Sinode van 1985 neem by die behandeling van die 
Reformatoriese liturgie alleen kennis van verskillende liturgiese 
volgordes en gaan nie in op motiewe, beginsels en inhoude in daardie 
tyd nie (Acta 1985:401-404).  Hoewel liturgie 'n groot rol by die 
massa gelowiges in die Reformasie speel, is daar nie baie oor liturgie 
besin nie.  In die Nederlandse Reformasie kry die preekdiens (die 
didaktiese motief) voorrang bo ander liturgiese handelinge.  Calvyn 
gaan sterk uit van die teenwoordigheid van Christus in en deur die 
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Heilige Gees en in die geestelike kommunie.  Hierdie element raak 
veral verlore omdat die begrip "erediens" in Nederland gedurende 
die 18/19de eeu ontstaan het en die dinamiese liturgie (waarin die 
volk wat God ontmoet, aanbid en prys), vervang word deur 'n statiese 
gebeurtenis (genoem erediens). 
3.1.7  Daar het in die Roomse geledere, asook daarna in ander 
geledere, 'n liturgiese ontwaking gekom.  Die liturgie het in die 
afgelope dekade in die brandpunt gekom, wat enersyds die gebrek 
aan prinsipiële besinning uitgewys het en andersyds gelei het tot 
liturgiese eksperimente met die doel om sogenaamd die "erediens te 
laat herleef". 
3.1.8  Samevattend erf die kerke in Suid-Afrika by die liturgie die 
volgende:  die aksent op gereelde samekomste met die oog op veral 
die preek, met 'n kwartaallikse afsonderlike Nagmaalsdiens met die 
klem op gedenk en glo.  Die teenwoordigheid van God in Christus 
deur die Gees is swakker besef en ervaar, as gevolg van die 
didaktiese oorbeklemtoning.  Dit blyk ook uit die Formuliere wat die 
geloofsleer suiwer weergee, maar nie in dieselfde mate daarin slaag 
om die gemeente te lei in wat liturgies gebeur om God in eucharistie 
en kommunie te ontmoet, te verheerlik en aanbid nie.  Die persepsie 
bestaan by lidmate, sowel as by soekende buitestanders, dat die 
liturgie te sterk dominee- en preeksentries ervaar word.  Die besef en 
ervaring kan maklik ontbreek dat hulle, deur en in die Heilige Gees, 
God en mekaar ontmoet het.  Dit is die tipiese erfenis van die 
Humanisme wat glo dat wanneer iemand intellektueel iets leer, sy 
lewe verlig en verander word. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 3. 
 
4.  Besluite van die GKSA oor die liturgie 
4.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
4.1.1  Die Dordtse Sinode 1618/19 bepaal net die liturgiese 
Formuliere en skryf dit in die Kerkorde voor.  Oor liturgie as sodanig 
en liturgiese volgorde word niks geFormuleer nie.  Daar was in 
Nederland breë liturgiese gebruike en ooreenkomste en dit het in 
1652 in Suid-Afrika gekom.  Ook hier is daar 'n basiese ooreenkoms 
tussen die hoofstroom van Gereformeerde kerkgemeenskappe. 
4.1.2  Die GKSA is gebore toe die veranderde gees van die 19de eeu 
veral in die liturgie van die plaaslike kerke na vore gekom het.  'n Wil 
om vas te hou aan die liturgie soos dit by die Bybel as God se Woord 
aansluit, het gebots teen die kerklike dwang wat geëis het hulle moet 
toegee aan die nuwe gees.  Daarom gee die 15 man wat op 11 
Januarie 1859 uit die NH kerk tree as motief:  "om de leer, tuchten 
en dienst der vaderen, zoals zich te Dordtrecht in de jaren 1618 en 
1619 hebben geopenbaard ...zooals gewijzichd naar onze 
tegenwoordige omstandigheden het vorderen..." te bewaar. 
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4.1.3  Hieruit is dit duidelik dat die diens (liturgie) enersyds as 'n 
norm en uitdrukking van kerklike gemeenskap sedert die Reformasie 
beskou is, maar andersyds toegegee word dat sekere aanpassings 
volgens teenswoordige omstandighede gedoen kan word.  Die 
Gereformeerdes het nie genoeë geneem met die invoering van die 
Evangeliese Gesangbundel sedert 1814 in Kaapland nie en, omdat 
dit verpligtend gestel word vir die kerke, lei dit tot die ontstaan van 
die gemeentes in Rustenburg, Reddersburg, ens.  Met die 
totstandkoming van die kerke in 1859 is besluit om die Liturgie van 
die kerke, soos dit deur die Nasionale Sinode van Dordrecht 1618/19 
voorgeskrywe was, te aanvaar sonder dat die eerste Algemene 
Sinode van 1862 besonderhede aangedui het (Acta, art.12). 
4.1.4  Dit is belangrik om vas te stel wat bedoel word met die 
"Liturgie deur die Sinode van Dordrecht 1618/19 vasgestel", veral 
omdat die Algemene Sinode van 1862 'n Openlike Verklaring 
daargestel het wat die sinsnede bevat:  "Ook die Liturgie deur 
genoemde Sinode (Dordrecht 1618/19) vasgestel, aanvaar ons as 
voorskrif in die uitoefening van die heilige erediens".  Die Sinode 
van Dordrecht 1618/19 stel die teks van die liturgiese Formuliere 
vas, beperk die kerklied tot die Psalms en enkele gesange (in 
Datheen se beryming) en reël die feesdae sober.  Die Sinode bepaal 
nie enige vaste liturgiese volgorde vir die samekoms van die 
gemeente nie.  Dit ontbreek by enige besluite van die genoemde 
Sinode.  In die Openlike Verklaring verwys die "Liturgie deur 
genoemde Sinode vasgestel" dus nie na 'n volgorde vir die 
samekomste van die gemeente nie.  Dit is ook die bedoeling van die 
Algemene Sinode van 1862. 
4.1.5  Na aanleiding van die liturgiese beweging in Europa het daar 
in 1907 'n Beskrywingspunt voor die Sinode gedien waarin gevra is:  
"De Synode spreke zich uit over de liturgische orde in onze 
eeredienst".  Die besluit wat oor hierdie saak geneem is, lui:  "Aan 
dit beschrijvingspunt geen gevolg te geven" (Acta, art.96). 
4.1.6  Op die Algemene Sinode van 1924 is weer aandag gegee aan 
hierdie saak na aanleiding van 'n versoek dat die Sinode 'n 
Kommissie moes aanwys om die liturgiese orde na te gaan.  Hierdie 
versoek is bewillig, en Deputate is vir hierdie doel benoem om op die 
volgende Sinode te rapporteer. 
4.1.7  Op die Sinode van 1927 rapporteer die Deputate en die 
Rapport word genoem:  "Oor liturgiese orde en erediens" (Acta, 
art.83).  In die Rapport word 'n volgorde vir die môrediens en vir die 
middag- of aanddiens gegee, sonder om die volgorde te motiveer.  
Daar word verder opmerkings gemaak oor die kollekte vir die armes, 
afkondigings, die doop (die plek in die samekoms, die 
Formuliergebed en die opstaan van ouers by die beantwoording van 
vrae), die Nagmaal (die eenmalige lees van die Geloofsbelydenis, 
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Wet en Onse Vader, geen toesprake en die sit by die sing van die 
vers) en die huwelik ('n versoek dat die Sinode hom uitspreek oor die 
huweliksdiens). 
Dit val op dat twee predikante met 'n voorstel meer as "liturgiese 
volgorde" wou hê.  Hulle beredeneer die liturgiese inhoud en 
betekenis en onderskei die samekoms in versoeningsdiens, diens van 
die Woord en dankdiens.  Hierdie voorstel, sowel as 'n voorstel om 
die aanbevole "volgorde" voor te skryf, is nie aanvaar nie, maar op 
voorstel van twee ouderlinge besluit die Sinode:  "Die liturgiese orde 
vir die môrediens volgens die Rapport word met dank aangeneem en 
die uitvoering daarvan gelaat in die vryheid van elke kerkraad".  Die 
res van die Rapport word ook aanvaar. 
4.1.8  Dit is dus die eerste keer in die bestaan van die Gereformeerde 
Kerke sedert 1859 (dus 68 jaar) dat die kerke 'n liturgiese orde 
(volgorde) vasstel.  Die Rapport verskyn in die Acta van 1927:80, 81 
en die besluite hieroor op p.34, 35. 
4.1.9  Op die Sinode van 1952 dien twee Beskrywingspunte van Part. 
Sinodes Suid- en Noord-Transvaal.  Die Sinode besluit om "'n 
deputaatskap van pre-advies insake die liturgie van ons Kerk te 
benoem om die hele saak in oënskou te neem". 
4.1.10  Die Deputate rapporteer dat hulle die volgende punte "onder 
hulle mandaat betrek het: 
(1)  Die aankweking van meer liturgiese besef by die gemeente (2)  
Die orde van die erediens (3)  Wenke in verband met groter 
aktiwiteit van die gemeente tydens die erediens". 
Die Sinode besluit om prof. J.P. Jooste aan te wys as Deputaat om 'n 
boekie te skryf vir die aankweking van meer liturgiese besef by die 
gemeente.  Verder besluit die Sinode "om die volgorde vasgestel 
deur die Sinode van 1927 te handhaaf".  Verder word besluit "dat die 
groetseën sal geskied in die Naam van die drie-enige God".  Die 
Sinode besluit "om die Rapport van Komm. 1 (punt 1) met dank aan 
te neem as 'n riglyn vir meer eenvormige eredienste in ons 
gemeentes".  Die punt gaan oor "wenke om liturgiese verrigtinge 
meer tot hulle reg te laat kom" (Acta 1955:395-406). 
4.1.11  Die Deputate lê die klem op die liturgiese besef by die 
gemeente en verklaar onder meer:  "Dit is beslis noodsaaklik dat die 
sin van die liturgie verstaan behoort te word en doelbewus 
aangekweek dien te word".  Vir die eerste keer kom in die 
Sinodebesluite die uitdrukking "volgorde" na vore.  Die begrip 
"liturgie" van 1862 het in 1927 "'n liturgiese orde", en in 1955 
"volgorde" geword.  Die klem in latere diskussies en besluite op 
Sinodes het hoofsaaklik gefokus op die liturgiese volgorde eerder as 
op die liturgiese sin van die bepaalde handeling.  Daarmee word 
erken dat die liturgiese besef en besinning in die GKSA nie op peil is 
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nie.  Liturgie (wat mense doen wanneer hulle aanbid, gaan grootliks 
op in die "orde" (program) vir die "erediens". 
4.1.12  Op die Sinode van 1982 dien twee Beskrywingspunte van die 
Suidelike Part. Sinode:  Die een oor die gebruik van die Wet en 
Geloofsbelydenis in die tweede erediens en die ander oor "liturgiese 
inhoud".  Die Beskrywingspunt stel dat dit primêr gaan oor die 
liturgiese inhoud en nie die liturgiese orde nie. 
Die Sinode van 1982 besluit:  "1.  Aan die versoek word gevolg 
gegee langs die volgende weg:  Die Nasionale Sinode gee opnuut 
aandag aan die hele saak van die liturgie en wys Deputate aan om 
studie te maak van die liturgie, veral ten opsigte van die ryke variasie 
van die liturgiese materiaal in die Woord van God, en op die 
volgende Sinode te Rapporteer". 
4.1.13  Op die Sinode van 1985 dien 'n uitgebreide Rapport waarin 'n 
historiese perspektief, liturgiese grondlyne, liturgiese vorme en 
inhoud, ander liturgiese en aanverwante sake en 'n voorgestelde 
liturgiese orde gegee word (Acta 1985:398-425).  Die Sinode neem 
besluite wat sowel die inhoud van die liturgiese handeling raak, 
asook wat die liturgiese volgorde betref.  Enkele sake word aan die 
vryheid van die kerke oorgelaat om oor die liturgiese volgorde te 
besluit. 
4.1.14  Op die Sinode van 1994 dien 'n Beswaarskrif van Part. 
Sinode Wes-Transvaal teen sekere besluite wat die Sinode van 1985 
geneem het (vgl. punt 1 van hierdie Rapport). 
4.1.15  Samevattend kan genoem word dat u Deputate uit die Skrif, 
geskiedenis en besinning oor die motiewe vir liturgiese vorme 
oortuig geraak het dat die gemeente ordelik en op 'n bepaalde manier 
toetree, saamkom of konstitueer om God te ontmoet (Heb 10:23;  
NGB, artt.27-32), daarna hulle verootmoedig en skuld bely waarby 
ook vergewing en absolusie hoort, bid om die verligting van die Gees 
(epiklese) om die Woorddiens van God te hoor, en daarna die 
antwoord of responsoria op die ontmoeting in dankgebed, waarin 
God op sy Woord aangeroep word in voorbidding vir alle owerhede, 
smeking in alle nood, ens.  Psalms het in die geskiedenis en moet 
vandag ook nog dien as gebede, belydenisse, lofprysings en 
voorbidding en kan in die plek kom van sekere geprate gebede. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 4. 
 
5.  Uitgangspunt:  'n Dinamiese liturgie 
5.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
5.1.1  Met 'n dinamiese liturgie word bedoel 'n liturgie wat in Gees 
en waarheid beoefen word.  Die Heilige Gees bekragtig die gemeente 
om dinamies God te ontmoet, te eer en te verheerlik. 
5.1.2  Die noodsaak aan 'n dinamiese liturgie wanneer die gemeente 
saamkom, blyk uit Handelinge 2:42.  Die geloof van die eerste 
gelowiges na die uitstorting van die Gees word sigbaar in hulle 
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liturgie (vgl. ook Handelinge 2, 3 en 4).  Hulle kom bymekaar, doen 
dinge saam soos volhard in die leer wat hulle van die apostels 
ontvang het, in die gebed, smeking, lofprysing van God en 
skuldbelydenis.  Hulle doop die wat gelowig geword het en praat 
onder mekaar van die groot dade van God.  Hulle deel voedsel en 
goedere met mekaar en breek van huis tot huis brood.  In hulle 
liturgiese handelinge is hulle sigbaar een met mekaar. 
5.1.3  Die begrip orde in die Nuwe Testament, veral waar dit in 
liturgiese konteks in 1 Kor 12-14 voorkom, het 'n duidelike 
betekenis.  In 1 Kor 14:26 word die vraag gevra:  Wanneer julle dan 
saamkom, hoe moet dit dan wees? Die gedeelte vorm 'n 
ringkomposisie met 1 Kor 11:17 waar die Apostel begin om oor 
samekomste en onordelikhede daarin, voorskrifte te gee.  Die 
antwoord op die vraag van 1 Kor 14:26 kom in vers 33:  "Ordelik, 
want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede".  
Wanorde is wanneer mense of dinge nie meer die plek inneem wat 
God daaraan gegee het nie en wanneer iemand in die samekoms van 
die gemeente ander oorheers of uitstoot.  Vrede beteken dat alles in 
harmonie funksioneer.  Wanneer gawes tot voordeel, gelyke sorg en 
opbou van mekaar aangewend word (vgl. 1 Kor 12-14), dan is daar 
orde.  Die woord "orde" kan ook met "welvoeglik" vertaal word en 
daar is noue verband tussen hierdie woord en die woord wat vir 
"onwelvoeglik" in 13:5 gebruik word.  Welvoeglik beteken om 
mekaar in liefde in ag te neem.  Hierdie begrippe kom uit die gewone 
menslike lewe in teenstelling met die groep mense in die gemeente 
van Korinte wat net op "hemelse ervaringe" konsentreer.  Daarom is 
ordelik dit wat waarlik opbou, nl.  wat normaal, behoorlik, fatsoenlik, 
netjies en eietyds is. 
Vir die Skriftuurlike toepassing van liturgiese beginsels, die eenheid 
van die kerk en gesamentlike besinning oor die liturgie is dit nodig 
om oor sekere handelinge van die liturgie akkoord te bereik.  Die 
maatstaf moet wees hoe die liturgie as ontmoeting en aanbidding as 
geheel en in sy groter onderdele die opbou van die liggaam gaan 
bevorder.  Ordelikheid het met die goeie deelname van elke persoon 
in die samekoms te doen.  Liturgiese beslissings moet ruimte gee vir 
volle deelname van lidmate aan die samekoms, anders sou die 
samekoms rigoristies baie ordelik skyn te verloop, maar in 
werklikheid kan dit, Skriftuurlik gemeet, 'n samekoms van wanorde 
wees.  Orde is nie gelyk aan volgorde nie en die vryheid van die Gees 
is nie 'n oop deur vir die liturg om 'n samekoms sonder enige 
Skriftuurlik-bepaalde liturgiese handelinge te laat verloop nie.  Die 
Gees bind die samekoms aan handelinge (vgl. in 1 Kor 12-14 
byvoorbeeld belydenis, profesie, psalm, gebed, die praat en uitlê van 
tale). 
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5.1.4  Sinodebesluite oor die liturgie in die GKSA erken prinsipieel 'n 
dinamiese samekoms en ontmoeting van God met sy gemeente en, in 
Christus deur die Gees, 'n ontmoeting van die gemeente met Hom en 
met mekaar.  Verder was die strewe dat die liturgie moes uitloop op 
ootmoedige aanbidding en verering van die gemeente gerig op die 
drie-enige God.  Tog is daar rede om aan te neem dat die dinamiese 
ontmoeting en aanbidding nie deur almal beleef word nie - en dat 
kerkdiens en preekdiens vir baie mense vooropstaan. 
5.1.5  Verder blyk uit die geskiedenis die strewe om enersyds die 
eenheid van die kerke in kerkverband in die liturgie te reflekteer en 
andersyds die unieke van die vryheid in Christus binne die plaaslike 
gemeente te respekteer. 
5.1.6  Die eerste sewentig jaar van die geskiedenis van die GKSA het 
die diskussie oor die liturgie saamgetrek in handelinge soos liedere, 
gebede en seremonies wat in die diens gebruik is en nie op die 
liturgiese volgorde van handelinge nie.  Dit dui op die beklemtoning 
van die dinamiek van die liturgie as ontmoeting en aanbidding.  
Weens invloede uit Nederland is die laaste sewentig jaar sterker op 
die volgorde van handelinge gekonsentreer en dit kon meewerk dat 
die liturgie meer 'n statiese karakter gekry het.  Laasgenoemde blyk 
veral uit die beklemtoning van die Sinode van 1955 dat die behoefte 
bestaan aan 'n " verhewe en besielende liturgiese orde".  Die Rapport 
voor die Sinode skryf hierdie probleem toe aan 'n gebrek aan 
"aktiwiteit van die gemeente" in die samekomste van die gemeente. 
5.1.7  Die dinamika van die liturgie word gedien deur die eenheid 
wat kerke met mekaar het.  Die beginsel van Handelinge 15 geld ook 
die liturgie en daarom moet kerke in kerkverband mekaar in die 
liturgiese handelinge in ag neem.  Hierdie beginsel kry beslag in die 
GKSA, so vroeg as die Sinode van 1862, waar die Openlike 
Verklaring aanvaar is.  Hierin verklaar die Sinode en meerdere 
vergaderings daarna dat die geloofsbelydenis "der Gereformeerde 
Kerk in Nederland zooals die door de Sijnode van Dordrecht, in de 
jare 1618 en 1619 is vasgesteld en uitgewerkt, (omhelst)".  Direk 
hierna volg in die Openlike Verklaring:  "Insgelijks, de Liturgie der 
kerk, omhelst zij als voorschrift, in de uitoefening der Heilige 
dienst". 
Die vraag is wat by die Sinode van Dordrecht met "liturgie" bedoel 
is, want op die betrokke Sinode is geen liturgiese volgorde vasgestel 
nie.  Daar is belangrike besluite oor die Psalms en die Liturgiese 
Formuliere geneem en dit is as bindend beskou.  Die artikels in die 
Kerkorde wat op genoemde Sinode vasgestel is, was beginsels en het 
nie 'n volgorde geyk nie.  Kerkregkundiges is dit eens dat die begrip 
"liturgie" in die Openlike Verklaring nie liturgiese volgorde beteken 
nie.  So 'n rigiede volgorde is in botsing met die aard van die 
Kerkorde wat nie reglementeer nie.  Die eenheid in kerkverband kom 
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na vore waar liturgiese beginsels en noodsaaklike handelinge in die 
samekoms deur al die kerke onderskryf word. 
5.1.8  Calvyn gee in sy Institusie duidelike beginsels hieroor.  
Vryheid in die liturgie is geleë in die volstrekte binding aan die 
Woord van God.  Daar mag daarom geen binding van die gewete 
wees waarin menslike instellings voorskriftelik is nie.  Vryheid 
beteken nooit willekeur, totale ongebondenheid en slordigheid nie.  
Daar moet orde in die Bybelse sin van die Woord wees en daarin 
word onderskei wat uitdruklik deur die Woord van God voorgeskryf 
word en wat deur mense ingestel is.  In hierdie verband waarsku 
Calvyn met krag teen 'n onnodige binding van die gewete deur 'n 
slaafse gelykvormigheid van die seremonies, en hy ag dit selfs 
ongewens om te streef na 'n enkele vorm in die volgorde van die 
samekoms van die gemeente en hy bepleit in die algemeen 'n 
aanpassing aan die omstandighede van die tyd waarin die gemeente 
leef en die samestelling van die bepaalde gemeente.  Daarom het 
Calvyn in verskillende plekke verskillende liturgieë en selfs nie net 
een liturgie vir 'n bepaalde plek nie.  Maar by elke liturgie is die 
handelinge teenwoordig wat duidelik in die Skrif voorgeskryf word. 
5.1.9  Die lyn wat per voorstel op die Sinode van 1927 gedien het, 
maar wat nie aanvaar is nie, behoort in hierdie opsig 'n riglyn vir die 
Liturgie te wees.  Dit is die lyn van Introïtus, Versoeningsdiens, 
Diens van die Woord en Aanbiddings/Dankdiens.  Binne hierdie 
groot liturgiese lyne kan die handelinge na die eis van bepaalde 
omstandighede (verootmoediging, dank, lofprysing, voorbidding as 
fokuspunt van die samekoms) geplaas word.  Die eie aard van die 
gemeente en die bepaalde tydsgewrig speel hierin ook 'n rol. 
5.1.10  Die begrippe vryheid van die plaaslike kerk en vryheid van 
die liturg word hier in aanmerking geneem.  Die uitdrukking "vryheid 
van die kerk" kom in liturgiese konteks in KO, art. 67 voor.  Dit gaan 
oor die onderhouding van kerklike feesdae.  Die beginsel kom ook in 
KO, art.62 voor by die inrigting van die Heilige Nagmaal.  Die 
vryheid in Christus, teenoor enige vorm van wettisisme, is die 
grondslag vir die vryheid van die gemeente om liturgiese beslissings 
te kan neem.  Maar dan moet die kerkraad van die betrokke 
gemeente binne die raamwerk van die liturgies-Skriftuurlike 
beginsels hom voor God vir die betrokke liturgie van elke samekoms 
van die gemeente verantwoord.  Die vryheid van die kerkraad 
beteken verantwoordelike besluitneming.  Die liturg se vryheid is 
gebonde aan die besluite wat die kerkraad oor die liturgie van 'n 
bepaalde samekoms neem.  Die kerkraad het hierdie 
verantwoordelikheid as opsieners van die gemeente, die gemeente 
wat liturgie beoefen. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 5.1. 
5.2  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
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5.2.1  Samevattende uitgangspunte 
5.2.1.1  In die lig van die voorafgaande oorsig word samevattend 
gestel dat die Skrif leer dat die samekoms van God met sy gemeente, 
en van die gemeente met God en met mekaar ‘n ontmoeting moet 
wees met liturgiese handelinge wat daartoe dien dat almal God deur 
sy Woord en Gees (Joh. 4:23) ontmoet, aanbid, verheerlik, eer en 
dien.  Daarvoor moet die gemeente ordelik veral op die Rusdag 
saamkom om die Woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, 
die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee 
(vgl. HK, So 38). 
5.2.1.2 Liturgiese handelinge word begrond in die ontmoeting van 
God en sy gemeente in die krag van die Gees en in waarheid.  ‘n 
Kragtige liturgie vloei voort uit die teenwoordigheid van God in die 
samekoms, die opregte verootmoediging voor God, die kragvolle 
spreek van God in die Woorddiens, die bewuste en deurleefde 
aanbidding van God in die antwoord van die gemeente en die 
wegstuur van die gemeente om God in huis, binnekamer en daaglikse 
lewe met oorgawe te dien.  ‘n Liturgie word gerig deur die beginsel 
dat alles in die samekoms ordelik geskied (1Kor. 14:26-40).  Met 
hierdie orde word bedoel vrede, harmonie, die inagneming van 
elkeen in liefde, die gebruikmaking van die gawes van die gemeente 
tot voordeel, gelyke sorg en opbou van elkeen (vgl. HK:21;  Rom. 
12;  1 Kor. 12-14;  1 Pt. 4). 
5.2.1.3  In die lig van die voorafgaande oorsig en op grond van die 
1985-liturgiese rapport (p. 399-410) bevat die liturgiese gang vir die 
erediens die volgende hoofmomente:  Die Ontmoetingsdiens 
(Introïtus), die Verootmoedigings- en Versoeningsdiens, die 
Woorddiens en die Antwoorddiens (Responsoria) wat in punt 6-9 
hieronder verduidelik sal word. 
5.2.1.4  Die eenheid van die kerke in kerkverband moet in die liturgie 
na vore kom.  Dit moet blyk uit die gesamentlike vashou aan die 
Skriftuurlike beginsels van die liturgie, die handelinge wat die Skrif 
vir die liturgie voorskryf en die noodsaaklike liturgiese hoofmomente 
in die samekoms asook liturgiese handelinge waarop die kerke met 
mekaar ooreengekom het.  Die vryheid van die plaaslike kerk lê in 
die beginsel dat elke kerk op ‘n bepaalde tyd en plek uitdrukking van 
die liggaam van Christus is.  Daarom behoort die liturgie plaaslik die 
aard van die betrokke gemeente en die aard van die betrokke 
samekoms te reflekteer.  Dit bring mee dat die “volgorde” van die 
samekoms nie noodwendig op alle plekke en tye eenders hoef te 
wees nie.  Die vryheid en die volwassenheid in Christus, is die 
grondslag van die gemeente om verantwoordelike liturgiese 
beslissings te kan neem.  Die Kerkraad van die betrokke gemeente 
moet egter binne die raamwerk van die liturgiese hoofmomente hom 
voor God vir die betrokke liturgie van die samekomste van die 
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gemeente verantwoord.  Die vryheid van die Kerkraad beteken 
verantwoordelike besluitneming.  Die liturg se vryheid is gebonde 
aan die besluite wat die Kerkraad oor die liturgie van die 
samekomste neem.  Volgordes soos deur vorige Sinodes vasgestel, 
behoort as riglyne vir die samekoms van die gemeente te geld. 
 Besluit:  Punt 5.2.1 word goedgekeur soos gewysig (wysiging 

reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
5.3  Saak waarvan die Sinode kennis moet neem 
5.3.1  Ter wille van duidelike nommering van die Rapport word die 
vier hoofmomente van die samekoms as nuwe hoofpunte (6-9) 
aangedui.  Dit is egter organies deel van hierdie hoofpunt oor die 
dinamiese liturgie. 
 
6.  Die Ontmoetingsdiens (Introïtus) 
6.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
6.1.1  Introïtus beteken intog, binnekoms, ingang.  Die deel in die 
liturgie wat as Introïtus of Intrede bekend staan, bevat die erkenning 
dat God in die samekoms teenwoordig is om sy volk te ontmoet en 
om sy volk in staat te stel om Hom en mekaar te ontmoet, nl. die 
votum.  Ook die onontbeerlike seën van God vir die samekoms, 
waarsonder die ontmoeting, die Woorddiens en aanbidding nie kan 
plaasvind nie.  Verder sluit die Introïtus ook die saamkom van die 
gemeente in die heilige teenwoordigheid van die Here in.  Op grond 
van Christus se versoening (Hebreërs 10:19) kry die gemeente in 
Hebreërs 10:22 die opdrag:  Laat ons toetree, intree!  Die reaksie 
van die gemeente op die intrede van God deur lofprysing in lied en 
belydenis in woord en lied vorm deel van die Introïtus. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 6.1. 
6.1.2  Die Ontmoetingsdiens bestaan uit die volgende vier elemente, 
nl.:  Votum, groetseën, lofliedere en geloofsbelydenis. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
6.2  Die Votum 
6.2.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
6.2.1.1  Die gemeenskap van gelowiges verrig die liturgiese 
handeling om openlik te verklaar of te konstitueer dat die samekoms 
amptelik is sodat God sy gemeente kan ontmoet en verdere 
ontmoetings daaruit kan voortvloei.  Wanneer die gemeente deur die 
Gees en in waarheid in afwagting is om hulle met God te versoen, sy 
Woord te hoor en Hom te aanbid, is die openlike verklaring van die 
eie-aard van die samekoms noodsaaklik. 
6.2.1.2  Die Beswaarskrif aan die Sinode van 1994 teen die besluit 
van 1985 het geslaag op die punt van ongemotiveerde besluite.  Die 
votum is by name genoem.  Dit gaan onder andere daarom dat die 
votum tot twee Skrifgedeeltes beperk is, sonder om aan te dui 
waarom ander Skrifgedeeltes (soos die Deputate aanbeveel het) nie 
gebruik mag word nie. 
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6.2.1.3  Die Sinode van 1985 het kennis geneem van bepaalde 
uitgangspunte wat die votum raak (p.410, 411). 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 6.2.1. 
6.2.2  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
6.2.2.1  Die funksie van die votum is dat die gemeente openlik en 
nederig, plegtig verklaar dat die erediens 'n saamkoms van God met 
sy volk, en daarom van sy volk met Hom en met mekaar is.  Hierdeur 
bely die gemeente hulle afhanklikheid van en gerigtheid op God. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
6.2.2.2  Om die votumformule in Gees en waarheid te laat 
funksioneer moet die votum bestaan uit direkte aanhalings uit die 
Skrif wat aan bogenoemde liturgiese beginsels beantwoord (vgl. 
6.2.1.1). 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
6.2.2.3  Omdat die votum die handeling van die gemeente is, kan die 
openlike verklaring deur die woorde van die liturg of deur die sing 
van die berymde lied uitgespreek word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
6.2.2.4  Voorbeelde van Skrifgedeeltes wat aan die beginsels vir ‘n 
votum beantwoord, is veral sekere Psalms, omdat die Psalm die 
aanbidding/belydenis van die volk teenoor God is. 
*  Ps 124:8  "Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak 
het" 
*  Ps 121:1, 2:  "Ek kyk op na die berge:  waarvandaan sal daar vir 
my hulp kom?  My hulp kom van die Here wat hemel en aarde 
gemaak het".  Die berymde vers 1 van hierdie Psalm kan as votum 
van die gemeente gesing word. 
*  Ps 95:6-7b:  "Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons 
buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!  Hy is ons God en 
ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg".  Die 
berymde vers 4 kan ook gebruik word. 
*  Ps 19:15 saam met Ps 124:8:  "Mag wat ek sê en wat ek dink, tog 
vir U aanneemlik wees, Here my Rots en my Verlosser". 
*  Ps 43:3 saam met Ps 124:8:  "Stuur u lig en u waarheid dat die my 
lei en my bring na u heilige berg, na u woning".  Die berymde vers 3 
van Psalm 43 kan ook gebruik word. 
*  'n Skrifgedeelte uit die Nuwe Testament wat aan hierdie beginsels 
vir die votum beantwoord, is Romeine 11:36:  "Uit Hom en deur 
Hom en tot Hom is alle dinge.  Aan Hom behoort die heerlikheid tot 
in ewigheid".  Die beryming van hierdie gedeelte in Skrifberyming 
35:3 kan as votum gesing word. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
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6.3  Die Groetseën 
6.3.1  Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
6.3.1.1  Die gelykstelling van die twee keer wat God die gemeente in 
die samekoms seën as "aanvangseën" en "slotseën" (Acta 1985:411, 
412), kan nie gehandhaaf word nie, omdat dit die samekoms 'n soort 
statiese karakter gee.  Die tweede seën het veral die bedoeling om die 
gemeente uit te stuur om in die daaglikse lewe van elke lidmaat die 
erediens voort te sit.  Die aanbidding, waarop die samekoms van die 
gemeente uitloop, gaan voort in die daaglikse lewe van elke lidmaat 
en daarom word hulle geseën. 
6.3.1.2  God stuur gevolmagtigde verteenwoordigers wat sy 
groetseën aan die gemeente bring en afkondig.  Die groetseën is 
gegrond in die groetseën van die Nuwe-Testamentiese briewe, waar 
die gevolmagtigdes dit in die Naam en op gesag van die Sender 
proklameer.  Die groet- en wegstuurseën word in opdrag van God en 
namens God self op die gemeente gelê soos die woorde en die 
liggaamstaal met die hande getuig. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 6.3.1. 
6.3.2  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
6.3.2.1  Die Formule wat in die samekomste vir die groetseën 
gebruik moet word, moet woorde van God wees, gerig aan 
gemeentes.  Hierdie Formules kom voor in die briewe van die Nuwe 
Testament aan bepaalde gelowiges, daarom ook in Openbaring 1:4, 5 
wat gerig is aan die sewe gemeentes in Klein Asië. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
6.3.2.2  Die woord "aanvangseën" word in die besluite oor die seën 
vervang met "groetseën", omdat "aanvangseën" die indruk kan skep 
dat "die erediens" 'n statiese begrip is, wat met 'n seën begin word en 
weer met 'n seën afgesluit word.  Die res van die besluite (Acta 
1985:412) word gehandhaaf. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
6.4  Lofpsalm 
6.4.1  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
6.4.1.1  Hierdie liturgiese handeling van die gemeente as deel van die 
Ontmoetingsdiens het die spesifieke doel om op God se groetseën te 
antwoord.  Dit kan ook deur die sing van meer as een loflied geskied. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
6.5  Die Geloofsbelydenis 
6.5.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
6.5.1.1  Die geloofsbelydenis vorm deel van die Introïtus waarmee 
die gemeente van gelowiges hulleself as "eenheid in die ware geloof" 
voor God stel, mekaar versterk en teenoor die wêreld hulleself 
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afsonder.  Hiermee verklaar die gemeente sy identiteit as liggaam in 
een ware geloof (Joh 4:23;  HK, Sondag 21;  NGB, artt.27-29). 
6.5.1.2  Die Sinode van 1985 het liturgiese beginsels vir die 
geloofsbelydenis op p.413 en 414 gestel. 
6.5.1.3  Die Sinode van 1985 het die moontlikheid dat die 
geloofsbelydenis paslik op ander plekke as liturgiese handeling van 
die gemeente gebruik word, uitgesluit (vgl. Acta 1985:414, 3.4.4.2).  
Die gemeente kan egter paslik op ander plekke in die samekoms 
hulle geloof bely.  Byvoorbeeld by die bediening van die sakramente, 
as bekragtiging van die geloof van die gemeente en by die aflê van 
belydenis van geloof deur katkisante, kan die geloofsbelydenis 
liturgies goed pas. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 6.5.1. 
6.5.2  Saak waaroor die Sinode moet besluit 
6.5.2.1  Die liturgiese plek van die geloofsbelydenis is in die reël na 
die loflied.  Die geloofsbelydenis kan egter ook elders aan die hand 
van bogenoemde riglyne liturgies sinvol en ordelik aangewend word. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
7.  Verootmoedigings- en Versoeningsdiens in die samekoms 
7.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
7.1.1  Gedurende die hele samekoms beleef die gemeente die 
grootheid van God en erken die gemeente sy eie nietigheid en sonde.  
Die belydenis van sonde en die sekerheid van versoening deur die 
bloed van Christus kom in die handelinge van die votum, die 
geloofsbelydenis, die wetslesing, gebede, voorlesing en aanhoor van 
die Formuliere en die prediking voor.  Omdat skuldbelydenis en 
versoening so 'n wesentlike faset in die liturgie is, kan dit ook 'n 
afsonderlike handeling in die samekoms wees. 
7.1.2  Hierdie faset van die liturgie omvat die nederige toetrede van 
die gemeente in die heilige teenwoordigheid van God.  Dit sluit in 
verootmoediging deur die aanhoor van God se eise (deur die 
voorlees van die Wet, samevatting van die wet of gepaste 
Skrifgedeelte), die biddende skuldbelydenis van die gemeente, die 
vryspraak van God, waardeur versoening kom en die afkondiging van 
die Wet as die reël van dankbaarheid vir die versoende volk van God. 
7.1.3  Wanneer gelowiges in die samekoms met die Here in die 
heilige teenwoordigheid van die Verbondsgod kom, behoort hulle 
ook bewus te wees van hulle nietigheid, onwaardigheid, sondesmet 
en sondeskuld.  Hierdie besef kan alleen in sondaarharte deurbreek 
deur die gemeente voor die eis van die Koninkryk te stel en deur die 
oortuigingswerk van die Heilige Gees. 
7.1.4  Die besef van sondeskuld voor God dring die gemeente tot die 
belydenis van skuld en smet en onwaardigheid en tot smeking om 
vergewing en vryspraak.  So word die volk van God deur die plegtige 
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gebruik om skuld te bely, geoefen in verootmoediging voor God 
(Calvyn:  Institusie 3.4, 11).  In die Skrif is die beginsel van 
persoonlike en gemeenskaplike skuldbelydenis onder andere te vind 
waar die volk, onder leiding van Esra en Nehemia, na die ballingskap 
hulle skuld bely.  Wanneer die skuldbelydenis deur die gemeente in 
'n Psalm gedoen word, sou die nederige liggaamstaal van sittende 
sing baie gepas wees. 
7.1.5  Op die skuldbelydenis en verootmoediging volg die smeking 
om genade en die beroep op die barmhartigheid van God.  In die lig 
hiervan was Calvyn o.a. daarvan oortuig dat die skuldvergewing en 
die sekerheid daarvan 'n baie belangrike saak is vir die samekoms 
van die gemeente en die voortgang van die aanhoor van die Woord 
en die aanbidding van God in die samekoms.  Sonder die vergewing 
van sonde kan daar geen gemeenskap met God wees nie.  Uit Hosea 
2:17 en Jer 33:8 kan afgelei word dat God deur sy barmhartigheid 
ons met Hom versoen.  Hy neem ons nie alleen in sy gemeenskap, 
die kerk, op deur versoening nie, maar bewaar en beskerm ons deur 
hierdie selfde vergewing en versoening.  Die boodskap van 
versoening moet aan die gemeente verkondig word.  Deur die genade 
van God en die offer van Christus en die heiligmaking van die Gees 
geskied die vergewing van sonde. 
7.1.6  Die skuldbelydenis en vryspraak is in ooreenstemming met 
gebruike van die Christelike kerk in die belangrikste periodes van die 
kerk.  Calvyn was maar al te goed bewus daarvan dat die prediking 
bediening van versoening is, maar hy wil tog ook 'n afsonderlike 
element in die liturgie bring, en wel aan die begin van die openbare 
erediens, omdat die gemeente skuldig voor God verskyn.  In die 
eerste plek begrond Calvyn hom op die Skrif, maar hy wil ook 
terugkeer tot die gebruike van die Vroeë Kerk, met die afwysing van 
die deformasie wat in die loop van die tyd ingetree het.  Hy haal 
dikwels aan uit die Apostoliese Vaders en die kerkvaders, omdat hy 
oortuig was dat hulle nog meestal in die Skriftuurlike lyn beweeg.  In 
hierdie tydperk is daar dikwels sprake van openbare belydenis van 
sonde en veral van verootmoediging voor God.  In die Didache kom 
byvoorbeeld die volgende uitsprake voor:  "Bely in die gemeente 
julle sonde en nader nie tot die gebedsamekomste met 'n slegte 
gewete nie".  Asook:  "Vier julle Nagmaal nadat julle julle sonde 
tevore bely het, sodat julle offer rein kan wees". 
7.1.7  In die Roomse liturgie word die openbare skuldbelydenis 
verdring deur die bieg, maar by die Reformatore kry dit weer 'n plek:  
by Zwingli na die preek aan die einde van die diens, maar by Calvyn 
aan die begin van die diens.  Hy volg Bucer na wat in Straatsburg 
gesê het:  "Laat die Sondagse diens in aanvang neem met 'n 
gemeenskaplike skuldbelydenis". 
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7.1.8  Die belydenis en vergewing van sonde hang baie nou saam.  
Bucer gaan daarin voor en Calvyn volg hom in Straatsburg.  Bucer 
grond hom op 1 Tim 1:15 dat Christus in die wêreld gekom het om 
sondaars te red.  By Bucer en Calvyn is die vryspraak van sonde 
gegrond op die feit dat God 'n vergewende God is, wat sonde 
kwytskeld wanneer daarom gebid en daarvoor gedank word. 
7.1.9  Calvyn kon ten spyte van teenstand teen sy liturgie en die 
prysgawe van belangrike elemente van Straatsburg tog in Genevè die 
skuldbelydenis en vryspraak behou.  In aangrypende woorde word 
skuld net na die votum bely, berou uitgespreek en om genade 
gesmeek.  Maar hy moes later die woorde van vryspraak en troos 
weglaat.  Calvyn skryf drie jaar voor sy dood dat hy dit moes weglaat 
omdat hy van die inbring van "nuwighede" beskuldig is, maar dat die 
"nuwighede" net nuut is wanneer jy dit met Farel se liturgie vergelyk.  
Dit is "oud" omdat dit reeds by die eerste kerk voorgekom het. 
7.1.10  In enkele vlugtelinggemeentes bly Calvyn se invloed bestaan, 
veral ook onder Knox in Skotland.  Datheen volg in hoofsaak Calvyn 
se beginsels van Straatsburg, maar in 1581 (Middelburg) word die 
elemente van skuldbelydenis en vryspraak, onder die invloed van 
Gaspar van der Heyden, weggelaat.  So bly dit in Nederland en word 
dit na Suid-Afrika oorgedra.  Eers aan die einde van die Negentiende 
eeu gaan die stem van Kuyper hiervoor op, maar daar is nie besluite 
om dit in die liturgie 'n plek te gee nie.  In Gereformeerde Kerke oor 
die wêreld het hierdie elemente weer 'n plek gekry in die laaste paar 
dekades van hierdie eeu. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 7.1. 
7.2  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
7.2.1  Na die Ontmoetingsdiens is die gemeente sterk bewus van die 
heilige volmaaktheid van God, wat in skerp teenstelling is met die 
gemeente se sonde, ellende en onwaardigheid.  Hierdie teenstelling 
moet en wil die gemeente voor God erken en bely (Jes 6:3-7) en so 
word die gemeente in ootmoed voor die Here gestel.  Hierdie besef 
kan alleen in sondaarharte deurbreek deur die oortuigingswerk van 
die Heilige Gees.. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
7.2.2  Die belydenis van skuld is noodsaaklik sodat die ontmoeting 
van die heilige God met sy gemeente in versoening kan plaasvind.  
Dan kan die heilige God op 'n innige wyse met sy gemeente en sy 
gemeente met Hom verkeer.  Dit versterk vroeg in die liturgiese gang 
van die samekoms troos en vrede in die gemeente.  Dit versterk die 
gemeente se vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van die Here 
te verkeer, na Hom te luister en Hom aan te spreek. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
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7.2.3  Gedurende die hele samekoms beleef die gemeente die 
grootheid van God en erken die gemeente sy eie nietigheid en sonde.  
Die belydenis van sonde en die sekerheid van versoening deur die 
bloed van Christus kom in die handelinge van die votum, die 
geloofsbelydenis, die wetslesing, die gebede en die prediking voor.  
Omdat skuldbelydenis en versoening so ‘n wesentlike faset in die 
liturgie is kan dit ook ‘n afsonderlike handeling in die samekoms 
wees. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
7.2.4  Die Verootmoedigings- en Versoeningsdiens omvat die 
nederige toetrede van die gemeente in die heilige teenwoordigheid 
van God.  Dit sluit in verootmoediging deur die aanhoor van God se 
eise, die skuldbelydenis van die gemeente, die vryspraak van God en 
die afkondiging van die Wet as die reël van dankbaarheid vir die 
versoende volk van God. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
7.2.5  Die gemeente kan met sekerheid weet en dit daarom hoor in 
die vryspraak dat die Here, op grond van die verdienste van Christus, 
hulle vergewe het.  Die vryspraak moet verkondigend gedoen word 
en moet op die skuldbelydenis volg. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
7.2.6  Saam met die genadeverkondiging kan ook die waarskuwing 
wees dat hulle wat nie berou het nie en onbekeerd bly voortleef, die 
dreiging van straf en oordeel oor hulle bring.  So kom dit ook in die 
Nagmaalsformulier voor. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
7.2.7  Hierdie elemente van skuldbelydenis en vryspraak in die 
liturgie kan nie op 'n vaste patroon, bloot vir roetinedoeleindes 
voorgeskryf word nie.  Die kerkrade moet daaroor besin, die 
gemeente inlei in die noodsaak en genadegawe daarvan, en dit na 
goeie oordeel inpas.  Die elemente kom in die prediking en in die 
Formuliere (veral Nagmaal) voor.  Dit kan aan die begin van die 
erediens, maar ook in sekere gevalle in die prediking, gebede en 
Formuliere en selfs aan die einde van die diens voorkom.  Die 
beginsel van die vryheid van kerke geld hier en daarom is 
bogenoemde nie voorskriftelik nie.  Kerke wat wel hierdie elemente 
in die liturgie wil handhaaf, het die vryheid daartoe.  Die gemeente 
moet alle gevalle goed hieroor ingelig wees. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
7.3  Die afkondiging van die Wet 
7.3.1  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
7.3.1.1  Die voorlesing van die Wet, as kenbron van ellende, as 
tugmeester tot Christus en as reël van dankbaarheid het 'n plek in die 
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deel van die Verootmoedigings- en Versoeningsdiens.  As 
Verbondsgemeente moet die gemeente die Wet in sy geheel ten 
minste een maal op die Rusdag aanhoor as bekragtiging van die 
Verbondsverhouding met God.  Die voorlees van die Wet uit 
Eksodus 20 en Deuteronomium 5 beklemtoon die Wet as geheel.  
Ander Skrifgedeeltes kan die Wet se beloftes en eise as 
Verbondboek na vore bring, bv.:  Ef 4:25-5:3, Rom 12:9-21, dele uit 
die Bergrede en Kol 3:5-17 en kan aanvullend saam met die 
voorlesing van die Wet gebruik word. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
7.3.1.2  Enkele riglyne vir die toepassing van hierdie beginsels is:  
die eis van God word deur 'n Skrifwoord gestel, bv. die liefdesgebod 
of Jak 2:10, 11.  Skrifgedeeltes wat verder gebruik kan word vir die 
bring tot verootmoediging en skuldbesef:  Esra 9:5-10;  Pss 32:2-5;  
38:1-5;  51:3-14, 19;  130;  Jes 59:1-3;  Jak 4:3-10;  1 Pet 1:13-25;  1 
Joh 1:5-2:5;  2:15-17.  Die verootmoediging kan deur gepaste 
Bybeltekste (voorgelees deur die voorganger) of liefs deur 'n Psalm 
deur die gemeente geskied (Ps 6, 25, 32, 38, 51, 53 en 130).  By die 
genadeverkondiging is onder andere die volgende tekste van 
toepassing:  1 Joh 1:9;  Eseg 36:26, 27;  Rom 5:1;  8:1, 2.  En by die 
waarskuwing vir oordeel indien die genade verwerp word, onder 
andere:  Joh 3:18, 36;  Heb 10:28, 29. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 7.3.1.2. 
 
8.  Die Woorddiens 
8.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
8.1.1   Die Sinode van 1985 het besluite hieroor geneem (Acta 
1985:414, 415, 417-419) en die Beswaarskrif aan die Sinode van 
1994 raak aspekte van die Woorddiens (onder andere die 
Selfstandige Skriflesing (Acta 1994:554-559). 
8.1.2   Die Woorddiens omvat die gebed om die verligting van die 
Gees, die Selfstandige Skriflesing, die Skriflesing waaruit die 
prediking kom, die prediking en die sakramente. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 8.1. 
8.2  Die Gebed om verligting (epiklese) 
8.2.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
Die gemeente bely dat die Heilige Gees deur die Woord geloof 
bewerkstellig en deur die Woord geloof versterk.  Die Gees versterk 
die geloof ook deur die gebruik van die sakramente.  Voor die 
gebruik van die Nagmaal en die doop is daar in elkeen van die 
Formuliere 'n gebed om die werking en verligting van die Heilige 
Gees (Nagmaal:  "...sodat ons met Hom ...  deur die krag van die 
Heilige Gees gevoed en verkwik word...";  Doop:  "...dat U hierdie 
kind ...  deur u Heilige Gees in u Seun Christus wil inlyf...").  As dit 
in die Formuliergebede voor die bediening van die sakramente nodig 
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is, is die epiklese soveel meer nodig voor die bediening van die 
Woord. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 8.2.1. 
8.2.2  Saak waaroor die Sinode moet besluit 
8.2.2.1  Die noodsaak van gebed om die verligting van die Heilige 
Gees gerig op die Woorddiens word opnuut beklemtoon, sonder om 
die inhoud van die eerste gebed (of dit meer as die epiklese kan 
omvat) voorskriftelik te maak.  Hierdie gebede kan voor of na die 
Skriflesing geskied en kan gepraat of deur die gemeente gesing word. 
8.2.2.2  Weens die verduisterde verstand en hart van die mens en 
weens die Goddelike aard van die Skrif moet gebid word dat die 
Woorddiens waarlik opening, ontsluiting en toepassing van die 
Woord sal wees, en dat die gemeente die Woorddiens as Woord van 
God sal aanneem en dat die Woord vrug sal voortbring.  Hierdie 
gebed van die gemeente spruit voort uit hulle totale afhanklikheid 
van God die Heilige Gees as die eintlike Inspireerder en Verklaarder 
van die Goddelike Woord.  Die bede om verligting gaan nie net om 
prediking nie, maar moet veral ook op die voorlees en aanhoor van 
die Woord gerig wees. 
8.2.2.3  Die gebed is dat God in die voorlees en aanhoor van die 
Woord mense sal aanspreek en dat die gemeente die gelese en 
verkondigde Woord as die eie Woord van God sal aanneem, toe-eien, 
gehoorsaam en uitdra. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
8.3  Die Selfstandige Skriflesing 
8.3.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
8.3.1.1  Die Sinode van 1985 het nie gevolg gegee nie aan die 
aanbeveling van die Deputate, nl. dat die Selfstandige Skriflesings 'n 
eie plek in die erediens ontvang en dat die inhoud van die 
Selfstandige Skriflesings aan die vryheid van die kerkrade oorgelaat 
word.  Daar is egter geen motivering vir die verwerping van die 
aanbeveling gegee nie.  Die Beswaarskrif voor die Sinode van 1994 
het geslaag op die punt dat daar nie motivering vir besluite gegee is 
nie.  Dit raak ook die Selfstandige Skriflesing.  Die motivering van 
die Deputate van 1985 vir die aanbeveling om aan die Selfstandige 
Skriflesings 'n eie plek te gee, staan in die Acta, 1985:414-415.  Deur 
sy besluit begunstig die Sinode van 1985 die idee dat die samekoms 
geskied met die oog op die preek.  Daarmee kan die totale 
ontmoeting, van God met sy volk en die volk met Hom en mekaar, 
uit die oog verloor word.  Deur sy besluit skep die Sinode van 1985 
die indruk dat hy die Skrif, waar God praat, ondergeskik maak aan 
die preek. 
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Die volwaardige plek van Skriflesings as selfstandige handeling in 
die liturgie staan op grond van bogenoemde motivering en die 
volgende vas: 
8.3.1.2  Skriflesing is Godsopenbaring 
Die wonder van die gemeente se lewe is dat die diepste geheimenisse 
van God deur die werking van die Heilige Gees die mens se oor kan 
bereik en dat dit geken en geglo kan word (1 Kor 2:10-16).  Die Gees 
deurgrond die geheimenisse, gee dit in die hart en verstand van die 
verkondigers en inspireer hulle om hierdie geheime in verstaanbare 
mensewoorde deur getuienis aan hoorders en lesers deur te gee.  
Daarom is die lees en aanhoor van die Skrif in die amptelike 
samekoms van die Verbondsgod met sy verbondsvolk noodsaaklik.  
God openbaar Hom in die Skriflesing. 
8.3.1.3  God is met die Skriflesing regstreeks aan die woord 
Die Woord van God kom met krag omdat dit bewerk wat dit 
verkondig, naamlik redding van mense en bevryding van sonde en 
doodsmagte, tot eer, lof, dank en diens van God.  Dit is omdat die 
skrywers van hierdie heilige Skrifte so geïnspireer is deur die Gees 
dat hulle die woorde van God skryf.  Wat dus tydens die Skriflesing 
gehoor word, is die Woord van God. 
8.3.1.4  Die Skrif is duidelik en genoegsaam 
Die Skrif kan slegs deur die besondere hulp van die Heilige Gees 
verstaan en verklaar word.  Hierdie Bybelskrywer is ook die 
Bybelverklaarder (Joh 14:25, 26;  16:12, 13;  Rom 8:5-7;  1 Kor 
2:10-16).  God sorg dat ons 'n betroubare berig oor sy heilsdade in 
die geskiedenis ontvang en ook - deur dieselfde Gees - dat ons die 
berig reg verstaan.  Die Skriflesing in die samekoms van die 
gemeente kom uit die Skrif wat nie alleen self duidelik is nie, maar 
die gemeente wat biddende die Woord ontvang, wat vervul is met die 
Gees, het die sekerheid dat die Heilige Gees self die Skrif aan hulle 
sal verklaar.  Hiermee hang die genoegsaamheid van die Skrif saam 
(2 Pet 1:19-21;  NGB, art.7), sodat dit nie nodig is om die Skrif op 
enige wyse aan te vul nie.  'n Samekoms van die gemeente sonder dat 
daar 'n geroepe dienaar is om te preek, is daarom ontmoeting, 
aanbidding en verheerliking van God.  Die ooraksentuering van die 
prediker en sy preek vereng die samekoms van die gemeente in stryd 
met die Belydenis (Kategismus, Sondag 38). 
8.3.1.5  Die gemeente is die aangesproke persoon 
Die belangrikheid van die voorlesing van die Skrif in die erediens 
word deur die inhoud van die Skrif self bepaal.  Die Skrif vereis dat 
dit nie net deur individue gelees moet word nie.  Gelowiges saam 
moet sekere gesamentlike toeseggings en opdragte as één 
gemeenskap hoor (bv. Ef 4, Heb 10).  Die Gees het die gemeente tot 
'n eenheid gesmee en daarom is die gemeente, net soos elke individu 
afsonderlik, 'n aangesproke persoon.  Die gemeente handel in die 
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toe-eiening van die Woord as 'n liggaam, en dit gee aan hulle 
deelname aan die Skriflesing 'n korporatiewe karakter.  Deur die hoor 
en toe-eiening van die Skrif ontdek die gemeente as liggaam nie net 
nuwe rykdom in Christus nie maar ontstaan daar 'n nuwe siening van 
medegelowiges en word die gemeenskap as 'n geestelike koinonia 
(gemeenskap) beleef. 
8.3.1.6  Skriflesing die handeling waar God regstreeks en duidelik tot 
sy volk praat (vgl. 8.3.1.3) 
Omdat God in die ontmoeting die inisiatief behou, is God se 
regstreekse aanspreek van sy volk die belangrikste aktiwiteit wat in 
die ontmoeting plaasvind.  In die Skriflesing kom God in Christus 
deur sy Gees persoonlik na ons toe om in en aan ons lewe te werk.  
In die voorlesing betoon die lewende Woord sy krag, want God kom 
aan die woord om die gemeente te begenadig en te beoordeel.  Die 
Skriflesing het met betrekking tot die ander handelinge in die 
samekoms 'n beslissende uitwerking. 
8.3.1.7  Die getuienis van die geskiedenis 
8.3.1.7.1  In die Ou Testament beklee die Skriflesing en die 
mondelinge oordra van die Woord 'n baie belangrike plek.  In die 
sinagogale erediens, wat 'n sterk invloed op die Christelike erediens 
uitgeoefen het, is die Tora sistematies deurgelees en is daar later ook 
uit die profete voorgelees.  Die handeling was 'n selfstandige deel en 
is as 'n doel op sigself beskou.  Van die begin af was die lees van die 
Skrif een van die essensiële elemente in die Christelike erediens en 
daar is uit die wet en profete en later ook uit die briewe en selfs uit 
die boek Openbaring voorgelees.  Dit duur in die eerste eeue voort. 
8.3.1.7.2  Die Sestiende-eeuse Reformasie het, ná die willekeurige 
perikoopsisteem van Skriflesing van die Middeleeue, onder leiding 
van Calvyn die lectio continua (aaneenlopende Skriflesing) sterk 
benadruk.  Hulle poog veral om die erediens te herstel soos dit in die 
vroeë kerk was.  Uit die tyd van die Reformasie blyk dit dat wanneer 
die Skriflesing verskraal, dit meestal deur 'n oordrewe 
intellektualisme in die prediking veroorsaak word en dat die herstel 
van die vervalle liturgie met die herinstelling van die Skriflesing as 
selfstandige deel van die liturgie gepaard gaan. 
8.3.1.7.3   Die ontwaking van die liturgiese bewussyn aan die begin 
van die Twintigste eeu kom onder andere as gevolg van die regte 
verstaan van die bedoeling van die Skriflesing in die erediens.  Die 
kern daarvan was:  die Woord van God moet nie alleen middellik 
deur die prediking nie maar veral onmiddellik en regstreeks deur die 
Skriflesing na die  gemeente uitgaan.  Die Skriflesing as handeling in 
die erediens volg die lyn wat van die tabernakel, tempel, sinagoge 
deur die Nuwe Testament tot in die Twintigste eeu deurloop, en is 
dus die (enigste?) saambindende faktor wat dwarsdeur die eeue 
deurslaggewend is in die ontmoeting van God met sy volk.  Die 
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lesing is feitlik deurgaans tydens die hoofmomente van die 
geskiedenis as 'n selfstandige handeling beskou, los van die 
Skriflesing waaruit die prediking voortvloei en die suiwere 
Skrifprediking self. 
8.3.1.8  Praktiese toepassing van Selfstandige Skriflesing 
8.3.1.8.1  Die eenheid van die Skrif is 'n grondliggende uitgangspunt 
van die Gereformeerde belydenis en daarom ook vir die praktiese 
toepassing van die Selfstandige Skriflesing.  Die Ou Testament is net 
so ten volle Woord van God as die volle Nuwe Testament.  Elk op 'n 
eie wyse is albei Testamente betrokke op die een openbaring van 
God Drie-enig.  Daarom moet die doelwit wees om elke Sondag ten 
minste een keer uit beide voor te lees.  Die Skrif is 'n organisme, en 
daarin is verskeidenheid en dit is nie toevallig nie.  Hierdie organiese 
eenheid en verskeidenheid word in die meerdere lesing tot uiting 
gebring.  Die lees van die Skrif (een, twee of drie dele) as 
selfstandige handeling en die Skriflesing waaruit prediking 
voortvloei en die Skriftuurlike prediking is saam die een groot diens 
van die Woord.  Dit is van die grootste belang dat in die besluite oor 
die Selfstandige Skriflesing rekening gehou moet word met die 
geskiedenis, veral die gebruike in die Nuwe-Testamentiese en in die 
Vroeë Kerk.  Hierdeur word die neiging tot willekeur getemper deur 
die besluite om die Skriflesing onder die tug van die geskiedenis te 
plaas.  Dit was ook Calvyn se standpunt betreffende die herstel van 
die liturgie na die voorbeeld van die Vroeë Kerk. 
8.3.1.8.2  Die voorlesing moet uit volledige, afgeronde dele wees en 
nie 'n klompie kort brokkies nie.  Daarom behoort die Skriflesing uit 
die volle Skrif oor die een of meerdere samekomste van die 
gemeente versprei te word.  Daar kan maklik weens die druk van tyd 
en die begeerte om in een diens uit die Ou Testament, briewe en 
evangelie voor te lees, te kort en klein gedeeltes uit 'n bepaalde 
gedeelte gelees word.  Te lang gedeeltes moet egter nie gebruik word 
nie. 
8.3.1.8.3  Omdat die evangelie, die koms, sterwe en opstanding van 
Jesus Christus, die brandpunt van die Godsopenbaring vorm, moet 
daar gepoog word om in die samekom(ste) uit die heenwysing na die 
brandpunt (Ou Testament), die ontvouing van die brandpunt (briewe, 
Handelinge, Openbaring) en die brandpunt self (vier Evangelies) te 
lees.  Dit kan volgens die openbaringshistoriese metode gedoen word 
waar die Heilige Skrif in die loop van die jaar in hoofmomente 
volgens onderskeie, vir elke jaar bepaalde, openbaringshistoriese 
lyne deurgelees word.  So word willekeur in 'n groot mate uitgesluit.  
Riglyne vir die Selfstandige Skriflesing kan jaarliks deur Deputate 
van die Sinode aan kerke verskaf word. 
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8.3.1.8.4  Die Selfstandige Skriflesing kan deurlopend voortgaan 
selfs al sou 'n besoekende predikant optree of waar 'n gemeente 
vakant is of 'n predikant sy jaarlikse verlof neem. 
8.3.1.9  Samevattend kan die vrug van die liturgiese handeling van 
Selfstandige Skriflesing so gestel word: 
-  Die gemeente word langs hierdie weg al meer opgevoed om 
selfstandig na God in sy Woord te luister, juis omdat die Woord 
bedoel is om gehoor te word. 
-  Die Skrif gaan vir die gemeente in  sy volle breedte en diepte, 
verskeidenheid en samehang oop wanneer hulle as een liggaam van 
Christus daarna luister. 
-  Die feit dat meer (en dikwels minder bekende) dele gehoor word, 
bring 'n omvangryker kennis van God en 'n verdieping in die geloof 
mee. 
-   Die uitwerking op die prediking is groot.  Die prediker word deur 
die aanhoor van verskillende Skrifgedeeltes weggelei van tipologiese, 
tematiese, moralistiese prediking na eksegese en aktuele 
Skrifprediking. 
8.3.1.10  Onderskeid tussen Selfstandige Skriflesing en Skriflesing 
waaruit prediking voortvloei 
In die Selfstandige Skriflesing en die Skriflesing waaruit die teks 
gekies word, kom God regstreeks aan die Woord.  Die onderskeid 
tussen hierdie twee is die doel waarvoor dit aangewend word.  Die 
Selfstandige Skriflesing as afsonderlike handeling benadruk die feit 
dat God sonder bemiddeling vandag nog kan en behoort te praat en 
werk mee om die volle verskeidenheid en die samehang van Gods 
Woord te laat deurklink.  Die gemeente word hierdeur opgevoed om 
beide Skriflesings as die eintlike Woordverkondiging en hoogtepunt 
van die erediens te beleef.  Die Skriflesing waaruit die prediking 
voortvloei, stel God ook regstreeks aan die Woord, en die handeling 
het die verdere doel om die gemeente die teksverband beter te laat 
verstaan. 
8.3.1.11  Die gemeente se deelname aan en betrokkenheid by 
Selfstandige Skriflesing 
 
8.3.1.11.1  Die voorleser/voorlesing van die Skrif 
Die Reformasie het ook die instituut van die voorleser geken en hy 
het die taak gehad om voor die eintlike diens begin, uit die Skrif voor 
te lees.  So is in die Reformasietyd die draad van die ou kerk weer 
opgeneem:  Skriflesing deur ouderlinge en diakens, al het dit 
aanvanklik voor die diens plaasgevind.  Wanneer die predikant al die 
liturgiese handelinge verrig, word die indruk versterk dat mense kom 
om na die een man te luister en dat alles wat bykom, onnodige 
verfraaiing is wat maar weggelaat kan word.  Die amp van die 
gelowige word gerespekteer deur gemeentelede die voorlesing te laat 
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waarneem, maar hulle moet deeglik onderrig word sodat die lesing 
helder en duidelik kan wees en oral verstaanbaar is.  Juis in die 
voorleserskap kom iets van die algemene priesterskap van die 
gelowiges tot uitdrukking, veral wanneer afwisseling van lesers 
plaasvind.  Die belangrikste voorvereiste vir die aktiwiteit van die 
voorlesing vir beide voorleser en hoorder is dat hulle van die Heilige 
Gees vervul moet wees.  Die vertaling van die Skrif in 'n eietydse 
idioom is 'n voorvereiste vir die goeie lees van die Skrif in die 
liturgie.  Uit die kerkgeskiedenis blyk dit duidelik dat 'n 
Bybelvertaling deurslaggewende betekenis vir die liturgie het.  Die 
Here het sy woord in sy volk se hande gegee, aan die gemeente 
toevertrou. 
8.3.1.11.2  Die aksie van luister na die Skrif 
Die gemeente neem verder deel aan die handeling van die Skriflesing 
deur aktief daarna te luister.  Die Bybel verbind die voorlees van, 
luister na en ter harte neem van die Skrif aan mekaar, veral in 'n 
gedeelte soos Op 1:3:  "Geseënd is die een wat die woorde van 
hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem 
wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby".  Elkeen wat hoor, 
staan in die genieting van hierdie heilswerking in geen enkele opsig 
by die voorleser agter nie.  Luister is dus nie 'n passiewe instelling 
nie, want die hoorders moet so luister dat hulle bewaar, ter harte 
neem en optree volgens dit wat hulle gehoor het.  Hierdie aksie kan 
dus as toe-eiening beskryf word, nie bloot van woorde nie maar van 
Christus, wat die brandpunt van die inhoud van die Openbaring (ook 
openbaring) is. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 8.3.1. 
8.3.2  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
8.3.2.1  In die lig van die motivering wat hieroor voor die Sinode van 
1985 (414-415) gedien het, asook die motivering in punte 8.3.1.2 - 
8.3.1.11 hierbo, word die liturgiese handeling van die Selfstandige 
Skriflesing as liturgiese moment onder die Woorddiens erken.  Die 
beoefening van hierdie liturgiese handeling word aan die vryheid van 
die plaaslike kerk oorgelaat. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
8.4  Die Skriflesing waaruit die prediking voortvloei 
8.4.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
8.4.1.1  In 1985 het die Deputate op grond van 'n lang motivering 
aanbeveel dat die Skriflesing (waaruit die prediking voortvloei) en 
die prediking self in die erediens regstreeks gekoppel word (Acta 
1985:417, 418).  Die Sinode van 1985 het die aanbeveling verwerp, 
met die motivering dat die orde van gebed, Skriflesing en prediking 
aan die vryheid van die plaaslike kerk oorgelaat word (Acta 
1985:417, 419).  Tradisioneel is die Skriflesing waaruit die prediking 
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voortvloei as Selfstandige Skriflesing beskou en daarom is die 
Skriflesing en die prediking deur 'n Psalm geskei. 
8.4.1.2  Die lees van die Skrifgedeelte waaruit die prediking 
voortvloei, is nodig sodat die gemeente die verband waaruit die teks 
kom, kan verstaan.  Die noue verbinding tussen Skriflesing en 
prediking word op Lukas 4:21 en Handelinge 13:15 gegrond en veral 
ook op Nehemia 8:6-8. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 8.4.1. 
8.4.2  Saak waaroor die Sinode moet besluit 
8.4.2.1  Die prediking het ‘n dienende funksie van oopmaak en 
toepas ten opsigte van die Skriflesing waaruit die prediking 
voortvloei en behoort so nou as moontlik daaraan verbind te word.  
Die koppeling van Skriflesing en prediking word aan die vryheid van 
die plaaslike kerk oorgelaat. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
8.5  Die prediking 
8.5.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
8.5.1.1  Die enigste besluite wat by die Sinodes van 1927, 1955, 
1985 en 1994 oor die prediking geneem is, raak die aktiwiteit van die 
gemeente onder die prediking (Acta 1955:402) en die plek van die 
prediking in die liturgiese volgorde (Acta 1927:80;  1985:424).  In 
die Beswaarskrif van 1994 word die prediking nie by name genoem 
nie, maar die omvattende opdrag sluit ook die prediking in. 
8.5.1.2  Die besondere aard van die Godsopenbaring, die Heilige 
Skrif, wat die sentrum van die Christelike geloof vorm, vereis en 
beveel prediking of proklamering van God se Woord. 
8.5.1.3  Prediking het 'n dienende funksie.  Die verhouding Christus 
en die prediker bepaal die dienende karakter van die prediking ten 
opsigte van die Koningswoord, die Skriflesing.  Die prediker en sy 
prediking staan in diens van Jesus Christus en van die Gees van God.  
Hierdie dienende funksie van die prediking bepaal die verhouding 
van Skriflesing tot prediking.  Uit die geskiedenis van die sinagogale 
en Nuwe-Testamentiese erediens blyk dit dat die prediking 
regstreeks op die Skriflesing gevolg het om so die afhanklikheid van 
die Skriflesing en die fundering daarvan in die Skrif te erken. 
8.5.1.4  Dikwels hoor die gemeente dat gesing of selfs gelees word 
"met die oog op die prediking".  Die oorsaak kan wees dat die 
samekoms van die gemeente te oordrewe intellektueel beleef word.  
'n Verdere gevaar is dat die prediking van die profete en apostels aan 
die prediking van die huidige predikers gelykgestel word.  Die Skrif 
is veel omvangryker.  En in die lees en aanhoor daarvan word die 
gemeente blootgestel aan 'n breër oproep tot aanvaarding van genade 
en oproep tot bekering.  Die prediking kies maar een aspek van die 
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bepaalde Skrifgedeelte om dit in die konkrete situasie van die 
gemeente in te dra. 
8.5.1.5  Deur die prediking moet God aan die woord kom.  Die 
prediking het gesag, maar dra 'n voorwaardelike karakter.  Die 
prediking is altyd toetsbaar aan die Skrif en die prediker moet weet 
dat, sonder die krag en gemeenskap van die Heilige Gees, prediking 
'n selfvernietigende taak is wat prediker en hoorder afbreek.  Omdat 
God deur dienende prediking aan die Woord kom, het prediking 
sleutelmag.  Jesus Christus handel in die prediking want Hy handel 
in, met en onder die liturgiese handeling van die prediking.  God se 
eie boodskap wat Hy destyds aan bepaalde mense in 'n bepaalde 
gestalte gegee het, moet opgevang en met krag deurgegee word, 
sodat die mense van vandag in die samekoms van die gemeente vol 
verwondering voor die drie-enige God te staan kom. 
8.5.1.6  Prediking is slegs ware prediking as die lyne vanuit die 
bepaalde teks via die sentrale inhoud van die Skrif na die mens van 
die hede getrek word.  Die lewende God se lewende Woord dwing 
tot 'n lewende, dinamiese, appellerende oordra van die boodskap 
tydens die handeling van die prediking. 
8.5.1.7  Die gemeente neem deel aan die handeling van die prediking 
deur biddende te luister.  Die aktiewe luisteraksie is verstaan, 
instemming en toe-eiening van die boodskap.  Daarom is die "amen" 
na die preek nie die "amen" van die prediker nie, maar die "amen" 
van die gemeente waarmee die boodskap so toegeëien word dat dit 
nou die preek van die gemeente word.  Die gemeente moet daarom 
bid om die gawe van die profesie, wat beteken die gawe om in 'n 
konkrete situasie die boodskap prakties toe te pas. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 8.5.1. 
8.5.2  Saak waaroor die Sinode moet besluit 
8.5.2.1  Die ontmoeting van God met sy volk kom verder tot 
uitdrukking in die kragtige Woorddiens waar God in die mededeling 
van sy genadegawes, sy volk vertroos en vermaan met die belofte en 
eis van sy verbond met ons.  Hierdie Woorddiens is ‘n besondere 
liturgiese handeling wat die sleutels van die koninkryk van die hemel 
in die samekoms bedien.  God is aan die woord deurdat die prediking 
die Woord as opdrag het.  Die lewende God se lewende Woord word 
verkondig (uitlê en toepas) en dwing tot ‘n lewende, dinamiese, 
appellerende oordra van die prediking. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
8.6  Die sakramente 
8.6.1  Die Sinode kan van die volgende kennis neem 
8.6.1.1  Die Sinode van 1985 het duidelike besluite oor die liturgiese 
inhoud van die doop en Nagmaal geneem en die liturgiese plek by 
albei sakramente aangedui as ná die Woord (by die doop ten minste 
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na die Skriflesing).  Verder is geen opdragte rakende die sakramente 
aan hierdie Deputate gegee nie. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 8.6.1. 
 
9.  Die Antwoorddiens (Responsoria) 
9.1  Die Responsoria is antwoord van die gemeente op al die 
voorafgaande handelinge, nl. die introïtus, die skuldbelydenis 
(absolusie) en die Woorddiens as toedeling van genade en tug van 
God. 
9.1.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
9.1.1.1  Die Heilige Gees sorg dat die samekoms van die gemeente 'n 
ontmoetingskarakter dra waarin die ontmoeting, aanbidding en 
belewing van verbondsgemeenskap plaasvind.  Dit sluit in die intrede 
van God in die midde van die amptelike samekoms van die 
gemeente.  Die ontmoeting van God met sy volk kom tot uitdrukking 
in die kragtige Woorddiens, waar God sy volk vermaan, vertroos en 
sy genadegawes meedeel.  Hierdie Woorddiens is die 
deurslaggewende handeling in die samekoms en die Responsoria 
(antwoord in aanbidding en dank) kan net plaasvind op grond van die 
Woorddiens.  In die Responsoria kom normaalweg die aanbidding 
deur gebede waarin die voorganger die gemeente voorgaan, en die 
gebede wat die gemeente sing, asook die liefdegawe na vore.  Omdat 
dit antwoord van die gemeente is, kan die geloofsbelydenis en 
skuldbelydenis ook by uitsondering hier voorkom. 
9.1.1.2  Die prediking is die knooppunt in die ontmoeting in die 
samekoms, want God kom aan die woord en die prediking het die 
Woord as opdrag.  Maar ook die gemeente kom aan die woord, want 
prediking wat in die gemeente ingedra word, het 'n belydenis en 
getuieniskarakter, dit is napraat van God.  God roep deur die 
Woorddiens gebed, aanbidding, dank en verootmoediging in die hart 
van die gemeente op.  Hierdie gebed van lofprysing, aanbidding, 
skuldbelydenis, dank en smeking/voorbidding kom tot uitdrukking in 
gebede waarin iemand die gemeente voorgaan en gebede wat die 
gemeente sing. 
9.1.1.3  Hierdie Responsoria is die gemeente se aktiwiteit en as 
antwoord op God se genadetoedeling is die handelinge in die 
Responsoria as verootmoediging, belydenis en aanbidding die 
gemeente se belangrikste liturgiese handelinge en daarom liturgies 
onmisbaar. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 9.1.1. 
9.1.2  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
9.1.2.1  Alhoewel die gemeente deurlopend antwoord op God se 
spreke kulmineer die gemeente se respons in die Antwoorddiens.  
Daarom is die Antwoorddiens die antwoord van die gemeente op al 
die voorafgaande liturgiese hoofmomente, naamlik die 
Ontmoetingsdiens, die Verootmoedigings- en Versoeningsdiens en 
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die Woorddiens.  God roep veral deur die Woorddiens in die hart van 
die gemeente, gebed, aanbidding, dank en verootmoediging op. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
9.1.2.2  Die antwoord van die gemeente op die ontmoeting met God 
tot nou toe geskied deur gebed, Christelik handreiking en sang.  Die 
gebed van die gemeente kan geskied by wyse van die voorganger wat 
die gemeente voorgaan en by wyse van gebede wat deur die 
gemeente gesing word. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
9.2  Die respons deur die gemeente 
9.2.1  Die "amen" van die gemeente 
9.2.1.1  Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
9.2.1.1.1  Die "amen" na die preek is nie die "amen" van die prediker 
nie, maar die "amen" van die gemeente waarmee die boodskap so 
toegeëien word dat dit nou die preek van die gemeente word. 
9.2.1.1.2  Die gebed in die samekoms is die gemeente se gebed.  In 
die samekoms is die gemeente 'n gemeenskap van bidders.  'n Uiters 
belangrike voorvereiste vir verenig-wees-in-gebed is opregtheid van 
sowel die voorbidder as die saambidders.  Die saambid kan grootliks 
versterk word as die woord "amen" in die regte lig gesien word.  In 
die Ou-Testamentiese, Sinagogale en Nuwe-Testamentiese liturgieë 
is die "amen" 'n handeling van die gemeente en nie van die 
voorganger nie.  In die Middeleeue word die "amen" van die 
gemeente weggeneem, maar die Reformatore het die aktiwiteit van 
die gemeente herstel, maar die "amen" is nie op alle plekke aan die 
gemeente teruggegee nie.  Met die "amen" word die inhoud van die 
gebed amptelik deur elke bidder as sy of haar eie toegeëien. 
9.2.1.1.3  Die "amen" van die gemeente is baie belangrik by die 
bevestiging van die geloofsbelydenis.  Omdat gemeentes meestal nie 
die geloofsbelydenis almal saam hardop bely nie, is die bevestiging 
deur die "amen" aan die einde daarvan van die grootste belang. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 9.2.1.1. 
9.2.1.2  Saak waaroor die Sinode moet besluit 
9.2.1.2.1  Die "amen" aan die einde van handelinge soos die 
prediking, gebede en geloofsbelydenis is die gemeente se 
instemmende belydenis en bevestiging.  Dit is die vasgryp aan wat 
God in sy verbond beloof en die bevestiging van wat bely en gebid is 
(vgl. Kategismus, Sondag 52).  Ter wille van goeie orde gaan die 
voorganger die gemeente hierin voor of laat dit saamsing. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
9.2.2  Die respons van die gemeente deur gebed waarin 'n 
voorganger voorgaan 
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9.2.2.1  Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
9.2.2.1.1  In die Rapport voor die Sinode van 1985 (Acta 1985:416, 
417) verwys die Deputate na die onderskeid wat die Reformatore in 
die Sestiende eeu tussen die gebed vóór en ná die Woorddiens 
gemaak het.  Die epiklese voor die Woorddiens was kort en het uit 
lofprysing bestaan en het oor verligting deur die Gees ter wille van 
die hoor, verstaan en toe-eiening van die Woord gegaan.  Die gebed 
na die Woorddiens was die hoofgebed wat deur die Woord opgeroep 
is.  Dit het uit aanbidding, skuldbelydenis, dank, voorbidding en 
smeking bestaan.  Die Sinodes van 1927 (Acta 1927:80) en 1955 
(Acta 1955:405) het die lang gebed tussen Skriflesing en prediking 
geplaas, sonder motivering waarskynlik omdat dit as 'n ou gebruik uit 
Nederland geërf is. 
9.2.2.1.2  Die Beswaar wat op die Sinode van 1994 geslaag het oor 
ongemotiveerde besluite, raak ook die liturgiese plek van die gebede.  
Die opdrag van 1994 sluit verder die inhoud van gebede in die 
samekoms van die gemeente in. 
9.2.2.1.3  Die aanbidding in gebede waarin 'n voorganger die 
gemeente voorgaan, kan alleen in Gees en in waarheid plaasvind.  
"In die Gees bid" (Ef 6:18) is om kinderlik God as Vader te ken en in 
eerbied en vertroue innig met die Vader te praat en tegelyk bewus te 
wees dat die woorde wat die gemeente uitspreek, deur die Gees 
geheilig en tot in die Vaderhart ingedra word. 
9.2.2.1.4  Die Woord roep gebed op (bv. Ps 51; Luk 17:12-19;  Ef 3, 
waar die gebed vir Woordopenbaring onderbreek word, vgl. vers 1 en 
14).  Die openbaring van wie God is en wat sy wil is, is 'n 
noodsaaklike voorwaarde vir gebed.  Sonder gemeenskap met die 
Woord van God kan daar geen gebedsgemeenskap ontstaan nie. 
9.2.2.1.5  Gebed is die geestelike intree in God se heiligdom, die 
regstreekse aanspreek van God, die belydenis van die bidders en die 
belangrikste deel van die gemeente se dankbaarheidslewe.  J.D. du 
Toit sê dat stilte die geestelike ruimte is waarin die mens se gees die 
suiwerste op aanbidding voorberei.  In Habakuk 2:20 word stilte aan 
die intree in die teenwoordigheid van God gekoppel.  Na die 
Woorddiens, voor die respons in aanbidding en verootmoediging, 
kan daar 'n kort stilte voor die gebed wees.  Die gemeente is deur die 
Woorddiens meegeneem en in die gebed moet hulle tot 'n ander aksie 
oorgaan.  Die stilte voor God, veral nadat die Woord van die Here 
gespreek het, is 'n wesentlike deel van die ontmoeting van die 
gemeente met God.  Om stil te wees, is 'n groot aktiwiteit uit eerbied 
vir God se mag en heerlikheid. 
9.2.2.1.6  In sy respons deur gebed waar 'n voorganger voorgaan 
moet die volgende aspekte tot hulle reg kom: 
*  Lofprysing, aanbidding en eer:  Dit is die innigste en hoogste vorm 
van aanbidding, en daarom aanbid die gemeente God vir wie Hy is. 
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*  Dank:  Die gemeente dank die Here vir alles wat Hy gee en doen.  
Dit het betrekking op die gawes wat vir die aardse lewe nodig is, 
maar veral op die gawes wat God in en op grond van die verlossing 
van Christus gee. 
*   Skuldbelydenis:  Gesamentlike skuldbelydenis van die sondige 
gemeente in die teenwoordigheid van die Heilige God is 'n 
noodsaaklike deel van die gemeenskaplike gebed.  Dit is in die 
responsoria nodig wanneer die Woorddiens daartoe oproep.  
Andersins kan vanuit 'n ontmoeting met God se groot liefde die 
mens, steeds klein en nederig voor God in sy sondebesef, nou opklim 
tot God en dank, sy nood voorlê en voorbidding doen, soos dit 
behoort, en hom in verbondsgemeenskap verlustig. 
*  Voorbidding/smeking:  Die gemeente mag en moet alles wat hulle 
nodig het, van die Vader in die hemel vra om daarmee sy kinderlike 
afhanklikheid van God te toon.  Die gemeente moet voorbidding 
doen vir die kerk, mense in nood, owerhede en die wêreld. 
*  Beloftes:  God het baie beloftes gemaak waarop die gemeente hom 
in sy gebede kan beroep (Ps 50:16;  119:38;  Luk 11:13). 
9.2.2.1.7  Die Sinode van 1985 het opdrag gegee dat die 
Formuliergebede herformuleer moet word (Acta 1985:417).  Die 
Sinode van 1988 besluit egter dat die opdrag onuitvoerbaar is en dat 
van die opdrag afgesien word (Acta 1988:748, 749).  Geen Sinode 
het die gebruik van die Formuliergebede verpligtend gestel nie, maar 
hulle aanbeveel vir gebruik en as riglyne en onderrig vir eie gebede.  
Omdat die huidige Formuliergebede nie in elke opsig aan die eise 
van ons tyd voldoen nie (taal, nood van die tyd) behoort meer klem 
gelê te word op die onderrigdimensie van die Formuliergebede. 
9.2.2.1.8  Sinodes het besluit om die gebedshouding aan die vryheid 
van die kerke oor te laat.  By die oorweging van die gebedshouding 
deur die kerke moet die volgende in aanmerking geneem word:  In 
die Nuwe Testament word nêrens 'n gebedshouding voorgeskryf nie.  
Die aard van die gebed bepaal die gebedshouding.  Omdat ons 
kerkgeboue nie ingerig is daarvoor dat lidmate kan kniel nie, sou die 
ootmoedige houding van sit by skuldbelydenis en die epiklese-gebed 
'n bepaalde uitdrukking van liggaamstaal wees. 
Na die Reformasie was daar in die plekke van aanbidding slegs 
enkele los stoele en die mans het die hele diens deur gestaan.  In die 
tyd van Voetius het die vroue ook staande saam met die mans 
aanbid.  Die praktyk dat vroue in die koue Europa voetstoeltjies met 
kole saamgebring het en daarom nooit in die diens kon opstaan nie, 
het skynbaar die begin van die gebruik gevestig dat mans onder die 
gebed moet staan en vroue moet sit.  Die gebruik is versterk deur die 
Puriteine se invloed wat onderskeid tussen mans en vroue se 
gebedshouding gemaak het op 'n beroep (ten onregte) op 1 Kor 11:7, 
8.  Die enigste maatstaf is dat daar in geen ander liturgiese handeling 
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onderskeid in liggaamshouding gemaak word tussen mans en vroue 
nie.  Dit is nie Skriftuurlik te verantwoord dat mans en vroue 
verskillende gebedshoudings inneem nie.  Die gebedshouding is 
egter nie 'n beginsel nie en bejaarde lidmate of lidmate wat nie 
maklik kan staan nie, hoef nie te staan nie.  Hulle innerlike houding 
teenoor die Here is deurslaggewend.  Die mees verkieslike is dat die 
hele gemeente dieselfde gebedshouding inneem. 
9.2.2.1.9  Ander voorgangers kan ook in sekere handelinge van die 
gemeente die gemeente voorgaan.  Besluite hieroor is reeds geneem 
ten opsigte van die lees van die Formuliere en die voorgaan in 
gebede.  Die Bedienaar van die Woord bedien kragtens sy roeping 
die Woord deur die prediking en bedien die sakramente.  Maar die 
diens van die gebede, die lees van die Wet en die Selfstandige 
Skriflesing kan deur die kerkraad aan ander voorgangers toevertrou 
word.  Die voorgangers moet in alle gevalle goed voorberei wees, 
ook met die oog op voorgaan in die gebed. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 9.2.2.1. 
9.2.2.2  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
9.2.2.2.1  Die liturgiese plek van gebede in die samekoms word aan 
die vryheid van kerke oorgelaat, met die riglyn dat die gebed om 
verligting voor die Woorddiens plaasvind en die omvattende gebed 
van lofprysing, aanbidding, dank, verootmoediging en 
skuldbelydenis en smeking/voorbidding in die Antwoorddiens, omdat 
aanbidding deur die Woorddiens opgeroep word 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
9.2.2.2.2  Die liturgiese handeling van stilte na die Woorddiens, voor 
die aanbidding as antwoord op die Woorddiens, word aan die vryheid 
van die kerke oorgelaat. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
9.2.2.2.3  In die gebede in die samekoms van die gemeente behoort 
die volgende onder andere aandag te kry:  verligting van die Gees ter 
wille van die Woorddiens, aanbidding, skuldbelydenis, dank, 
smeking vir die nood van die gemeente en voorbidding vir die kerk, 
owerhede en sondige wêreld, asook die beroep op die beloftes van 
God (bv. Neh 1:8-10;  Luk 11:13). 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
9.2.2.2.4  Die liggaamshouding behoort te pas by die liturgiese 
betekenis en wese van die gebed en altyd eerbied te betoon in die 
wete dat die Drie-enige God aangeroep word.  Die gebedshouding 
van die hele gemeente word aan die vryheid van die kerkraad 
oorgelaat. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 
- Deputate Handelinge). 
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9.2.2.2.5  In die lig van Sinodebesluite in 1988 oor die hervertaling 
en gebruik van Christelike gebede, besluit die Sinode om dit nie weer 
in die Psalmboeke op te neem nie. 
 Besluit:  Afgekeur. 
Motivering: 
1.  Die nie opneem van die Christelike gebede in die Psalmboek is ‘n 
redelike ingrypende saak. 
2.  Die behoefte aan riglyn-gebede by verskillende geleenthede 
bestaan steeds. 
9.2.3  Die aanbidding en ander response deur die gemeente deur die 
sing van Psalms 
9.2.3.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
9.2.3.1.1  In sommige Psalms en Skrifberymings is God aan die 
Woord en praat Hy met sy volk (o.a. Ps 78;  82 en Skrifb 6).  Die 
meeste van die Psalms verwoord die volk (of digter) se aanbidding 
van, verootmoediging voor en smeking tot God.  In die lig hiervan 
het 'n Psalm en Skrifberyming 'n selfstandige liturgiese funksie en 
nie bloot die funksie om "met die oog op..." 'n ander liturgiese 
handeling plaas te vind nie.  Dit gaan, soos by die liturgiese 
handelinge in die Ou Testament om die herinnering aan en 
herdenking van God se groot dade in die verlede, die God wat steeds 
groot dade doen onder die volk wat aanbid. 
9.2.3.1.2  Sang en begeleiding is diensbaar aan die woorde waarmee 
met God in die liturgie gekommunikeer word omdat die gemeente 
daarin as geheel aan die woord kom.  Die Psalm en Skrifberyming 
dien as 't ware as Formulier om in eenheid te aanbid, smeek, bely, 
prys, verheerlik en te verootmoedig, ens.  Omdat sang die 
uitnemende geleentheid bied van eenvormige handeling deur die hele 
gemeente, moet die aantal liedere wat gesing word en die aantal 
verse van elke lied nie deur ander handelinge beperk word nie.  Sang 
is geïnspireerde woorde wat die gemeente se gesindheid van eerbied 
en liefde tot God tot uitdrukking bring. 
9.2.3.1.3  Die gemeente bou mekaar op deur die gemeentesang.  
Daarom het baie Psalms die inhoud van aansporing om God te loof 
of om voor God te verootmoedig of om saam skuld te bely.  Die 
gemeente mag nie deurgaans buite rekening gelaat word in die 
bepaling van die liedere wat in die samekoms gesing sal word nie.  
Die selfstandige plek van die lied in die samekoms gee die vryheid 
aan deelnemers om vooraf aan te dui watter Psalms en 
Skrifberymings die voorganger die gemeente kan laat sing.  So sou 
die geleentheid gebied kan word aan lidmate om deel te hê aan die 
opbou van die gemeente deur Psalms en Skrifberymings. 
9.2.3.1.4  Die besluite van die Sinode van 1955 beklemtoon die 
aktiwiteit van die gemeente in lied en die Sinodebesluite van 1985 
die aantal strofes en die liggaamlike ekspressie tydens die sing van 
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Psalms.  Die Beswaarskrif wat voor die Sinode van 1994 geslaag het, 
verwys eksplisiet na die ongemotiveerde besluit van die Sinode van 
1985 oor wissel- of beurtsang. 
9.2.3.1.4.1  Reeds Dawid voer die wisselsang in waar soms priesters 
en Leviete mekaar afwissel en soms die volk.  Die feit dat 
tempelkore in beurtsang met mekaar gesing het, blyk uit die 
wisselsangstruktuur van sommige Psalms (bv. Ps 136).  Sommige 
Psalms is in vraag en antwoord gestruktureer (Ps 15, 24, 118).  Die 
refrein in die Psalms was blykbaar 'n vaste liturgiese formule wat 
sterk in die kultiese opset gefigureer het (Ps 46, 80, 115, 118, 136).  
Die inhoud en bedoeling en skoonheid van die refrein kom meer tot 
sy reg wanneer beurtsang hier toegepas word. 
9.2.3.1.4.2  Die paralellisme-struktuur van die Hebreeuse poësie het 
in die Sinagogale erediens wisselsang teweeggebring.  Hierdie 
wisselsang is deur die Sinagogale erediens in die Nuwe-
Testamentiese kerk ingedra, veral waar hulle Psalms gesing het.  Die 
wonder van wisselsang loop van Eksodus 15 (die lied by die 
Rooisee) tot Openbaring 15 (die lied van die Lam).  In Openbaring 
lees ons van afwisselende sang in die hemel (vgl. 4:8, 11;  5:9, 13, 
14;  7:9;  11:17;  14:3;  15:3;  19:1).  In die eerste eeue het die 
gemeentes van wisselsang gebruik gemaak, soos blyk uit die 
uitspraak van Plinius:  "Dit is die Christene se gewoonte om ... 
bymekaar te kom en in Beurtsang Christus met lied te besing as 
God". 
9.2.3.1.4.3  In die Reformasie het die beurtsangpraktyk 'n vaste plek 
in die Lutherse liturgiese lewe gehad.  Daar is rede om te vermoed 
dat Calvyn dit ook in Straatsburg toegepas het.  Maar dit het nie ten 
volle in die Calvinistiese liturgie 'n plek gekry nie. 
9.2.3.1.4.4  Tans word daar in die Westerse liturgie 'n terugkeer tot 
die Ou- en Nuwe-Testamentiese gebruik van wisselsang in die 
Gereformeerde Kerke wêreldwyd ervaar.  Dit hang saam met die 
behoefte aan 'n meer feestelike ontmoeting van die gemeente met 
God en die herstel van die dialogiese aard van die Christelike 
liturgie.  Dit dra by tot die bewussyn van onderlinge meelewing in 
die samekoms van die gemeente, nl. dat die ontmoeting van God met 
die gemeente 'n ontmoeting van die gemeente onderling tot stand 
bring.  Dit werk ook die strak rasionele benadering tot kerksang teë. 
9.2.3.1.4.5  By wisselsang kan daar nie sprake wees van drama of 
konsert nie, want nie die musikale skoonheid is die doel nie, maar die 
Woord, wat so sterk kan spreek en deur die Gees in die harte van 
mense ingedra word.  Wisselsang bly eenvoudige en hartlike 
gemeentesang, waarby die gemeente mekaar onderrig en versterk 
deur Psalms.  Niemand bly dus passief nie.  Die doel van wisselsang 
in die liturgie is nie om iets nuuts te bring nie (dit was al by die 
tempelkultus daar), ook nie om te eksperimenteer nie, maar omdat 
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die wisselsang die ontmoetingskarakter van die liturgie, veral die 
ontmoeting van die gemeente onderling, dien. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 9.2.3.1. 
9.2.3.2  Saak waaroor die Sinode moet besluit 
9.2.3.2.1  Die sang van die gemeente is ‘n belangrike onderdeel van 
die Antwoorddiens, maar as respons van die gemeente kom dit as 
liturgiese handeling ook in die ander hoofmomente van die liturgiese 
gang voor.  Sang is diensbaar aan die woorde waarmee met God in 
die liturgie gekommunikeer word omdat die gemeente daarin as 
geheel aan die woord kom.  Die lied dien as ‘t ware as Formulier om 
in eenheid te aanbid, smeek, bely, prys, verheerlik en te 
verootmoedig. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
9.2.3.2.2  Waar sekere Psalms en Skrifberymings hulle daartoe leen, 
kan van wisselsang gebruik gemaak word.  Dit word aan die vryheid 
van die kerke oorgelaat. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
9.2.4  Die liefdegawe of Christelike handreiking 
9.2.4.1  Saak waarvan die Sinode kennis kan neem 
9.2.4.1.1  Die liefdegawe vorm deel van die responsoria, die 
antwoord van dankbaarheid op die Woorddiens.  Met hierdie daad 
betuig die gemeente sy dank aan God vir die meedeling van sy 
genadegawes in die Woorddiens.  Die Woorddiens roep die 
gemeente op tot die gee van sy gawes vir nood en vir die 
uitbreidingswerk van die Evangelie.  Die ontmoeting van die 
genadige God, wat soveel liefde aan arme sondaars bewys het, wek 
by sy volk liefde, wat konkreet aan ander in Christelike handreiking 
betoon word. 
9.2.4.1.2  Die Sinodebesluite oor die liturgiese plek van die 
liefdegawe word gehandhaaf (vgl. Acta 1985:419).  Dit sou beter 
wees as in die betrokke gedeeltes eerder van "liefdegawe" as van 
"kollekte" en "barmhartigheidsdiens" gepraat word. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 9.2.4.1. 
9.2.4.2  Saak waaroor die Sinode moet besluit 
9.2.4.2.1  Die liefdegawe of Christelike handreiking vorm deel van 
die antwoord van dankbaarheid op die Woorddiens.  Met hierdie 
daad betuig die gemeente sy dank aan God vir die meedeling van sy 
genadegawes op tasbare wyse.  Die gemeente moet goed ingelig 
wees, liefs die vorige Sondag, waarvoor die gawes bestem is. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
10.  Die wegstuur van die gemeente met die oplê van die seën van 
die Here 
10.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
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10.1.1  Die Sinode van 1985 noem die tweede seën in die samekoms 
van die gemeente "die slotseën".  Maar uit die priesterlike seën van 
Numeri 6 is dit duidelik dat die seën nie bloot dien om die slot van 
die samekoms aan te dui nie, maar eerder die wegstuur van die volk 
is om 'n nuwe tydperk van genade onder die seënde hand van die 
Here binne te gaan.  Deur hierdie seën eindig die verering van God 
nie, maar word die gemeente weggestuur om hierdie verering in hulle 
huise en werkplek voort te sit.  Juis daarom lê God hierdie gawes - 
van genade, beskerming, verhoring van gebede, liefde, vrede - op die 
vergadering van gelowiges. 
10.1.2  Die gemeente moet verstaan dat God met hierdie seën hulle 
gawes vir die lewe gee en hulle daarmee tot die aksie van diens 
uitstuur.  Kerke moet toesien dat die gemeente op 'n gepaste manier 
hiertoe opgevoed word.  Die dienaar wat die seën van die Here op 
die gemeente lê, moet af en toe in 'n kort formule soos:  "Die Here 
stuur ons uit tot diens in ons huise en werkplek met hierdie seën" om 
die gemeente se aandag op die bedoeling van die seën te vestig. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 10.1. 
10.2  Saak waaroor die Sinode moet besluit 
10.2.1  Die seën van die Here aan die einde van die erediens het nie 
die betekenis om die slot van die samekoms aan te dui nie, maar wel 
die wegstuur van die gemeente om onder die seënende hand van die 
Here tot die aksie van diens uit te gaan. 
10.2.2  Dit moet liturgies in woord en gebaar duidelik wees dat die 
dienaar gemagtig is om die seën van die Verbondsgod, namens Hom, 
op die Verbondsgemeente te lê. 
 
 
10.2.3  Die besluite van Sinode 1985:420 ten opsigte van hierdie 
liturgiese handeling bly steeds van krag. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
11.  Liturgie vir meerdere samekomste van die gemeente 
11.1  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
11.1.1  Uit al die seremonies wat in die Ou Testament op die Sabbat 
plaasgevind het, kan nie vasgestel word hoeveel geleenthede vir 
aanbidding daar spesifiek op die Sabbatdag was nie.  Ook in die 
Nuwe Testament is daar nie voorskrifte vir die aantal samekomste 
van die gemeente op die Sondag nie.  Daarom weerhou die 
Belydenisskrifte, spesifiek die Kategismus, Sondag 38 hulle daarvan 
om in die opsig van twee dienste op 'n Sondag voorskriftelik te wees.  
Die Kerkorde handel ook nie eksplisiet oor die tweede diens op die 
Sondag nie.  Kerkorde, art.68 beklemtoon die noodsaaklikheid van 
Kategismusprediking en koppel dit veral aan die tweede samekoms 
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van die gemeente.  Maar hiermee word die tweede samekoms nie 
voorskriftelik gemaak nie. 
11.1.2  Die verklaring van die Vierde gebod in die Kategismus 
(Sondag 38) impliseer dat nie volstaan hoef te word met 'n minimum 
van samekomste nie, maar dat die gemeente selfs nog meer gereeld 
kan saamkom om gemeenskap met die drie-enige God te beoefen.  
Daarom is daar in KO, art.66 ook bepalings oor spesiaal-gerigte 
samekomste van die gemeente, selfs op weeksdae. 
11.1.3  Die tweede samekoms is in die loop van die geskiedenis in 
die middae of in die aande gehou.  Weens praktiese redes soos 
veiligheid en lang afstande wat lidmate na die kerkplek moet reis, het 
'n gebruik ontstaan om die twee samekomste kort na mekaar te hou.  
Die herhaling van die groetseën skaars enkele minute na die 
wegstuurseën en die ander herhalings kort na mekaar, laat die vraag 
ontstaan of die tweede samekoms nie geforseer word, bloot om aan 
die "voorskrif" van 'n tweede samekoms te voldoen nie.  Dit laat die 
vraag ontstaan of die "erediens" nie met 'n begin en einde staties 
verstaan word nie, eerder as dat dit dinamies voortgesit word in die 
lewens van die gelowiges. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 11.1. 
11.2  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
11.2.1  In ooreenstemming met die beginsel van KO, art.68 moet die 
hoofinhoud van die Christelike leer soos vervat in die Heidelbergse 
Kategismus uitgelê word.  Maar indien dit nie moontlik is om 'n 
afsonderlike tweede samekoms te hou nie, kan die handeling 
ingesluit word in die liturgie van die eerste samekoms. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
11.2.2  Die inrigting van meerdere samekomste op die Sondag of in 
die week moet die dinamiese gang van Ontmoetingsdiens, 
Verootmoedigings- en Versoeningsdiens, Woorddiens en 
Antwoorddiens volg, sodat hierdie samekomste ook ontmoeting van 
God met die gemeente, die gemeente met God en die gemeente 
onderling kan wees.  Dit hoef egter nie 'n eksemplaar van die eerste 
samekoms te wees nie en die plaaslike kerk moet dit inrig met 
inagneming van Kategismus, Sondag 38 en KO, art.68.  Dit geld ook 
vir die spesiaal-gerigte dienste soos onder KO, art.66 wat om 'n eie 
liturgie kan vra, soos meer as een gebed deur meer as een 
voorganger. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
Besluite oor die hele Rapport: 
1.  Die Sinode keur dit goed dat hierdie Rapport in samehang met die 
Rapport en Handelinge van die Nasionale Sinode 1985 gelees moet 
word en dit behoort deur kerkrade bestudeer en toegepas te word. 
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2.  Die Sinode gee opdrag aan die CJBF-Deputate om op grond van 
veral hierdie Rapport en die liturgiese rapport van 1985 ‘n publikasie 
te bemark waarin die studie en besluite oor die liturgie eenvoudig en 
logies uiteengesit word. 
 
 
23.2  RAPPORT DEPUTATE VIR LITURGIESE SANG  (Artt.109, 
175) 
 
A.  Ds. J. Venter stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport verwys na Kommissie Liturgie II. 
C.  Dr. I.L. Bekker rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT 
1.  Opdrag:  Acta 1994:542, 3.3 
"Om in die lig van die Rapport van die Studiedeputate oor singbare 
melodieë" (Acta 1994:540) en veral 3.1 wat lui:  "Die beginsels in 
die Acta 1955:65 en 1985:771 word weer bevestig met dien 
verstande dat die verwysings na "styl" (1955:65, 2(4) en na "die 
Reformatoriese erfenis" (1985:771, 4.6.4.4) nie die Geneefse 
melodieë voorskriftelik maak nie, aandag te gee aan die moeilik 
singbare melodieë in die Psalmboek (Psalms en Skrifberymings) en 
wel op die volgende wyses: 
1.  Maak 'n selfstandige evaluering van die singbaarheid van alle 
melodieë in die Psalmboek (Psalms en Skrifberymings) 
2.  Skakel met kerkrade om te verneem watter melodieë moeilik 
singbaar is 
3.  Doen navraag by kerkrade oor watter alternatiewe melodieë (ook 
buite die Psalmboek) reeds gebruik word 
4.  Oorweeg na bevind van sake alternatiewe melodieë aan die hand 
van die vasgestelde kriteria (3.1 van hierdie Rapport) en lê dit aan 
die volgende Sinode voor". 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 1. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode kan kennis neem 
2.1  Werkwyse 
2.1.1  Uitvoering van opdrag 3.3.1 (Acta 1994:540) het deurlopend 
aandag geniet soos wat die terugvoering van die kerkrade ontvang is. 
2.1.2  Opdragte 3.3.2 en 3.3.3 is gesamentlik uitgevoer deur vraelyste 
(kyk Bylae 1) aan kerkrade te stuur waarin hulle moes aantoon: 
1.  watter melodieë sonder probleme in die eredienste gesing word, 
2.  watter redes aangevoer word waarom 'n melodie nie gesing word 
nie:  A = moeilik singbaar en B = singbaar maar beryming word 
selde gebruik. 
3.  watter alternatiewe melodieë reeds deur gemeentes gebruik word, 
C = vanuit die huidige Psalmboek en D = van buite die Psalmboek 
(met vermelding van bron). 
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2.1.3  Terugvoering 
2.1.3.1  Slegs 47% van die kerkrade het op die vraelyste gereageer.  
Aan hierdie kerkrade die Deputate se innige dank (Bylae 2A). 
2.1.3.2  Baie kerkrade het alreeds voor die vraelyste uitgestuur is, 'n 
selfstandige studie van die Psalm- en Skrifberymingmelodieë gedoen 
en sekere alternatiewe aangedui.  Sommige kerke gebruik reeds 'n 
aanvullende selfopgestelde sangbundel naas die huidige Psalmboek 
(Bylae 3). 
2.1.3.3  'n Aantal kerkrade het behalwe die vraelyste ook hul menings 
skriftelik deurgestuur (Bylae 4) waarin ook die moontlike redes vir 
gebrekkige sang in sommige gemeentes verstrek word.  Van die 
kommentare is die volgende: 
"Die gemeente hou maar by die klompie bekende Psalms";   "Die 
orrelis speel slegs op gehoor en het nog nie die nuwe melodieë geleer 
nie";  'n Handjievol mense in die gemeente het 'n klein bietjie 
musiekkennis en hulle moet eers musiek geleer word voordat hulle 
die moeiliker melodieë sal kan baasraak";  "Onsingbare melodieë 
hang dikwels saam met 'n gebrek aan behoorlike opgeleide, 
bekwame, maar ook toegewyde orreliste, ook 'n gebrek aan 
entoesiasme by predikante en 'n gebrek aan 'n kultuur van bereidheid 
om bietjie moeite te doen by gemeentes";  "Party melodieë is wel 
singbaar maar die Psalm word selde gesing of die melodie word 
selde gebruik";  "Onbekende melodieë word selde gesing";  "Die 
belangrikste element van die melodieë is nie of dit met die inhoud 
korrespondeer nie, maar eerder of ons dit kan sing".  (Een opmerking 
wou dat Ps 119 eerder op "Die Stem" se wyse gesing word, as om te 
sukkel met 'n Geneefse melodie.) 
2.1.4  Uit die selfstandige evaluering van alle melodieë deur u 
Deputate (opdrag 3.3.1) is ook bevind dat sommige melodieë te hoog 
lê en transponering word aanbeveel.  Ander melodieë se 
harmonisasies maak dat hulle moeilik singbaar is en behoort 
verander te word. 
2.1.5  Die ingevulde vraelyste van kerkrade is per rekenaar verwerk.  
Hierin is van die hulp van br. Riaan Goede van Kemptonpark gebruik 
gemaak aan wie die Deputate groot dank verskuldig is (Bylae 2B). 
2.1.6  Aan opdrag 3.3.4 word soos volg uitvoering gegee in die lig 
van die rekenaardata saam met die selfstandige evaluering van u 
Deputate en aan die hand van die vasgestelde kriteria. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Die melodieë wat tans in die Psalmboek is, word nie vervang 
nie. 
3.2  Waar alternatiewe benodig word en in die Psalmboek self 
voorkom, word slegs na sodanige melodieë verwys in 'n volgende 
uitgawe van die Psalmboek. 
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3.3  Waar alternatiewe melodieë van buite die Psalmboek aanbeveel 
word, of transponerings voorgestel word, moet hierdie melodieë in 'n 
volgende Psalmboek-uitgawe volledig gedruk word, maar dan net die 
eerste keer.  Verder aan word weer net na die betrokke alternatief of 
transponering verwys indien hulle weer gebruik word. 
 Besluit:  Punte 3.1 tot 3.3 word goedgekeur. 
3.4  Ter illustrasie van harmonisasiewysiging en/of transponering le 
u Deputate Ps 38 aan u voor.  Ook Skrifberyming 16.2 (een toon laer 
getransponeer) en die melodie van Ges 133 as alternatief vir Ps 130 
word voorgelê sodat hierdie vergadering bogemelde drie liedere kan 
sing (moontlik met die dagopenings of aandsluitings) (Bylae 5). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.5  Vir 'n aantal moeilik singbare melodieë kon u Deputate geen 
alternatiewe vind nie, nie plaaslik nie en ook nie in geraadpleegde 
Sweedse, Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse koraalboeke nie.  
Die volgende melodieë val in hierdie kategorie:  Psalms 17, 39, 44, 
52, 55, 56, 57, 58, 109, 120, 129, 141.  Skrifberymings 17, 20 en 35. 
 Besluit:  Kennis geneem van pt.3.5. 
 
4.  Aanbevelings 
4.1  Daar word weer Deputate benoem met die volgende opdragte: 
4.1.1  Die Sinode wys 'n kundige persoon (moontlik mnr. Hans 
Babst) aan, met die versoek om die volgende melodieë se 
harmonisasies soos tans in die koraalboek te verander ter verbetering 
van die gemeentesang:  Ps 38, 49, 54, 60, 74 en 87.  Die Deputate 
moet hierdie werk vir die volgende Sinode gereed hê (2000). 
4.1.2  Versoek bogenoemde kundige persoon om melodieë wat hoog 
lê, laer te transponeer:  Ps 38, 103, 106 (hele toon laer), 143.  
Skrifberyming 6, 14, 16.2.  Ook hierdie werk moet gereed wees vir 
die volgende Sinode (2000). 
4.1.3  Soek en versoek komponiste om alternatiewe vir melodieë in 
3.5 genoem, te komponeer betyds vir die Agenda van Sinode 2000. 
 Besluit:  Punte 4.1.1 tot 4.1.3 word goedgekeur. 
4.1.4  ‘n Lys van alternatiewe melodieë vir gebruik in kerke moet so 
gou moontlik in ‘n meer bevatlike en vereenvoudigde formaat 
(afkortings, liefs uitgeskryf) aan al die kerke gestuur word vir 
gebruik. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
4.2  Beveel die volgende lys van melodieë aan vir gebruik in die 
kerke: 
 
Lys van afkortings hieronder gebruik: 
 
 & = goedgekeur sonder alternatief of wysiging  
 V = verwys na ander melodie in Psalmboek  
 A = alternatief van buite ons Psalmboek  
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 T = transponeer  
 H = harmonisasie verander. 
 
Ps 1 tot 9.2 (&) Ps 76 V Ps 139  
 10 V Ps 93, Ps 145 A, Ges 279  77 (&)  
 11 V Ps 110, A ou melodie  78 (&)  
             koraalboek 1946  79 V Ps 93, Ps 45, A  
   Ges 279  
 12 V Ps 112  80 tot 84 (&)  
 13 (&)  85 V Ps 2, Ps 144  
 14 A Ges 165, V Ps 104  86 (&)  
 15 (&)  87 (H)  
 16.1 (T)  88 V Sb 5  
 16.2 (&)  89 tot 92.1 (&)  
 17 A =soek  92.2 Plaas rustekens na 
    2, 3, 6, en 7e reëls  
 18.1 tot 19 (&)    
 20 A Ges 177  93 V Ps 145 (Bly by 
 21 tot 25 (&)  my Heer se gebeds- 
 26 A 1937 melodie 77  karakter pas nie). 
 27 (&)  94 tot 102 (&)  
 28 V Ps 134, Ps 45  103 T hele toon laer  
 29 tot 34.2 (&)  104 (&)  
 35 V Ps 73  105 (&)  
 36 (&)  106 T hele toon laer  
 37 V Ps 45  107 (&)  
 38 T na 'n derde laer H  108 V Ps 147  
 39 A = soek  109 A = soek  
 40.1 T en 40.2 tot 43 (&)  110 V Ps 11  
 44 A = soek  111 (&)   
 45 tot 48 (&)  112 V Sb 5  
 49 (H)  113 V Ps 24   
 50 A = Ges 146  114 A Ges 37  
 51 (&)  115 tot 118 (&)  
 52 A = soek  119 V ou melodie  
 53 A = Ges 165 V Ps 104  120 A = soek  
 54 (H)  121 tot 125 (&)  
 55 A = soek  126 A = FAK 374  
 56 A = soek  127 tot 128 (&)  
 57 A = soek  129 A = soek  
 58 A = soek  130 A = Ges 133  
 59.1 (&)  131 V Ps 134  
 59.2 (&)  132 A = Psalter 
 60 (H)  Hymnal 176  
    (Die alternatief: St  
 61 V Ps 38  Annes-William Croft) 
 62 (&)  133 tot 136 (&)  
 63 A ou melodie, laaste vers  137 A Ges 34  
     2de helfte van melodie  138 tot 139 (&)  
 64 V Ps 14  140 V Ps 45  
 65 tot 69 (&)  141 A = soek  
 70 A = ou melodie 1946 koraalboek 142 A = Ps. 134  
 71 tot 73 (&)  143 A = soek of T heel 
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    toon laer  
 74 (H) - soos vroeër   
 75 (&)  144 V Ps 2 en Ps 85  
    145 (&)   
    146 - 150 (&)  
 
SKRIFBERYMINGS  
 
1 TOT 4 (&) 25 v Ps 134  
5 A = ou melodie 26 tot 28 (&)  
6 (&) 29 V Ps 149  
7 V Ps 18.1 30 tot 31 (&)  
8 tot 10 (&) 32 V Ps 147  
11 Verwys Ps 10 en Ps 93 33 tot 34 (&)  
12 V Ps 18 35 A = soek  
13 V Ps 37 en Ps 100 36 (&)  
14 (&) 37 V Ps 147  
15 V Sb 16 38 V Ps 18  
16.2 T 2de melodie 1 toon af 39 V Sb 41  
17 A = soek 40 V Sb 41  
18 V Ps 100, Ps 134 41 V Ps 104  
19 V Ps 93 42 V Ps 50  
20 A = soek 43 (&)  
21 V Ps 50 44 V Sb 43  
22 (&) 45.1 (&)  
23 V Ps 50 45.2 (&)  
24 (&) 46 tot 50 (&) 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
23.3  RAPPORT VAN DIE DEPUTATE INSAKE NUWE 
SKRIFBERYMINGS EN INSAKE PSALMBERYMINGS  
(Artt.110, 238) 
 
A.  Dr. A.G.S. Venter stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgie II. 
C.  Ds. J.L. du Plooy rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT 
1.  Opdrag 
Die opdragte is vervat in die Acta 1994:539 en 553. 
Hierdie opdragte behels twee sake: 
-  Die vind en beoordeling van nuwe Skrifberymings 
-  Die samewerking met die Ned. Geref. en Ned. Herv. Kerke met 
nuwe Psalmberyming. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Vind en beoordeling van nuwe Skrifberymings 
2.1  Die Sinode neem kennis 
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Twee weë is gevolg om nuwe Skrifberymings te identifiseer:  In die 
kerkverband is versoeke gerig dat Skrifberymings voorgelê kan word 
en tweedens is bestaande liedere (Gesange) nagegaan. 
2.1.1  Versoeke binne die kerkverband 
2.1.1.1  Versoeke gerig 
'n Brief is aan alle kerkrade gerig (gedateer 27 Julie 1994) met die 
versoek om dit onder lidmate se aandag te bring dat Skrifberyminge 
ingedien kan word vir oorweging deur die Deputate.  Die Riglyne vir 
die beoordeling van Skrifberyminge, soos deur die Sinode 1994 
goedgekeur is, ook in die brief uiteengesit (vgl. Opdrag 1994:539, 
4.1, 4.2). 
'n Artikel, met dieselfde strekking, het in Die Kerkblad van 5 
Oktober 1994 verskyn. 
2.1.1.2  Reaksie uit die kerkverband 
2.1.1.2.1  Algemene kommentaar 
Algemene opmerkings oor die vereistes waaraan Skrifberymings 
moet beantwoord en 'n navraag oor wat met "gebedsliedere" bedoel 
word, is ontvang.  Oor hierdie skrywes is volstaan deur te verwys na 
die Riglyne soos goedgekeur deur die Sinode 1994. 
Sommige skrywes het verwys na reeds bestaande liedere in die 
Gesangebundel en in die Jeugsangbundel wat op bepaalde 
Skrifgedeeltes gegrond is en wat by die Ned. Geref. en Ned. Herv. 
Kerke in gebruik is.  Oor hierdie skrywes word volstaan deur daarop 
te wys dat die Deputate al hierdie liedere nagegaan het en dat die 
kriteria van die Sinode 1994 toegepas word in die beoordeling van 
die betrokke liedere.  'n Behandeling van die bestaande Gesange volg 
hieronder. 
Sommige skrywes het verwys na Skrifgedeeltes wat moontlik berym 
kan word.  Skrifgedeeltes wat genoem is, is Num 21:17;  Deut 32;  
Rigt 5;  1 Sam 2;  2 Kon 19;  Jes 26:1-21;  Esra 9;  Neh 9;  Dan 9;  
Op 5:9;  15:3.  Hierdie Skrifgedeeltes, en dalk nog meer, kan deur te 
benoeme Deputate na begaafde digters verwys word om berymings 
hiervan te oorweeg. 
2.1.1.3  Berymings ontvang en beoordeel 
2.1.1.3.1  Die berymings van P.D. van der Walt (Matt 4:1-11;  14:22-
32;  28:16-20) en Sagrijs Venter (Jes 5:1-7) (vgl. Handelinge 
1991:575;  1994:539, 4.4) word soos volg beoordeel:  Die berymings 
is hoogs verdienstelik, maar die berymings van Van der Walt is 
verhalende gedeeltes en nie geskik vir liturgiese gebruik nie en die 
beryming van Venter is woorde van God self waar Hy sy wraak en 
oordeel oor die volk verwoord en wat dus nie vir liturgiese gebruik 
geskik is nie (ongepubliseerde Bylae). 
2.1.1.3.2  Berymings is van P.J. Krüger van Delmas ontvang.  Die 
Deputate het geoordeel dat hierdie berymings nie aan die kriteria van 
Skrifberyminge beantwoord nie omdat die Skrifteks nie getrou 
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gevolg word nie en dat op 'n vrye manier byvoegings gemaak word 
wat nie in die oorspronklike teks staan nie (ongepubliseerde Bylae). 
2.1.1.3.3  Berymings is van J.P. Bingle ontvang (Jes 43:1-7;  Ef 6:10-
17) en beoordeel.  Hoewel Jes 43:1-7 woorde van God is, oordeel die 
Deputate dat hierdie gedeelte liturgies wel bruikbaar is omdat die 
volk van God hier met troosvolle woorde deur God aangespreek 
word en dit woorde is wat deur die volk bely kan word (vgl. Psalm 
81:7-15;  89:4, 5).  Die berymings van ds. Bingle word as Bylae 1 by 
hierdie Rapport aangeheg is en daar word aanbeveel dat hierdie twee 
berymings wel as Skrifberymings goedgekeur word. 
2.1.1.3.4  Ritmisering is van A. Verhoef ontvang (as voorbeeld word 
as Bylae 2 hierby 'n ritmisering van die eerste deel van Jes 55 
aangeheg).  Onder ritmiserings word verstaan:  'n woordelikse 
omsetting van die betrokke Skrifgedeelte uit die Afrikaanse 
Bybelvertaling in prosavorm en sonder rym.  In hierdie geval is die 
melodie volgens 'n bestaande, bekende Psalmmelodie.  Die Deputate 
het die beoordeling van hierdie ritmiserings na 'n aantal kundiges 
verwys.  Hulle het 'n verslag ingedien waarvolgens bevind is dat 
ritmiserings nie verkieslik is nie, maar wel onder sekere voorwaardes 
aanvaarbaar is (ongepubliseerde Bylae).  Die Deputate het geoordeel 
dat hier 'n wesenlike verandering is in wat normaalweg onder 'n 
Skrifberyming verstaan word.  Daarom moet die oordeel van die 
Sinode oor die wenslikheid en aanvaarbaarheid van ritmisering 
verkry word voordat voortgegaan word om met persone hieroor te 
onderhandel.. 
2.1.2  Nagaan en beoordeling van bestaande liedere 
Uit die Gesange in die Gesangebundel van die Ned. Geref en Ned. 
Herv. Kerke bring die Deputate die volgende onder die Sinode se 
aandag: 
Die bevindinge van die Deputate van Sinode 1991 oor Gesange 97, 
266 en 280 (Handelinge 1991:575, 576, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) word 
onderskryf dat hierdie Gesange nie as Skrifberymings opgeneem 
word nie. 
Volgens die Handelinge 1994:539, 4.4 moet Gesange 77 (Jes 9:1-6), 
177 (Op 21:1-7), 241 (Eks 20), 248 (Jes 55:1-6), 257 (Matt 5:3-12) 
en 276 (1 Kor 13:1-8) nog inhoudelik beoordeel word.  Geen ander 
Gesang is gevind wat oorweeg word vir opname as Skrifberyming 
nie. 
In die behandeling van Gesange 77, 177, 241, 257 en 276 is daar 
telkens 'n Minderheids- en Meerderheidsverslag.  Die Sinode sal oor 
die gewigtigheid van die argumente moet oordeel.  Hierdie 
beoordeling moet geskied volgens die Beginsels en Riglyne vir die 
keuring van Skrifberyminge vir die erediens (Handelinge 1994:527-
539). 



 766

Die Minderheidsverslag (ds. A.S. Smit) word telkens eerste geplaas, 
omdat die Meerderheidsverslag soms 'n reaksie op die 
Minderheidsverslag stel. 
 
2.1.2.1  Gesang 77 (Jesaja 9:1-6) 
           (Melodie J.G. Bastians 1812-1875) 
2.1.2.1.1  Minderheidsverslag oor Gesang 77 
 
Strofe 1: 
Die Kind wie se geboorte profeties voorsê word, word met die 
Nuwe-Testamentiese ampsnaam "Christus" benoem.  Dit is 'n visie 
vanuit die Nuwe Testament en kom nie uit die teks nie.  
Gereformeerdes het nooit met die beryming van Ou-Testamentiese 
gedeeltes, soos die Psalms e.a., direk die ampsaanduiding "Christus" 
in die berymings ingebring nie.  Dit is waar dat die Skrifgedeelte self 
wel baie sterk uitstyg as 'n Messiaanse profesie.  Ridderbos sê in 
Korte Verklaring oor Jesaja dat hierdie Kind "rechtstreeks moet 
bedoelen den grooten Koning der toekomst", maar dan moet ons 
onthou dat dit in Jesaja 9 nog 'n vergesig is.  Ridderbos sê daarvan:  
"... die later (ons beklemtoning) in speciale zin de Messias 
(Gezalfde) word genoemd".  Ons moet hier oppas om nie vooruit te 
gryp na wat God in die toekoms sou openbaar nie. 
Dit is 'n ernstige vraag waarom in strofe 1 gepraat word van "die 
volk" en dan word in strofe 2, wat die subjek betref, gespring na 
"ons".  Dit maak die opset van die beryming onduidelik.  Weer is dit 
die realisering van die toekomsvisie wat in die teks ingeskrywe word.  
Dit is inderdaad so dat die "volk" van die Ou Verbond kan verwys na 
die "volk van God" in die Nuwe Verbond, of selfs van ons tyd, maar 
dan moet dit nie in die teks ingelê word nie, maar wat in die 
eksegetiese sin uit die teks uitkom, moet duidelik gemaak word.  In 
die teks self word van Jes 9:1-4 konsekwent van "die volk" en van 
"hulle" gepraat. 
 
Strofe 2: 
Die baie sterk profetiese verkondiging van die Messiaanse heil:  
"Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed 
wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van vuur", is nie 
in die Gesang verdiskonteer nie.  Die woorde in strofe 2:  "die 
vyande ... verdwyn", vertolk nie die hele waarheid nie.  Dit is nie die 
"vyande" wat verdwyn nie, maar die "vyandskap".  Vyande sal ook 
met mekaar versoen word (Matt 5:21-26, 44;  2 Kor 5:11-21;  kyk 
ook Jes 2:4;  Miga 4:3;  Ps 46:9, 10). 
 
Strofe 3: 
In strofe 3 is dit nie duidelik waarna die "dit" in die sewende vers 
verwys nie:  "...met ywer sal Hy dit bevestig".  Verwys dit na 
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"vermeerder Hy sy heerskappy" (vss 3, 4) of na "vrede sonder einde 
deur geregtigheid" (Vss. 5, 6)?  Hierdie onduidelikheid bederf die 
hele strofe.  In die teks self word verwys na die "vermeerdering van 
die heerskappy".  Dit kom nie in die beryming voor nie. 
Die verbondsbelofte aan Dawid is nie in strofe 3 verdiskonteer nie, 
nl. die woorde in Jes 9:6:  "...tot vermeerdering van die heerskappy 
en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid..."  (2 Sam 7:13;  
Luk 1:32).  Dit is heeltemal geïgnoreer. 
In die laaste vers van strofe 3 word die differensiasie tussen die 
"Kind" en "die Here van die leërskare" nie duidelik aangetoon nie.  
Die perikoop Jes 9:1-6 sluit af met die woorde:  "Die ywer van die 
Here van die leërskare sal dit doen".  Dit is duidelik dat die hele 
profesie in die verse hier bedoel word.  Maar die Gesang skrywe dit 
aan die "Seun" se optrede toe.  Na 'n aandagstreep in verband met 
die heerskappy en vrede (wat reeds onduidelik is), sê die Gesang:  
"...met ywer sal Hy dit bevestig van nou af tot in ewigheid".  Nou 
weet ons wel later duidelik dat die Vader en die Seun een is;  maar in 
die profesie word die ywer van die Here genoem met die oog op die 
vervulling van die profesie wat in die Kind sal plaasvind.  Dit is 'n 
baie groter perspektief wat geteken word as net dat "die ywer van die 
Vredevors sy heerskappy sal bevestig". 
Aanbeveling:  Gesang 77 word nie as Skrifberyming aanvaar nie. 
 
2.1.2.1.2  Meerderheidsverslag oor Gesang 77 
 
Strofe 1: 
Die feit dat Christus by name genoem word, is aanvaarbaar vanuit 
die openbarings-historiese perspektief dat dit hier ongetwyfeld 
profeties oor Jesus Christus handel.  Die feit dat die woorde "Kind" 
en "Seun" in Jes 9:5 in die 1953-vertaling met hoofletters geskryf is, 
bevestig die verwysing na Christus.  In Psalm 2:6 (berym) word 
"Seun" ook met 'n hoofletter geskryf, soos ook in die 1953-vertaling 
van Ps 2:12.  Om dus na Christus te verwys met die gebruik van 'n 
hoofletter of om sy Naam te noem is wesenlik dieselfde. 
Die feit dat in strofe 1 van "hulle" sprake is en in strofe 2 van "ons" 
is nie vreemd nie, aangesien Jes 2:5 duidelik "ons" aan die orde stel 
met die woorde:  "'n Kind is aan ons gegee".  Die naasmekaarstelling 
van "hulle" en "ons" in Jes 9 word in die beryming pertinent gestel 
en selfs beklemtoon deur die twee newestellende verse 5 en 6 in 
strofe 2: 
"'n Kind is vir u volk gebore, (= hulle) 
'n Seun het U aan ons gegee -" (= ons). 
Dat "hulle" en "ons" in 'n beryming soms alternatiewelik gebruik 
word, blyk uit die huidige bestaande Psalmberyming, bv. in die 
volgende gevalle: 
Ps 28:8 (1953):  "Die HERE is 'n sterkte vir hulle..." 
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Ps 28:8 (berym):  "U is ons sterkte en teëweer..." 
en 
Ps 51:21 (1953):  "...dan sal hulle stiere offer..." 
Ps 51:8 (berym):  "dan sal ons hand die regte offers vind". 
 
Strofe 2: 
Die begrippe "soldaatskoene" en "kleed in bloed gerol" word wel nie 
by name in die beryming genoem nie.  Maar die saak waarom dit in 
hierdie vers gaan, word wel in die beryming gevind in die woorde:  
"Die vyande wat ons verskrik het", wat dui op die soldateskoen en 
uniform ("kleed in bloed gerol") en "verdwyn wanneer u almag 
spreek" wat dui op die begrippe "verbrand" en "verteer" ("prooi van 
vuur") in Jes 9:4.  Aangesien dit 'n beryming is, word "vyand" en 
"vyandskap" hier sinoniem gebruik en daarmee word die versoening 
tussen vyande nie uitgesluit nie. 
 
 
Strofe 3: 
Die woord "dit" in die beryming se strofe 3, vers 7, ("... met ywer sal 
Hy dit bevestig") kan, blykens die verband van vers 7 binne die hele 
strofe 3, so verklaar word dat dit logies al die vorige dade van die 
"Vredevors" insluit.  Dieselfde is logies af te lei uit die 1953-
vertaling van Jes 9:6 waar "om dit te bevestig en dit te versterk" dui 
op die "vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder 
einde".  In die beryming is hierdie selfde verband wel aan die orde. 
Die woorde in die beryming "...sy heerskappy as Vredevors" (strofe 
3, vers 4) kan so opgeneem word dat dit die saak van die heerskappy 
"op die troon van Dawid en oor sy koninkryk" (Jes 9:6) insluit.  Die 
gedagte van heerskappy is dus wel in die beryming geformuleer 
sonder om die troon van Dawid by name te noem. 
Die twee laaste verse van strofe 3 verbind die "ywer" aan die 
"Vredevors" en nie aan die "HERE van die leërskare" nie.  Dit is 'n 
leemte dat die HERE nie hier aan die einde by name genoem word 
nie.  Nogtans blyk dit uit die hele beryming dat dit God is wat hier 
aan die werk is, soos blyk uit strofe 2, vers 6 en 8:  "'n Seun het U 
aan ons gegee"/"met mag en eer is Hy beklee".  Die beryming stel dit 
wel dat dit die Here is wat hierdie profesie in vervulling laat gaan.  
Die feit dat hierdie feit nie in die laaste strofe by name genoem word 
nie, hoewel vroeër wel aan die orde is, dra nie soveel gewig dat 
beweer kan word dat hierdie beryming nie dit berym wat in Jes 9:1-6 
staan nie. 
Bevinding:  Hierdie beryming is Skriftuurlik, dogmaties en liturgies 
aanvaarbaar om as Skrifberyming goedgekeur te word. 
Aanbeveling:  Gesang 77 word wel as Skrifberyming goedgekeur. 
 
2.1.2.2  Gesang 177 (Op 21:1-7) 
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           (Melodie:  Criemond 1690) 
Daar word op gewys dat Skrifberyming 23 reeds 'n beryming van Op 
21:1-4 is. 
 
2.1.2.2.1  Minderheidsverslag oor Gesang 177 
Die weglating van die woorde:  "...die eerste hemel en die eerste 
aarde het verbygegaan...", verswak die gedagte van die 
wedergeboorte van die ganse skepping (Matt 19:28). 
Op 21:3 is nie pertinent berym nie.  Dit word saamgebondel in die 
woorde:  God self kom by ons bly.  In vers 3 word egter twee 
belangrike eindpunte of konklusies van die heilsgeskiedenis 
saamgevat: 
(1)  God kom tabernakel by die syne.  In Lev 26:11, 12 gee God die 
belofte dat Hy by sy volk sal kom tabernakel, en hulle sal sy volk 
wees en Hy hulle God.  Maar deur die lang geskiedenis van ontrou 
het dit nooit regte verwerklik nie.  En nou dat dit alles nuut geword 
het, nou kom tabernakel God by sy verloste en gereinigde volk.  Dit 
word in die Gesang veronderstel, nie pertinent gesê nie, in "God self 
kom by ons bly". 
(2)  Volgens die meeste Griekse tekste word die woorde "en hulle sal 
sy volk wees" in die meervoud gestel:  "Hulle sal sy volke wees".  
Vir volke word die Griekse woord "laoi" gebruik.  "Laos" is die 
woord wat by uitstek vir die geheiligde Godsvolk gebruik word.  Hier 
is dan 'n vervulling van die opdrag in Matt 28:19:  "Gaan dan heen..."  
Dit is dan nie maar "ethnê", volke na hulle wêreldse aard nie, maar 
as die goddelose veroordeel is en die droë takke uitgesnoei is, is dit 
die geheiligde volke by wie Hy bly (vgl. Op 21:24 en 26).  Maar 
hierdie vervulling van die werk van die Gees deur die kerk word nie 
in die Gesang in ag geneem nie. 
Verder ontbreek in die beryming van die Gesang die woorde uit 
verse 5b en 6a en b.  Dit bly nog altyd die eis dat die Skrif so 
volledig as moontlik berym moet word. 
Bevinding:  Oor bogenoemde gebreke beveel ek aan dat die Gesang 
nie as 'n Skrifberyming opgeneem word nie. 
 
2.1.2.2.2  Meerderheidsverslag oor Gesang 177 
 
Strofe 1: 
Die weglating van "die eerste hemel en die eerste aarde het 
verbygegaan" is binne die konteks van die strofe wel opgeneem in 
die woorde "nuwe hemel" en "nuwe aarde" en "die see en al wat skei, 
verdwyn". 
 
Strofe 2: 
'n Goeie beryming van Op 21:2. 
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Strofe 3: 
Op 21:3 is nie afsonderlik berym nie.  Die kerngedagte in 21:3, dat 
God by sy volk is (wat in Op 21:3 drie maal genoem word), word 
baie prominent en reeds in die eerste strofe se laaste vers 
geformuleer in 'n baie sterk stelling:  "God self kom by ons bly". 
Dit is 'n leemte dat die "tabernakel"-gedagte nie in die beryming aan 
die orde kom nie, aangesien die tabernakel 'n sterk openbarings-
historiese betekenis dra vanuit God se teenwoordigheid by die Ou-
Testamentiese verbondsvolk in hulle trek deur die woestyn.  Hiermee 
saam is die begrip "en hulle sal sy volk wees" nie berym nie, wat ook 
'n leemte is, aangesien 21:3 nie net God se teenwoordigheid 
verwoord nie maar ook sy verbondsverbintenis met sy volk beskryf. 
Die woorde "God self kom by ons bly" kan wel die implikasie hê dat 
dit net die verbondsvolk van God is wat kan bely dat God by "ons" 
kom bly en dat die gebruik van "ons" hier juis hierdie openbarings-
historiese lyn deurtrek na hulle ("ons") by wie die tabernakel van 
God in die Godsvolk se moeilike omstandighede is. 
 
Strofe 3: 
Is 'n goeie beryming van Op 21:4. 
 
Strofe 4: 
Op 21:5, 6, 7 word hier berym met weglating van die laaste deel van 
21:5 en die eerste deel van 21:6.  Die laaste twee verse gee die laaste 
gedeelte van 21:7 weer.  Dit kan 'n punt van kritiek wees, maar die 
Skrif word dikwels so gebruik en verklaar dat gedagtes uit 
verskillende verse saamgebundel word om 'n eenheidsgedagte te 
beklemtoon.  Dit is wat hier gebeur en is aanvaarbaar omdat hiermee 
nie aan die wese van die inhoud van Op 21:1-7 verander word nie. 
 
Strofe 5: 
Hierdie strofe begin met die eerste deel van 21:7 en gaan voort met 
die laaste deel van 21:6.  Die betekenis van die betrokke 
Skrifgedeelte kom steeds tot sy reg. 
Bevinding:  Ten spyte van bogenoemde punte van kritiek meen die 
meerderheid van die Deputate dat daar geen deurslaggewende 
eksegetiese, dogmatiese of liturgiese beswaar teen hierdie beryming 
is nie. 
Aanbeveling:  Gesang 177 word as Skrifberyming goedgekeur as 'n 
alternatiewe beryming naas Skrifberyming 23 (Op 21:1-4). 
 
2.1.2.3  Gesang 241 (Eksodus 20) 
            (Melodie A.C. van Velden 1866-1919) 
Daar word op gewys dat Skrifberyming 26 reeds 'n beryming van Eks 
20 is. 
2.1.2.3.1  Minderheidsverslag oor Gesang 241 
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Strofe 1: 
Die uitdrukking "sondeslawerny" is 'n liturgiese aanpassing om dit 
vir die kerk van vandag geskik te maak, en is nie beryming van die 
oorspronklike nie.  Sulke aanpassings lê meer in die aard van 
gesange, en is nie Skrifberymings nie. 
 
Strofe 2: 
Hierin ontbreek die belangrike waarskuwing en seënspreuk wat 
gewoonlik die verbondswraak en verbondseën genoem word, nl.  "Ek 
sal die sondes van die vaders besoek aan die kinders... ens.".  Veral 
in ons tyd bly die waarskuwing van die verbondswraak nog steeds 
belangrik;  en bly die seën 'n verkwikking van die gelowige. 
 
 
Strofe 3: 
Hier is die woorde in die laaste vers "die wat Hom liefhet, word 
behou", 'n invoeging wat nie uit die derde gebod kom nie. 
 
Strofe 5: 
In strofe 5 is die woord "owerhede" 'n afleiding uit ons 
Belydenisskrifte, wat moontlik aanvaarbaar kan wees. 
Net so is in strofes 6 en 7 aanvullings wat seker as aanvaarbaar 
beoordeel kan word. 
 
Strofe 8: 
Strofe 8 skuiwe die aksent van die begeerte self uit na die NT-
bekende "hart" (Matt 15:19).  Dit is eweneens 'n verwerking en nie 'n 
beryming nie.  In vergelyking met die Totius-beryming is dit seker 
aanvaarbaar, maar daar moet met verantwoording oor besluit word! 
 
Strofe 9: 
Strofe 9 is, soos Skrifberyming 26:11, 'n skuldbelydenis.  Die vraag 
is net of ons in die laaste vers moet sê:  "U Gees bring ons die heil in 
Christus..." of moet dit eerder wees:  "...skenk ons..."? 
Beoordeling:  Ons het in Skrifberyming 26 'n meer volledige en 
stewiger beryming van die Tien Gebooie as hierdie Gesang. 
 
2.1.2.3.2  Meerderheidsverslag oor Gesang 241 
In die geheel word hierdie beryming as geslaag en getrou aan die 
Skrifgedeelte beskou.  Die volgende opmerkings word wel gemaak: 
In strofe 2 ontbreek die verbondswraak en verbondseën van Eks 
20:5, 6.  Die wesenlike van die Tweede gebod word wel weergegee. 
In strofe 9 word die Nuwe-Testamentiese gelowige se reaksie op die 
Wet verwoord (soos in SB 26:11) in die kennis van ellende, van 
verlossing en van dankbaarheid, ooreenkomstig die drie dele van die 
Heidelbergse Kategismus. 
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Bevinding:  Ten spyte van bogenoemde opmerkings meen die 
meerderheid van die Deputate dat daar geen eksegetiese, dogmatiese 
of liturgiese beswaar teen hierdie beryming is nie. 
Aanbeveling:  Gesang 241 word as alternatiewe beryming naas 
Skrifberyming 26 goedgekeur. 
 
2.1.2.4  Gesang 248 (Jesaja 55:1-6) 
Die feit dat Jes 55:3, 4, 5 nie berym is nie, laat 'n wesenlike leemte in 
hierdie beryming, aangesien dit in hierdie verse oor die verbond 
handel (55:3) wat die wesenlike begronding gee op grond waarvan 
God die volk uitnooi (55:1) en vir hulle te vinde is (55:6).  Jes 55:1 
se uitnodiging tot die volk is nie net op die volk self gerig nie, maar 
is kragtens 55:4, 5 ook bedoel as 'n getuienis vir die volke - en dit 
alles om God se eer (55:6).  Hierdie begronding is wesenlik en moet 
in 'n beryming van hierdie Skrifgedeelte voorkom. 
Bevinding:  Wesenlike aspekte van die betrokke Skrifgedeelte 
ontbreek in Gesang 248. 
Aanbeveling:  Gesang 248 word nie as Skrifberyming goedgekeur 
nie. 
 
2.1.2.5  Gesang 257 (Matteus 5:3-12) 
            (Melodie:  J.C. Bach 1735-1782) 
Daar word op gewys dat Skrifberyming 16 reeds 'n beryming van 
Matt 5:3-12 is. 
 
2.1.2.5.1  Minderheidsverslag oor Gesang 257 
 
Strofe 1: 
Die woorde "arm voor God" beeld 'n berouvolle gesindheid uit, 
terwyl die woord wat in Matt 5 gebruik word, nl. "ptôchoi pneumati" 
op 'n toestand wys.  Die woord "ptôchos" dui 'n toestand van 
verdorwenheid aan (vgl. Matt 11:5).  "Arm voor God" gee 'n 
heeltemal ander indruk weer as wat die Skrif weergee. 
Die woord "salig", wat in Matt 5 herhaalde kere as 'n toesegging van 
die Verlosser herhaal word, word in die Gesang net een maal 
gebruik, of dalk veronderstel.  Dit verswak die hele sin en inhoud van 
die lied.  Vergelyk dit met Sb 16 wat dit baie kragtiger stel. 
"Saggeaardes" is iets anders as "sagmoediges".  Die digter kan 
sonder musikale skade die woord "sagmoediges" gebruik het.  Die 
Griekse woord "praos" is hoe selfs 'n baie sterk mens "gentle" 
teenoor ander optree.  Vergelyk Christus self, Dié Mens, wat in Matt 
11:29 sê:  "Ek is sagmoedig en nederig van hart". 
 
Strofe 2: 
Verse 3 en 4 beskryf net dat die barmhartigheid gelewer word, en nie 
dat dit deur die gewer ook ontvang word nie.  Weliswaar vertolk dit 
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'n blye gemeenskap tussen hulle wat barmhartigheid bewys.  Maar dit 
wys net na 'n gesindheid en vertolk nie die daad wat in Matt 5 
beklemtoon word nie. 
 
Strofe 3: 
Die woorde "om My ontwil" in Matt 5:11 handel om Christus se 
ontwil, en nie "om Gods eer", soos in die beryming nie.  Dit gaan om 
die erkenning van Christus se werk, verkondiging van Hom en diens 
aan Hom in die wêreld, juis ook teen die agtergrond van wat met die 
profete gebeur het.  As net gesê word "tot Gods eer" (wat wel ook 
waar is) kom hierdie aspek hier nie duidelik na vore nie.  Daarom is 
dit nie hier aanvaarbaar nie. 
Bevinding:  Teenoor die beryming wat ons het, en wat veel meer die 
Skrif getrou volg, is hierdie beryming nie aanvaarbaar nie. 
 
2.1.2.5.2  Meerderheidsverslag oor Gesang 257 
 
Strofe 1: 
Die woorde "salig die wat arm voor God is" verwoord die feit dat die 
"armes van gees" se "arm" posisie voor God beskryf word. 
Die woord "salig" word net een keer gebruik, nl. as die eerste woord 
van hierdie beryming.  Die begrip "salig" kom soms wel voor in die 
woord "gelukkig".  Die toesegging van God se kant kom telkens 
implisiet voor met elke saligspreking, hoewel dit soms geformuleer 
word asof dit 'n reeds bestaande feit is en nie 'n toesegging nie (bv. 
strofe 1 verse 5, 6).  Die saak van dit wat God aan die gelowige gee, 
word telkens wel geformuleer.  Daarom word hierdie kritiekpunt wel 
gestel, maar word dit nie as 'n deurslaggewende beswaar gesien nie. 
 
Strofe 2: 
In strofe 2, verse 3, 4 word net beskryf dat die barmhartigheid 
gelewer word en nie dat dit ontvang word nie.  Die "deel in blydskap 
onderling" verwoord waarskynlik implisiet hierdie aspek. 
 
Strofe 3: 
Die woorde "om My ontwil" in Matt 5:11 handel om Christus se 
ontwil en nie "om Gods eer" soos in die beryming nie.  Hierdie 
probleem is waarskynlik nie wesenlik nie, omdat "God se eer" ook 
Christus se eer insluit. 
Bevinding:  Die groot waarde van hierdie beryming is dat dit 
liturgies baie bruikbaar is omdat dit drie strofes bevat wat gemaklik 
al drie gesing kan word.  Verder is daar eksegeties en dogmaties geen 
beswaar teen die beryming nie.  Dit is duidelik dat alle aspekte en die 
volle draagwydte van elke saligspreking nie ten volle in 'n beryming 
vasgelê kan word nie, maar dat die wesenlike daarvan wel berym 
moet wees. 
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Aanbeveling:  Gesang 257 word as alternatiewe beryming naas 
Skrifberyming 16 goedgekeur. 
 
2.1.2.6  Gesang 276 (1 Kor 13:1-8) 
             (Melodie:  Straatsburg) 
Daar word op gewys dat Skrifberyming 21 reeds 'n beryming van 1 
Kor 13:1-8 is. 
 
2.1.2.6.1  Minderheidsverslag oor Gesang 276 
 
 
 
 
Strofe 1: 
Die liefde in vers 3 genoem:  "U liefde Heer" word hier voorgestel as 
'n "ontleende" liefde.  Dit kan nie wees nie.  Die liefde is 'n gawe aan 
die gelowige mens deur die vernuwende werk van die Gees (vgl. 1 
Kor 13:1).  Dit word ook so in die elfde vers gestel.  "Agapé" is tog 
'n gawe en vermoë wat aan die herskape mens gegee is (Dordtse LR, 
3 en 4:11, 12, ens.).  Ons Belydenis sien ons gawes nie as 
"ontleende" gawes nie.  Weliswaar word in Rom 5:5 gesê dat die 
liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees.  Maar 
nêrens word die werk van die Heilige Gees as iets "ekstra" aan ons 
voorgestel nie, maar dit is altyd herskepping van ons verdorwe 
natuur.  Selfs as in Ef 3:19 gesê word dat die gelowige vervul word 
met al die volheid van God, beteken dit nie dat ons godjies word nie, 
maar dat die kennis van God ons so vervul dat sy beeld in ons 
herlewe, en ons so vernuut word na die beeld van God (vgl. ook Ef 
4:24). 
 
Strofe 2: 
Waar in strofe 2 in verse 11, 12 'n bede buite die Skrif bygevoeg 
word, word die karakter van 'n Skrifberyming, wat die Woord moet 
berym, verander.  Dan word dit inderdaad 'n gesang.  Dit is dan 'n 
skriftuurlike lied in plaas van 'n Skriflied. 
Bevinding:  Die Sinode moet self oordeel of hierdie Gesang 
aanvaarbaar is. 
 
2.1.2.6.2  Meerderheidsverslag oor Gesang 276 
Hierdie beryming word as 'n Skrifgetroue beryming beskou.  Die 
laaste twee verse van strofe 2 is nie in 1 Kor 13 nie, maar verwoord 
implisiet die bedoeling van 1 Kor 13. 
Bevinding:  Daar is geen eksegetiese of dogmatiese beswaar teen 
hierdie beryming nie.  Dit is liturgies goed bruikbaar omdat dit slegs 
twee strofes is wat gemaklik as 'n eenheid gesing kan word. 
Aanbeveling:  Gesang 276 word as alternatiewe beryming naas 
Skrifberyming 21 goedgekeur. 
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 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2.1 (sien verder 
besluite oor spesifieke Gesange hieronder - Deputate 
Handelinge). 

 
2.2  Die Sinode besluit 
In die lig van die voorafgaande beveel u Deputate aan: 
2.2.1  Die Sinode besluit oor die opname al dan nie van 
onderskeidelik Gesange 77, 177, 241, 248, 257 en 276. 
 Besluit:  Die Sinode keur die volgende Gesange as 

Skrifberymings goed:  Gesang 77, 177, 241, 257 en 276.  
Gesang 248 word nie goedgekeur nie. 

Motivering:  Vergelyk die Meerderheidsverslag hierbo in die geval 
van die Gesange wat goedgekeur is. 
2.2.2  Die Sinode benoem Deputate om enige beryming van die Skrif 
wat aan hulle voorgelê word of ander berymings wat hulle mag 
identifiseer volgens die vasgestelde Beginsels en Riglyne 
(Handelinge 1994:527) te beoordeel en aanbevelings daaroor te 
doen. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.3  Die Sinode neem kennis dat min reaksie uit die kerkverband 
gekom het van voorleggings van nuwe berymings en beveel die kerke 
aan om persone met belangstelling in hierdie rigting aan te moedig 
om berymings aan die Deputate voor te lê. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.4  Die benoemde Deputate kry opdrag om Skrifgedeeltes (bv. die 
gebede in Efesiërs 1 en 3;  Kol 1:15-20; Flp 2:6-11;  Num 21:17 vv 
en die lied in 1 Sam 2) wat vir moontlike Skrifberymings geskik is, te 
identifiseer en met individuele persone te skakel met die versoek om 
Skrifberymings oor hierdie gedeeltes aan die Deputate voor te lê.  
Sodanige persone moet op hoogte gebring word van die vereistes 
waaraan 'n Skrifberyming moet beantwoord volgens die besluite van 
Sinode 1994. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
2.2.5  Die Deputate kan, binne die neergelegde riglyne en met die 
samewerking van eksegete (soos wat die prosedure is met die Nuwe 
Psalmberyming), met die betrokke persone kommunikeer aangaande 
veranderinge aan die voorgelegde berymings sodat die persoon 'n 
finale produk aan die Deputate kan voorlê.  Hierdie finale berymings 
moet aan die volgende Sinode voorgelê word vir finale beoordeling. 
 Besluit:  Goedgekeur.  Die Skrifberymings van J.P. Bingle en 

die ritmisering van A. Verhoef word terugverwys na die 
opstellers met die versoek om aandag te gee aan voorgestelde 
wysigings en die werk weer voor te lê aan die Deputate vir 
afhandeling. 
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2.2.6  Die Sinode spreek hom uit oor die moontlikheid en die 
wenslikheid van ritmiserings.  Indien die Sinode hom positief 
daaroor uitspreek, moet die benoemde Deputate ritmiserings 
oorweeg en die volgende Sinode daaroor adviseer. 
 Besluit:  Die Sinode gee opdrag aan die te benoeme Deputate 

om ritmiserings te oorweeg en die volgende Sinode daaroor te 
adviseer.  Dit sluit ook die ritmiserings van A. Verhoef in. 

 
3.  Samewerking vir nuwe Psalmberyming 
3.1  Die Sinode neem kennis 
3.3.1  Algemene werkswyse 
3.1.1.1  'n Subkommissie van die Deputate, bestaande uit prof. H.F. 
van Rooy, di. J.P. Bingle, A.H. Mulder, A.S. Smit en dr. A.G.S. 
Venter, het die vergaderings van die Afrikaanse Psalmkommissie 
bygewoon en met die beoordeling van nuwe Psalms saamgewerk.  
Prof. Heilna du Plooy van die PU vir CHO is op versoek van die 
Kommissie tot die Psalmkommissie gekoöpteer omdat die behoefte 
bestaan het aan 'n letterkundige wat op Potchefstroom woonagtig is 
en wat met die digter T.T. Cloete kon saamwerk.  Uit die 
Gereformeerde Kerke se geledere werk proff. H.F. van Rooy, H. du 
Plooy en dr. Daleen Kruger met prof. Cloete saam. 
3.1.1.2  Die afgelope drie jaar is ses vergaderings van die 
Psalmkommissie (wat in Pretoria vergader) bygewoon. 
3.1.1.3  Die Psalmkommissie bestaan uit 34 lede, saamgestel uit 
eksegete, musici, letterkundiges en dogmatici uit die Ned. Geref., 
Ned. Herv. en Gereformeerde Kerke vanoor die hele land.  Die 
samewerking is baie hartlik en daar kan met dankbaarheid getuig 
word dat die beoordeling van die nuwe Psalms uiters noukeurig 
gedoen word om te voldoen aan die eise van Skrifgetrouheid en aan 
die eise gestel in die Beginsels en Riglyne soos deur die Sinode 1994 
vasgestel (Handelinge 1994:553, 4.2).  Die werkswyse van die 
Kommissie is so dat voorleggings in verskillende stadiums behandel 
word en dat deurentyd met die digters oor tekortkominge en 
voorgestelde veranderings gekommunikeer word (eerste voorlegging 
op wit papier, later op geel sodra die beryming goedkeuring nader, 
op groen vir finale goedkeuring). 
3.1.1.4  Hierdie Kommissie doen ook die beoordeling van die 
melodieë wat gepas is vir elke Psalm en vir huidige kerklike gebruik.  
Op 14 Augustus 1992 is besluit watter van die huidige melodieë wel 
behou moet word.  Daar moet op gewys word dat daar ander 
Deputate van die Sinode is wat ook met die soek na en beoordeling 
van nuwe melodieë besig is. 
3.1.1.5  Die Deputate het die twee Rapporte wat op die Nasionale 
Sinode 1994 aanvaar is, vir kennisname aan alle lede van die 
Psalmkommissie deurgegee, nl. die Rapport Studiedeputate oor 
Beginsels en Riglyne vir die keuring van Skrifberymings vir die 
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erediens (Handelinge 1994:527-539) en die Rapport van 
Studiedeputate oor singbare melodieë (Handelinge 1994:540-542). 
3.1.1.6  Met die opstel van hierdie Rapport is 33 nuwe berymings 
finaal goedgekeur (melodieë uitgesluit) en 59 is in een of ander 
stadium van behandeling met die oog op finalisering (Bylae 3).  By 
verre die meeste Psalms is van T.T. Cloete.  'n Woord van besondere 
dank en waardering van die kant van die Sinode behoort aan hierdie 
digter oorgedra te word. 
3.1.1.7  Op versoek van die Afrikaanse Psalmkommissie is enkele 
Gereformeerde Kerke gevra om sekere voorlopig gefinaliseerde 
nuwe berymings uit te toets ten einde die aanvaarbaarheid en 
bruikbaarheid daarvan te bepaal.  Op 9 Maart 1995 is gekose 
kerkrade genader.  Daar is van die volgende gemeentes reaksie 
ontvang:  Krugersdorp, Noordbrug, Potchefstroom-Noord, 
Randburg, Sasolburg, Vereeniging-Oos.  Die resultaat van hierdie 
reaksies is aan die Psalmkommissie deurgegee. 
3.1.1.8  Die Deputate is ook uitgenooi om 'n vergadering van die 
Tussenkerklike Kommissie vir Publikasies (TKKP) by te woon.  Dr. 
A.G.S. Venter het hierdie vergadering (op 8 Februarie 1991) as 
waarnemer bygewoon omdat daar geen amptelike opdrag daartoe 
gegee is nie.  Die TKKP werk met die uitgee, dit is die ooreenkoms 
met die uitgewer, van die Nuwe Afrikaanse Psalmbundel en is 
saamgestel uit verteenwoordigers van die kerke wat lede is van die 
Afrikaanse Psalmkommissie.  Hierdie instansie hanteer uiteindelik 
die kopiereg van die Nuwe Psalmberyming.  Die stukke van die 
vergadering van 8 Februarie 1996 word as Bylae by hierdie Rapport 
gevoeg (ongepubliseer). 
3.1.1.9  'n Skrywe is van die Afrikaanse Protestantse Kerk ontvang 
(d.d. 8 Februarie 1996) met 'n versoek om samewerking tussen die 
APK en die GKSA oor die nuwe Psalmberyming (ongepubliseerde 
Bylae).  Die Deputate het geoordeel dat die Deputate op die 
Afrikaanse Psalmkommissie met die ander kerke gesamentlik 
saamwerk en nie met kerke afsonderlik nie.  Die APK is deur die 
Psalmkommissie genooi om ook met die nuwe beryming saam te 
werk. 
3.1.1.10  'n Skrywe is vroeër van die Jeugdeputate ontvang met die 
oog op koördinering van aktiwiteite van hierdie twee Deputate.  
Sodanige koördinering het nie gerealiseer nie. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.1.1.1 tot 3.1.1.10. 
3.2  Die Sinode besluit 
3.2.1  Deputate word weer benoem om saam te werk met die Ned. 
Geref. en Ned. Herv. Kerke (en ander kerke wat op die 
Psalmkommissie mag sitting hê) met die oog op die nuwe 
Psalmberyming. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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3.2.2  Verteenwoordigers uit die Deputate word op die TKKP 
benoem met die opdrag om saam te werk met die uitgee van die 
nuwe Psalmboek.  Die Deputate moet die volgende Sinode adviseer 
oor die vorm waarin die nuwe Psalmboek uitgegee moet word. 
 Besluit:  Afgekeur.  Die volgende Nasionale Sinode sal die 

keurproses afhandel.  Die Deputate kry opdrag om 
verteenwoordigers aan te wys om op verkennende basis 
voorlopige onderhandelings met die TKKP in verband met die 
samestelling, druk en onkoste van ‘n nuwe liederebundel aan te 
knoop en by die volgende Nasionale Sinode daaroor te 
rapporteer. 

3.2.3  Die Sinode skep 'n geleentheid om tydens die Sinode 
dankwoorde aan prof. T.T. Cloete oor te dra. 
 Besluit:  Die Sinode rig in ‘n skrywe woorde van waardering en 

bemoediging aan prof. T.T. Cloete. 
3.2.4  Die Sinode begroot vir uitgawes vir bywoning en reëlings van 
die vergadering van die Psalmkommissie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2.5  Besluit:  Die Sinode besluit dat ‘n keurderspaneel deur die 
betrokke Deputate saamgestel word om aanbevelings oor die 
voortgaande en finale inhoud van die nuwe Psalmberymings te maak 
en aan die Afrikaanse Psalmkommissie voor te lê.  As vertreklys kan 
die Deputate die volgende persone nader:  dr. L. Dekker, prof. P.D. 
van der Walt, prof. P.W. Buys, prof. Jan Swanepoel, dr. I.L. Bekker, 
ds. J. Myburg, prof. H.F. van Rooy, prof. H. du Plooy, dr. Daleen 
Kruger, proff. E.J. Smit en H.J. Grobler. 
 
 
23.4  RAPPORT OOR HERSIENING VAN TOTIUS 
PSALMBERYMING:  PSALMS 1 TOT 13:5  (Artt.72, 125, 236) 
 
A.  Prof. J. van der Elst stel die Rapport nadat hy in die vergadering 
verwelkom is. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgie II. 
C.  ‘n Brief van prof. P.W. Buys wat ontvanklik verklaar is word ook 
verwys na Kommissie Liturgie II. 
D.  Ds. J.L. du Plooy rapporteer namens die Kommissie. 
E.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.  Besluite by die vorige Sinode was die volgende: 
1.1  Dat aan die Beskrywingspunt op die volgende wyse gevolg 
gegee word: 
1.1.1  Drie Deputate (vgl. Acta 1976:405) word benoem om 
(1)  uitvoering te gee aan punte 4.1, 4.2.2 en 4.3 van art.113 op p.405 
van Acta 1976 wat soos volg lui: 
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“4.1  Die Sinode besluit om saam te werk aan 'n beperkte taalkundige 
revisie van die Psalmberyming waarin getrag sal word om argaïstiese 
woorde en segswyses en ander taalonsuiwerhede uit te suiwer terwyl 
streng gewaak sal word teen die aantasting van die inhoud en 
poëtiese gehalte van die bestaande beryming. 
4.1.2  Om self met behulp van wie hulle ook mag goedvind, te 
probeer om Psalms waarin sodanige taalonsuiwerhede voorkom, te 
revideer. 
4.3  Aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch 
Hervormde Kerk word voorgestel dat 'n Interkerklike 
Revisiekommissie bestaande uit drie lede van elke kerk in die lewe 
geroep word met die opdrag om die gerevideerde tekste van Psalms 
wat deur amptelike kerklike instansies aan hom voorgelê word, te 
beoordeel, en indien die oordeel gunstig is, dit aan die Sinodes van 
die drie Afrikaanse kerke met aanbevelings voor te lê.  Indien die 
ander twee Afrikaanse kerke dit bewillig, sal die drie Deputate 
genoem in 4.2 in hierdie Interkerklike Revisiekommissie dien." 
1.1.2  arbeid wat reeds in hierdie verband gedoen is (vergelyk Acta 
1979:616-618, 186, Bylae 128 by die Rapport Deputate 
Tekshersiening van die Psalms) te evalueer en in die lig van verdere 
studiewerk oor die hersiening van die Totiusteks by die volgende 
Sinode te rapporteer. 
1.1.3  Argaïsmes en Nederlandismes wat nie vervang kan word nie, 
moet in voetnotas of in 'n addendum verklaar word om 
verstaansprobleme op te los. 
1.2  Die skakeling met die NG en NH Kerke mag nie die hersiening 
vertraag of in die weg staan nie.  Die Deputate word ook gemagtig 
om met kundige persone in ander Afrikaanse Kerke saam te werk. 
1.3  Die finale beslissing oor die gerevideerde teks berus by die 
Sinode.  Dit sal die leerstellige suiwerheid, religieuse diepgang en 
literêre gehalte van die oorspronklike moet bewaar.  Die effektiwiteit 
waarmee die taalprobleme opgelos word en die praktiese nut van die 
eindproduk sal die aanvaarbaarheid daarvan bepaal. 
Die werk van die Deputate moet aan die benoemde Deputate 
Liturgiese Musiek voorgelê word wat sal funksioneer as 'n 
Kommissie van pre-advies vir Nasionale Sinode 1997. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Vir kennisname 
2.1  Die verslag wat nou volg, gaan puntsgewys oor bogenoemde 
sake 
2.1.1  Die drie benoemde Deputate is prof. J. van der Elst (s), dr. 
I.L.J. van Vuuren en dr. H.J.G. du Plooy met prof. P.W. Buys as 
adviseur.  Prof. Du Plooy het onttrek en prof. P.G.W. du Plessis 
(sek.) is in haar plek benoem. 
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2.1.2  'n Beperkte taalkundige revisie is gedoen en 'n voorbeeld van 
die eerste hersiene 13 Psalms is hierby aangeheg.  Die werk gaan 
steeds voort en by die lewering van die verslag in Januarie 1997 kan 
die gegewens rondom die revisiewerk aangevul word. 
Hier moet vermeld word dat daar 'n meningsverskil binne die 
geledere van die Deputate bestaan oor die sinvolheid van hierdie 
oefening.  As die Sinode tweërlei weg opgaan en enersyds 'n aantal 
broeders en susters in 'n Interkerklike Kommissie benoem om mee te 
werk aan 'n totale nuwe beryming, en andersyds opdrag gee vir 'n 
hersiening van die Totiusberyming klink dit of daar onversoenlike 
belange op die spel is. 
Die revisie van die Totiusberyming kan neerkom op lapwerk en 
uiteindelik ook die poëtiese struktuur van die Psalms aantas.  Verder 
leef die veronderstelling dat die nuwe beryming op die lang duur tog 
algemeen aanvaar gaan word. 
2.1.3  Die Deputate het dit tot dusver nie nodig geag om ander 
persone oor die hersiening te raadpleeg nie.  Prof. Buys se talent as 
digter-adviseur het 'n belangrike bydrae gelewer. 
2.1.4  Daar is kennis geneem van vorige werk wat reeds vir 
hersiening van die Psalmberyming gedoen is.  Die werk het tot 'n 
groot mate eerder die sinjalering van argaïismes en Nederlandismes 
behels en minder die aanpassings van die berymings. 
2.1.5  In gevalle waar rymskemas nie verander kon word en waar 
vreemde woorde (argaïsmes en Nederlandismes) nie verander kon 
word nie, is inderdaad voetnotas aanbeveel. 
 Besluit:  Kennis geneem van pt.2.1.  Ten opsigte van pt.2.1.2 

neem die Sinode kennis dat daar nie eenstemmigheid onder die 
Deputate oor die gestelde standpunt was nie. 

2.2  In die lig van samewerking wat reeds op die basis van 'n 
volledige nuwe beryming bestaan, het die Deputate nie hulle weg 
oopgesien om met die ander kerke te skakel oor die hersiening van 
die Totiusberyming nie.  Daar was 'n versoek vanuit die APK tot 
samewerking.  Hierop het die Deputate nie ingegaan nie en ons vra 
die Sinode se advies hieroor. 
2.3  Die Deputate meen dat hulle in die aangehegte voorstelle tot 
verandering van die Totiusberyming nie die leerstellige suiwerheid 
en religieuse diepgang van die Totiustekste aangetas het nie.  
Taalprobleme kon redelik effektief opgelos word.  Die Deputate het 
op hierdie tydstip nog nie die pre-advies van die Deputate Liturgiese 
Musiek gevra oor die aanpassing nie, veral op grond van die 
betreklike klein volume werk wat afgehandel is. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.2 en 2.3. 
 
3.  Vir beoordeling deur Sinode 
3.1  Die aangehegte voorstelle vir aanpassings van die 
Totiusberyming.  Die veranderings is in vetdruk aangegee. 
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3.2  As die revisiewerk voortgesit moet word, sal dit nog ongeveer 
twee jaar neem om die werk te voltooi. 
3.3  Die Deputate is onseker oor die sinvolheid van die 
hersieningsoefening in die lig van die feit dat die Sinode tegelykertyd 
'n span aan die werk het in die Interkerklike Kommissie vir 'n nuwe 
Psalmberyming. 
3.4  Die Deputate is nie onwillig om die werk voort te sit as die 
Sinode so sou besluit nie.  Dit sou moontlik sinvol wees om die werk 
in sy geheel aan een persoon op te dra, by name prof. P.W. Buys. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 3. 
 
4.  Die Sinode moet oor die volgende sake besluit 
4.1  Op grond van die werk wat reeds gedoen is en wat 'n redelike 
indruk gee van die haalbaarheid van die oefening, moet besluit word 
of die werk moet voortgaan al dan nie. 
4.2  Daar moet besluit word of die werk aan 'n eenmankommissie in 
die persoon van prof. P.W. Buys opgedra word. 
4.3  Die Sinode moet besluit oor die betrokkenheid van die APK by 
die werk aan die beryming. 
 Besluit:  Die Sinode besluit soos volg na aanleiding van die 

Kommissierapport: 
1.  Kennis geneem van die volgende beredenering 
1.1  Die werk om die Totiusteks te hersien sloer nou reeds vanaf 
1976. 
1.2  Dit is eers vanaf Sinode 1994 dat vir die eerste keer 
daadwerklike uitvoering aan die hersieningsbesluit van 1976 gegee 
is. 
2.  Kennis geneem van die volgende bevindings:   
2.1  Dit blyk dat die hersiening van die Totiusteks bykans 
onoorkomelike probleme oplewer, en uiteindelik nie anders kan as 
om die literêre waarde en strukturele aard van die Psalmbundel aan 
te tas nie. 
2.2  Dit blyk dat die deputate onderling verdeeld was ten opsigte van 
die sinvolheid en haalbaarheid van die hersiening, veral in die lig van 
die werk aan die nuwe Psalmberyming. 
2.3  Die bruikbaarheid en doelmatigheid van drie Psalmberymings 
vir die GKSA (te wete die Totiusberyming, hersiene Totiusberyming 
en die nuwe Psalmberyming) kan met reg bevraagteken word. 
2.4  ‘n Hersiening van die Psalmberyming van Totius moet ook 
uitgebrei word na die Skrifberymings van Totius, kragtens KO, 
art.69. 
3.  Die Sinode besluit soos volg: 
3.1  Aan die Deputate word opgedra om waar moontlik, ligte 
redaksionele veranderings in die Totiusteks aan te bring. 
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3.2  Moeilik-verstaanbare woorde, uitdrukkings, argaïsmes en 
Afrikaans-vreemde woorde in die teks kan by wyse van verklarende 
aantekeninge (soos in die 1983-Bybelvertaling) verduidelik word. 
3.3  Prof. P.W. Buys en die lede van die Deputate word van harte 
bedank vir werk wat reeds gedoen is, en die Sinode spreek sy 
dankbaarheid veral teenoor prof. Buys uit vir sy onvermoeide en 
onbaatsugtige arbeid. 
3.4  Die ander drie Afrikaanse kerke, te wete die NGK, NHK en 
APK word in kennis gestel van die besluit van die Sinode. 
3.5  Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om indien nodig ‘n 
kundige(s) te nader om die ligte hersiening te doen en aan hulle voor 
te lê.  Die Deputate mag ook ander kundige(s) koöpteer. 
4.  Opdrag aan te benoeme Deputate: 
4.1  Aan die te benoeme Deputate word opgedra om waar moontlik 
ligte redaksionele veranderinge in die Totiusteks aan te bring.  
Moeilik-verstaanbare woorde, uitdrukkings, argaïsmes en Afrikaans-
vreemde woorde in die teks kan by wyse van verklarende 
aantekeninge (soos in die 1983-Bybelvertaling) verduidelik word. 
4.2  Die werk wat reeds in die verband gedoen is, word in ag geneem 
en sover moontlik oorgeneem. 
4.3  Die huidige bundel van Skrifberymings word ook bewerk. 
4.4  Die ander drie Afrikaanse kerke en die VGK, word van hierdie 
besluit in kennis gestel.  Versoeke tot samewerking moet deur die 
Deputate beoordeel en waar moontlik geïmplementeer word. 
 
 
HERSIENE PSALMS : PSALM 1 TOT 13:5 
 
 
PSALM 1 
 
Vers 1  (Onveranderd) 
Vers 2 
 Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, 
 sy wortels uitsprei by die waterkant; 
 en mild versorg deur vrug'bre lentelugte, 
 sy volle drag laat sien van somervrugte. 
 Geen teenspoed wat hom in sy werk sal stuit: 
 wat hy begin, voer hy voorspoedig uit. 
Vers 3 
 So is die sondaar nie;  sy aardse tyd 
 is wisselspel en onbestendigheid. 
 Hy's soos die kaf aan stormwind *prysgegewe; 
 in nietigheid, so eindig hy sy lewe; 
 hy hou nie stand voor God se aangesig, 
 of waar Hy oorgaan tot die strafgerig. 
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 Voetnoot 
 *prysgegewe : prysgegee 
 
 
 
Vers 4 
 God ken die pad waarop sy volk moet gaan; 
 dit is sy oog wat hulle gadeslaan; 
 dis Hy wat met sy lig hul pad bestraal het; 
 maar sondaarspad wat van hom weggedwaal het - 
 dit moet vergaan;  onkeerbaar in hul spoed, 
 loop hul oplaas 'n afgrond tegemoet. 
 
 
PSALM 2 
Vers 1 
 Wat dring en dryf die wilde heidendom 
 dat volke raas in opgewondenheid? 
 Gedugte konings staan gereed alom, 
 en magtiges beraadslag vir die stryd, 
 om God almagtig na die kroon te steek 
 en sy gesalfde Koning te bestry. 
 Hul sê:  "Kom nou, laat ons hul bande breek 
 en van hul juk vir altyd ons bevry!" 
Vers 2 
 Maar God die Heer wie se gedugte stoel 
 bo sterre staan, sien van sy hoogtes neer; 
 Hy lag en spot dat hul so vrug'loos woel 
 en, magteloos, verniet hul krag verteer. 
 God sal sy wraak laat neerstraal voor hul oog; 
 dan gloei die lug van vlammende onweerslig. 
 Dis God wat spreek!  Hy donder van omhoog 
 en laat hul ylings vlug voor sy gerig. 
Vers 3 
 "Sal jy dit waag om met my krag te twis, 
 geringe stof My my gesag ontneem? 
 Of weerstand bied teen wie almagtig is? 
 Ontsien my toorn, jou dwaas, van my vervreem! 
 Vergeefs wil jy my heerskappy weerstreef. 
 Ek het my Vors gesalf - wee wie Hom hoon! - 
 op Sionsberg van heiligheid omgeef, 
 waar Hy sal heers vir ewig op sy troon." 
Vers 4 
 En Ek, die Vors so hoog in mag en eer, 
 sal Gods besluit die wêreld oor laat klink: 
 "Ek self (sê God) het U gegenereer: 
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 U is my Seun, uit wie my beelt'nis blink. 
 Stel dan u eis, Ek skenk dit U gewis. 
 En dat u troon vir ewig vas mag bly, 
 gee Ek die volke tot u erfenis  
 en wêreldwydtes tot u heerskappy. 
Vers 5 
 "Die trotsaards sal U met u ysterstaf 
 soos erdepotte slaan tot gruis en skerf; 
 U sal, as U u hand ophef tot straf, 
 hul opstandslus tot in die grond verderf." 
 O konings, graag gehuldig en geëer - 
 laat nooit u hoogheid Gods Gesalfde hoon! 
 O regters, wat oortreders reg wil leer, 
 aanvaar die tug wat u sy liefde toon. 
Vers 6  (Onveranderd) 
 
 
PSALM 3 
Vers 1 
 Hoe groei my teenparty! 
 Hoe dring hul naderby! 
 Ek hoor al hoe hul laster: 
 "Hy het geen heil by God." 
 Hul hoon my met hul spot 
 en keer my altyd vaster. 
 Maar U sal hulle keer; 
 En U herstel my eer, 
 my God, my skild, my Here! 
 U hef, *trots hul * gerug, 
 my hoof weer in die lug, 
 want U verhoor my, Here! 
 
 Voetnote 
 *trots : ondanks 
 *gerug : geraas, kwaadwillige praatjies 
 
Vers 2 
 Van God se trou bewus,  
 het ek geen slaap, gerus 
 tot ek versterk ontwaak het. 
 Ek sal hul nou nie vrees, 
 hoe sterk hul ook mag wees, 
 wat my beangs gemaak het. 
 Staan op, verlos my Heer, 
 en stuit hul woede weer! 
 U tem die oorlogsvolke! 
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 Aan U die heil alleen! 
 Stort oor u volk 'n seën 
 soos druppels uit die wolke. 
 
 
 
PSALM 4 
 Verhoor my Heer, in donker dae, 
 God van my reg, bring troos vir my! 
 U wat my voer uit hinderlae, 
 hoor my o Heer, na u behae. 
 O manne wat my nou bestry, 
 hoe lank nog word in *teënhede 
 my eer in skande omgekeer? 
 Hoe lank is jul met nietighede, 
 met ydelheid en wind tevrede? 
 Word leuentaal deur jul begeer? 
 
 Voetnoot 
 *teënhede : teëspoed 
 
Vers 2 
 Weet dat die Heer vir Hom tevore 
 'n gunst'ling afgesonder het, 
 en dat hy, deur God self verkore, 
 nooit op sy swerftog is verlore, 
 maar dat die Heer hom hoor en red. 
 O dienaars van die sonde, bewe! 
 Oortree nie teen sy heil'ge wil. 
 Deursoek jul hart, oordink jul lewe 
 as eensaamheid jul bed omswewe, 
 
                               OF 
 
 as stilte om jul slaapplek swewe, 
 verwag die Heer en wees net stil. 
 
Vers 3 
 Wil jul aan Hom 'n offer *gewe? 
 Die offer wat die Heer aanskou, 
 is in opregtheid reg te lewe, 
 en Hom alleenlik aan te *klewe, 
 op Hom alleen jul hoop te bou. 
 Hoe baie vra terneergeboë: 
 Waar vind ons ooit die ware goed? 
 Verhef oor ons u Vaderoë, 
 sien op ons neer in mededoë, 
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 verlig ons hart en ons gemoed! 
 
 Voetnote 
 *gewe : gee 
 *klewe : kleef, aan te hang 
 
Vers 4 
 U het my hart meer vreug *gegewe 
 as ander smaak in volop-tyd, 
 as hul deur skyngeluk *verhewe, 
 by wyn en koring lustig lewe 
 en fees hou in kortstondigheid. 
 Ek sal gerus gaan slaap in vrede 
 en ongestoord lê ek my neer; 
 want u alleen verhoor my bede, 
 U waak oor my in *teënhede, 
 dat ek dan veilig woon, o Heer! 
 
                               OF 
 
 en ek kan veilig woon o Heer! 
 
 Voetnote 
 *gegewe : gegee 
 *verhewe : trots en hoogmoedig 
 *teënhede: teëspoed 
 
 
PSALM 5 
Vers 1 
 O Heer, neem my gebed ter ore! 
 Kan ek die regte woord nie spreek, 
 weet U wat in my woel en smeek; 
 my sugte, as spraak nog ongebore, 
 is nie verlore. 
Vers 2 
 Ek roep om hulp, ek is onmagtig, 
 die vleuels van my siel gebind. 
 Maar U, my God, wees my, u kind, 
 wees U my swakheid tog gedagtig, 
 en reddingskragtig. 
Vers 3 
 Wanneer die daglig straal oor rande 
 van skemerende berge neer, 
 dan bid en wag ek op die Heer 
 en maak gereed my offerande 
 met will'ge hande. 
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Vers 4 
 O God, wat groot is van vermoë, 
 wat woon in smettelose lig, 
 U sal die goddeloosheid *rig; 
 U kan die sondaar voor u oë 
 geensins *gedoë. 
 
 Voetnote 
 *rig : U sal oor die goddeloosheid as Regter optree 
 *gedoë : verdra 
 
Vers 5 
 U, Heer, verdelg die leuenspreker. 
 Hy wat sy hand met bloed bevlek 
 en gruwels met bedrog bedek - 
 hy terg, as bose wetverbreker, 
 die hoogste Wreker. 
Vers 6 
 Maar ek, gered uit mededoë, 
 mag ingaan in u heiligdom, 
 tot voor u tempelwoning kom 
 met ware Godsvrees, voor u oë 
 diep neergeboë. 
Vers 7 
 Lei my in u geregtighede 
 omdat ek haters het, en baan 
 die pad waarop my voet moet gaan. 
 O hoor my pelgrimsmôrebede: 
 Bewaak my *skrede! 
 
 Voetnoot 
 *skrede : voetstappe 
 
Vers 8 
 Hul mond is altyd onwaaragtig, 
 hul binnenste is op kwaad *bedag, 
 hul keel 'n ope graf wat wag; 
 hul gladde tong, in woorde magtig, 
 is leuenagtig. 
 
 Voetnoot 
 *bedag : ingestel op die kwaad 
 
Vers 9  (Onveranderd) 
Vers 10  (Onveranderd) 
Vers 11 
 Daar's vreugde, want u mag bekroon hul, 
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 u seen is oor hul ryk en *mild, 
 u sorg is om hul soos 'n skild, 
 u welbehae, Heer beloon hul, 
 u guns verskoon hul. 
 
 
 Voetnoot 
 *mild : oorvloedig 
 
 
PSALM 6 
Vers 1 
 Wil my, o Heer, nie straf nie, 
 wys my in toorn nie af nie, 
 sien my genadig aan; 
 laat in my teëspoede 
 'n alte strenge *roede 
 my nie met hardheid slaan! 
 Voetnoot 
 *roede : stok, slaanding 
Vers 2 
 Laat, Heer, u oog in *strakheid 
 nie neersien op my swakheid. 
 Genees my, merk tog hoe 
 die smart my siel beswaar het, 
 die skrik in my gevaar het 
 tot in my beend're toe. 
 
 Voetnoot 
 *strakheid : strengheid 
 
Vers 3 
 My siel, deur skrik *bewoë, 
 smeek om u mededoë; 
 my hart keer om en om. 
 In my verbrys'ling kla ek, 
 O Heer, hoe lank nog, vra ek, 
 voor daar verligting kom? 
 
 Voetnoot 
 *bewoë : ontstel 
 
Vers 4 
 Keer weer tot my bevryding, 
 verlos my uit my lyding, 
 straal goedheid op my af. 
 Want daar's geen lofgedagte 
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 vir u in sterwensnagte, 
 Geen lofstem in die graf! 
Vers 5 
 Hoe moeg is al my lede, 
 daar ek in angstighede 
 van geen verposing weet. 
 Die ganse nag deurweek ek 
 my bed met trane, smeek ek 
 om redding uit my leed. 
Vers 6 
 Ek is terneergedoë, 
 verdof is nou my oë, 
 verswak deur my geween; 
 omdat ek in ellende 
 verdruk word deur 'n bende 
 van haters om my heen. 
Vers 7 
 Gaan weg in julle boosheid, 
 o werkers van godd'loosheid, 
 want God is aan my sy. 
 In my geween en smeking, 
 verbrys'ling en verbreking, 
 verhoor die Here my. 
Vers 8 
 Waar is my *teenpartyders? 
 'n Skrik het my bestryders 
 verstom en om laat keer. 
 Hul hoogmoed is gebonde, 
 'n oogwink - en hul sonde 
 daal op hul koppe neer. 
 
                               OF 
 
 Die laaste 3 reëls kan weggelaat word omdat dit 'n onnodige 
bydigting is. 
 Die vers eindig dan met "en om laat keer". 
  
 Voetnoot 
 *teenpartyders : teëstanders 
 
 
PSALM 7 
Vers 1 
 Heer, my God, by wie ek skuiling, 
 redding soek - my teenparty 
 wat my jaag op al my spore, 
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 dreig en kom al naderby. 
 As u hand my nie verlos nie, 
 sal hul lewend my verslind, 
 soos 'n leeu die arme skaaplam 
 wat hy sonder herder vind. 
 
 
Vers 2 
 Heer, my God, wat is my sonde? 
 Het die skuld my aangekleef 
 dat ek hom kwaad aangedoen het 
 wat met my in vrede leef? 
 Nee, ek het die hand van vriendskap 
 reddend na hom uitgesteek, 
 ook al was die bande van vriendskap 
 deur sy vyandskap verbreek. 
Vers 3 
 As ek met 'n valse weegskaal 
 leed vir guns en kwaad vir goed 
 vir my vyand afgeweeg het - 
 laat sy wraak my dan ontmoet. 
 Laat hom my dan jaag en inhaal 
 en my lewe nie verskoon, 
 my vertrap, my eer verneder 
 en my *in die stof laat woon. 
 Voetnoot 
 *in die stof laat woon : tot in die stof verneder 
Vers 4 
 Heer, ontwaak en keer sy woede 
 met die vuurgloed van u wraak! 
 Daag hom voor u *regtersetel; 
 
                               OF 
 
 Daag hom voor die hoogste Regter; 
 En, o Heer, bereg my saak! 
 Spreek u vonnis voor die volk 
 oor hom uit en werp hom neer! 
 Keer dan majesteitlik, Here, 
 na die eewge hoogtes weer. 
 
 Voetnoot 
 *regtersetel : regterstoel 
 
Vers 5  (Onveranderd) 
Vers 6 



 791

 Soos 'n held met skild gewapen 
 aanstap sonder kommernis, 
 so voel ek by God my veilig 
 wat my skild en helper is. 
 Want Hy is die hoogste regter 
 wat die lyer reg verskaf; 
 elke dag ontvlam sy wraakvuur 
 wat die onregwerkers straf. 
Vers 7 
 As die vyand in sy oormoed 
 hom nie in sy loop laat stuit, 
 dan ruk God, hoewel lankmoedig, 
 eindelik sy skerp swaard uit. 
 Dan span Hy sy boog en mik Hy 
 met sy brandpyl, skerp en spits; 
 en die vyand voor hy neerval, 
 sien die dodelike blits. 
Vers 8 
 Want hy was van onreg swanger, 
 moeite en leu'ns het hy versin; 
 en nou stort hy self, die grawer, 
 in sy eie vangkuil in. 
 Sal ek dan die Heer nie loof nie 
 en sy Naam nie hulde bring? 
 Vir sy groot verlossingsdade 
 sal'k die grote God besing. 
 
 
PSALM 8 
Verse 1, 2, 3 en 7  (Onveranderd) 
Vers 4 
 wat is die mens dan dat U hom gedenk het, 
 die mensekind wat U so veel geskenk het! 
 Met eer en heerlikheid is hy gekroon, 
 skaars minder as die en'gle om u troon. 
Vers 5 
 U laat hom heers.  Tot aan die verste strande 
 gebied hy oor die werke van u hande. 
 U het, o Heer, dit onder hom gestel, 
 dit hoor my stem en beef vir sy bevel. 
Vers 6 
 Die os en skaap en wat in wildheid lewe, 
 die voëls wat deur hoë hemel swewe, 
 al wat deurkruis die paaie van die see - 
 tesaam het U dit in sy mag gegee. 
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PSALM 9 
Verse 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 15  (Onveranderd) 
Vers 2 
 omdat my vyand, hoe gedug, 
 teruggewyk het en gevlug; 
 omdat hy voor u oë wég is, 
 en, Heer, my saak deur U besleg is. 
 
Vers 3 
 As Regter 't U die troon bestyg 
 U het die heidendom gedreig, 
 sodat die sondaars uitgedelg is 
 en deur u toorn, o God, verswelg is. 
Vers 13 
 Die goddelose moet weer wyk, 
 teruggaan na die doderyk; 
 dié mens wat nie aan Hom gedink het, 
 wat in die grafkuil weggesink het. 
Vers 14 
 Behoeftiges wat kwyn in leed, 
 sal God nie eindeloos vergeet; 
 Hy sal die hoop van hul bestendig 
 wat hier verdruk is en ellendig. 
 
 
PSALM 10 
Vers 1 
 Waarom, o Heer, bly U so ver weg staan? 
 Waarom is U verborge in die nood -  
 terwyl die sondaar in sy hoogmoed groot, 
 sy trotse hand aan die verdrukte slaan? 
Vers 2 
 Laat hom gevang word wat so slu beraam; 
 
                               OF 
 
 Laat hom gevang word wat geweld beraam; 
 Wat juig wanneer sy plan hom sal *geluk, 
 wat prys wanneer die woekeraar verdruk, 
 maar God verag en grootpraat teen sy Naam. 
 
 Voetnoot 
 *geluk : slaag 
 
Vers 3  (Onveranderd) 
Vers 4 
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 Hy is voorspoedig waar sy voetstap gaan: 
 "Hoog in die hoogte, eind'loos ver," dink hy, 
 "is Gods gerig : geen loof of straf vir my." 
 En hy verag die wat hom teëstaan. 
Vers 5  (Onveranderd) 
Vers 6  (Onveranderd) 
Vers 7 
 Hy smaad die Heer en dink:  "God het vergeet. 
 Hy sluit sy oog en sien dit nimmermeer." 
 Kom tog en wil die arme red, o Heer; 
 dis vir ons goed as U maar sien en weet. 
Vers 8 
 Ons gee dit oor in al ons kommernis 
 aan U, o Heer, die helper van die wees. 
 Breek U die arm van hom wat U nie vrees, 
 vergeld die kwaad totdat daar niks meer is. 
Vers 9  (Onveranderd) 
Vers 10 
 God sal hoor en sal die hart verkwik 
 van arme en wees aan wie Hy reg verskaf, 
 maar op verdrukkers daal sy strenge straf, 
 hul sal op aarde niemand meer verskrik. 
 
 
PSALM 11 
Vers 1 
 Ek skuil by God in al my onweersdae. 
 Hoe sê jul dan in kleingeloof vir my: 
 "Vlug soos 'n duif met snelle vleuelslae 
 na die *gebergt', van vrees en vyand vry!" 
 
 Voetnoot 
 *gebergt : berge 
 
Vers 2 
 "Hul span die boog;  die pyle is op die snare, 
 om die opregte heimlik om te bring. 
 Wat kan h doen as die geweldenare 
 die reg verbreek en uit die land verdring?" 
 
                               OF 
 
 die reg verbreek, dit uit die land verdring?" 
Vers 3  (Onveranderd) 
Vers 4 
 Die Heer toets hul wat regverdig lewe, 
 maar haat die mens wat geen weldaad vrees; 
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 hy word aan strikke en vuurgloed *oorgegewe, 
 'n gloeiwind sal sy straf vir onreg wees. 
 
                               OF 
 
 'n skroeiwind sal sy straf vir onreg wees. 
 
 Voetnoot 
 *oorgegewe : uitgelewer, oorgegee 
 
Vers 5 
 Die Heer is reg, regverdig in sy handel, 
 bemin die reg en bly daaraan getrou. 
 Opregtes vind die uitslag van hul wandel: 
 hul sal die aangesig van God aanskou. 
 
 
PSALM 12 
Vers 1  (Onveranderd) 
Vers 2  (Onveranderd) 
Vers 3 
 Mag God die mond verstom 
 waaruit die vleitaal ,om 
 die tong wat vry en onbewaak 
 vermetel is van *spraak. 
 
 Voetnoot 
 *spraak : woorde 
 
Vers 4 
 Hul sê:  "Ons taal is sterk, 
 in slimheid onbeperk. 
 Ons woorde is die hoogste wet; 
 wie kan ons dan belet?" 
Vers 5 
 "Oor wie verkwyn in druk 
 en sug in ongeluk. 
 sal Ek nou opstaan om te keer 
 en uitred," sê die Heer. 
Vers 6  (Onveranderd) 
Vers 7 
 Die Heer sal in gevaar 
 sy volk altyd bewaar; 
 as lis en *laagheid triomfeer 
 
                               OF 
 
 as die gemeenheid triomfeer 
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 dan waak en sorg die Heer. 
 
 Voetnoot 
 *laagheid : gemene dade 
 
 
PSALM 13 
Vers 1 
 Hoe lank is ek van hulp ontbloot, 
 my God, in u gedagtes dood? 
 Hoe lank sal ek in *donkerhede 
 geen antwoord hoor op my gebede, 
 en ongetroos wees in die nood? 
 
 Voetnoot 
 *donkerhede : verlatenheid 
Vers 2 
 Hoe lank, o Heer, sal sorg en smart 
 hul laer opslaan om my hart? 
 Hoe land die vyand met behae 
 my aansien in my angs en plae - 
 my siel mistroostig en verward? 
Vers 3 
 O Heer, my God, sien my tog aan, 
 wil my ellende *gadeslaan: 
 verlig die donker van my oë, 
 en wil tog nimmermeer *gedoë 
 dae ek in doodslaap ondergaan 
 
 Voetnote 
 *gadeslaan : aansien 
 *gedoë : toelaat 
Vers 4 
 Laat hulle wat in oormoed my 
 vervolg en met hul swaard bestry - 
 laat hul nie roem op meerd're kragte, 
 of *smalend sê in hul gedagte: 
 "Ons het oorwin, daar struikel hy!" 
 Voetnoot 
 *smalend : vermetel 
Vers 5 
 O Heer, ek sal U nooit laat gaan. 
 My hoop bly op u goedheid staan. 
 My hart sal oor u redding bly wees, 
 my lofsang aan U toegewy wees, 
 want U het aan my *welgedaan. 
 



 796

 Voetnoot 
 *welgedaan : goedgedoen. 
 
 
23.5  BESKRYWINGSPUNT : PARTIKULIERE SINODE 
NOORD-TRANSVAAL OOR WERKSWYSE NUWE 
PSALMBERYMINGS   (Artt.111, 176) 
 
A.  Ds. J.P. Coetzee lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Liturgie II. 
C.  Dr. I.L. Bekker rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
1.  Die Nasionale Sinode 1997 neem kennis van die werkswyse wat 
gevolg word by die daarstel van 'n nuwe beryming/digting van die 
Psalms, nl. dat teoloë, en wel geleerdes in die Ou-Testamentiese 
vakke, 'n uitleg verskaf aan digters wat self nie Hebreeus of die 
teologie beheers nie, maar dan die beryming/digting doen. 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee nie. 
Motivering:  Die aannames in hierdie punt is nie in ooreenstemming 
met die getuienis waaroor die Sinode beskik nie. 
2.  Die Nasionale Sinode beklemtoon die noodsaaklikheid dat enige 
beryming/digting van die Psalms wat vir gebruik in die eredienste 
aangebied word, konform die Skriftuurlike leer, soos die Drie 
Formuliere van Eenheid vervat is, moet wees. 
 Besluit:  Gevolg gegee. 
Motivering:  Hiermee bevestig die Sinode wat reeds vroeër besluit is 
(Acta 1985:765-766, pte.4.2 - 4.5;  Acta 1988:795, art.159, pte.3.5.1 
en 3.5.2 asook Acta 1994:553, pt.4.2).  In die keuringsproses behoort 
onder andere ook aandag gegee te word aan die behoud van die 
Messias- en Verbondsmotief, asook die bewaring van Skriftuurlike 
beelde, waar moontlik. 
3.  Die Nasionale Sinode oordeel dat alvorens die nuwe 
beryming/digting deur die Sinode van die Gereformeerde Kerke 
beoordeel word, die bepaalde teologiese uitleg wat aan die digters 
verskaf word, op aanvraag beskikbaar gestel moet word ten einde dit 
op die kerklike weg te beoordeel. 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee nie. 
Motivering:  So ‘n werkswyse is onuitvoerbaar.  Die waarskynlike 
probleem met Skrifinterpretasie wat kan neig vrysinnigheid, word 
ondervang deur die feit dat die Sinode Deputate benoem het en DV 
weer sal benoem om op deurlopende basis opbouend-krities ook aan 
die regsinnigheidsaspek van die nuwe Psalmberyming aandag te gee. 
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23.6  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE : UITBREIDING VAN KERKORDE, ARTIKEL 69  
(Artt.112, 237) 
 
A.  Di. A.J. du Plessis en P.K. Lourens lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Liturgie II. 
C.  Ds. J.L. du Plooy rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
Die Nasionale Sinode word versoek om hierdie Beskrywingspunt te 
behandel en desgewens af te handel.  Indien dit nie afgehandel kan 
word nie, dit deur te stuur na die Algemene Sinode. 
"Die Nasionale Sinode word versoek om Kerkorde, art.69 uit te brei 
deur na die woorde "ander Skrifberyminge" in te voeg:  "en gekeurde 
Skrifgetroue liedere". 
 
Motivering: 
1.1  Die Kerklied speel 'n onberekenbare rol in die geloofsbelewing 
van die gemeente en die verfrissing van ons lewe met God.  In 'n tyd 
soos vandag kan nuwe, Skrifgetroue liedere 'n groot bydrae lewer tot 
die verfrisde belewing van die Evangelie en van ons omvang met 
God. 
'n Groot aantal lidmate smag na 'n kerklied waarin hulle in 
hedendaagse taal en idioom en selfs nuwe melodieë uitdrukking kan 
gee aan hulle omgang met God. 
Die bedoeling is nie om Psalmgesang en die sing van ander 
berymings uit die Skrif uit te faseer nie.  Inteendeel, die Skrifgetroue 
liedere wat in vooruitsig gestel word, kan die liedereskat van die kerk 
uitbrei. 
1.2  Voorbeelde van Skrifgetroue kerkliedere wat reeds met stigting 
gebruik word, is Sb.26:11, die hele Sb.27.  Nie een van hierdie 
liedere is direk op 'n bepaalde teks van die Bybel gebaseer nie.  
Eersgenoemde is 'n sinvolle integrasie van die Ou en Nuwe 
Testament, en 'n goeie voorbeeld van die soort lied wat die gemeente 
kan verryk. 
1.3  Die GKSA het tot hiertoe - vir eie gebruik - die kerklied beperk 
tot dié genoem in KO, art.69.  Die gebruik van liedere in die erediens 
waarvan die teks nie direk uit die Bybel kom nie, is egter nog nooit 
as sodanig by ander kerkgemeenskappe afgekeur of as vals 
bestempel nie.  Sodanige gebruik by ander kerkgemeenskappe het 
ook nog nooit 'n belemmering gevorm om korrespondensie met 
sodanige kerke te onderhou nie.  Kerke wat in die Sinodes 
Middellande en Soutpansberg saamkom, sing trouens liedere van 'n 
heeltemal ander aard as ons kerklied.  Tog het dit nie ons 
korrespondensie en eenheid in kerkverband in die weg gestaan nie. 
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Uit die kerkgeskiedenis is die standpunt van ds. Dirk Postma bekend 
wat hy in die kerkvergadering van die Hervormde Kerk op 11 
Januarie 1859 ingeneem het:  Hy sou geen kerk veroordeel wat 
regsinnige gesange sing nie (soos hy ook bevestig het deur Gesange 
te laat sing in die eredienste na sy aankoms in die Kaap).  Hy voeg 
egter by:  "Wie slegs gesange sing waarvan die teks in die Bybel 
gevind word, is op die veiligste weg". 
1.4  Die Ou Christelike Kerk het soos dit in die Nuwe Testament 
gereflekteer word, stellig nie net die Ou Testamentiese Psalms, laat 
staan nog "berymings" gesing nie. 
In Ef 5:19 en Kol 3:16 word psalms (psalmos), lofsange (humnos) en 
ander geestelike liedere (ooidê) genoem waardeur die gelowiges 
onder mekaar (of:  tot mekaar) moet spreek.  Die kerksang is hier te 
sprake.  J.P. Versteeg ("Oog voor elkaar", Kampen Kok, 1979:48, 
49, 55-57) is van oordeel dat 
-  hierdie Skrifdele die samekomste van die gemeente voor die 
aandag roep en stellig 'n liturgiese kleur het; 
-  hier nie drie kategorieë liedere ter sprake is nie, maar eerder die 
veelheid liedere weerspieël waarmee die gemeente mekaar kan 
opbou; 
-  die woord "psalmos" nie beperk kan word tot die bekende Psalms 
van die Ou Testament nie, aangesien lofliedere wat spontaan in die 
gemeente ontstaan het (1 Kor 14:15) ook "psalmos" heet; 
-  "geestelike liedere" is liedere volgens die aard van die Heilige 
Gees, of ooreenstemmend met die Gees, en gee die maatstaf aan vir 
psalmoi en humnoi.  Geestelike liedere kom voor waar die gemeente 
met die Gees vervul is (Ef 5:18), wat op sy beurt 'n wisselterm is vir 
die ryklike inwoning van die Woord van Christus (Kol 3:16).  Die 
apostoliese prediking is dus ook die maatstaf vir die inhoud en 
strekking van die kerklied. 
Die Nuwe Testament bied inderwaarheid verskeie voorbeelde van 
himniese gedeeltes.  Van een daarvan (Fil 2:6-11) sê dr. A.F.J. Klijn 
(De Prediking van het Nieuwe Testament:  Brief van Paulus aan de 
Filippenzen, Callenbach 1961:56, 60) dat Paulus hier 'n bestaande 
himne aanhaal en dat dit voorstelbaar is dat die lied in die erediens 
gesing is as oproep om te buig voor die heerskappy van Christus.  
Ander voorbeelde van himniese gedeeltes wat moontlik teruggaan op 
liedere wat deur die werking van die Heilige Gees ontstaan het en in 
die gemeentes gebruik is, is:  Kol 1:15-20, 1 Tim 3:16, 2 Tim 2:11-
13). 
In die lig van bostaande is dit moeilik volhoudbaar dat alleen die 
Bybelse Psalms en ander "berymings" uit die Bybel in die 
samekomste van die gemeente geskik is. 
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1.5  Die ideaal om suiwer die sin en inhoud van die Skrifdeel in die 
beryming of omdigting weer te gee (Sinode 1994:538) is 'n baie 
optimistiese maar moeilik bereikbare doelwit. 
Die gebruiklike Psalmberyminge bied talle voorbeelde van 
uitbreidings op die Bybelteks, uitweidings en vertolkings en 
weglatings uit die oorspronklike teks.  Dis onvermydelik gesien die 
uiters hoë eise wat aan die (om)digter gestel word.  (Vgl. T.T. 
Cloete:  "Die nuwe omdigting van die Psalms in Afrikaans as 
kreatiewe werk".  In die Skriflig, JG. 30, Nr. 1, Mrt. 1996.)  Hierdie 
feit hoef ons nooit te pla nie, maar moet ons wel versigtig maak in 
ons verwagting dat "Skrifberyming" die weergawe van die suiwer sin 
en inhoud van 'n Skrifdeel waarborg.  Die oomblik as ons aan 'n teks 
raak, is ons besig met vertolking. 
1.6  Die eensydigheid van ons huidige kerkliedereskat kan kwalik 
ontken word.  Die oorgrote meerderheid van die liedere wat ons sing, 
kom uit die Ou Testament.  Dit beteken dat die vervulde heil in 
Christus maar skraal funksioneer in ons kerksang.  Gesien die 
belangrike invloed wat die kerklied op ons spiritualiteit het, sal meer 
liedere oor die vervulde heil in Christus van besondere betekenis 
wees.  Vir die groei van die gemeente kan ons die kerklied wat die 
volle heil in Christus tot inhoud het, nie ontbeer nie. 
 Besluit:  Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt 

nie. 
Motivering:  Die liedere wat die Here ons in sy Woord gegee het (dit 
sluit berymde en te beryme OT en NT liedere in) is vir gebruik in die 
kerke die beste en voldoende. 
 
 
23.7  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE I.V.M. KERKORDE, ARTIKEL 69  (Artt.113, 177) 
 
A.  Ds. P.K. Lourens lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Liturgie II. 
C.  Dr. I.L. Bekker rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
Die Suidelike Partikuliere Sinode rig 'n versoek tot die Nasionale 
Sinode 1997 dat daar na die regsinnigheid van die Sionsliedere gekyk 
word. 
 
1.  Motivering 
1.1  Hierdie saak kan nie volgens KO, art.30 in 'n mindere 
vergadering afgehandel word nie en was nog op geen meerdere 
vergadering ter tafel geneem nie. 
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1.2  Kerke met wie ons in Kerkverband is, sing wel die Sionsliedere, 
sonder dat dit ooit getoets is, terwyl baie klem gelê word in die 
Gereformeerde Kerke op die suiwere toepassing van KO, art.69. 
1.3  Die taalkwessie skep 'n probleem om die Sionsliedere plaaslik te 
toets of af te handel. 
 Besluit:  Die Sinode gee op die volgende wyse aan die 

Beskrywingspunt gevolg: 
1.  Dat die volgende woorde in die Beskrywingspunt weggelaat word:  
“en/of dat die Sinode hom uitspreek oor die versoenbaarheid van 
KO, art.69 en die Sionsliedere” (wysiging reeds gedoen - Deputate 
Handelinge). 
2.  Dat die Sinode van die GKSA hom daarvan weerhou om op 
eensydige wyse die gevraagde evaluering aan te pak. 
3.  Dat die saak kragtens KO, art.48 na die Deputate vir 
Korrespondensie met ander Nasionale Sinodes verwys word om met 
die ander kerke daaroor in gesprek te tree en eventueel saam te werk 
aan die regsinnigheidstoets daarvan en aan Sinode 2000 daaroor te 
rapporteer.. 
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24.  Publikasies/Media 
 
24.1  RAPPORT VAN DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE 
ALMANAK  (Artt.77, 146) 
 
A.  Dr. S.J. van der Walt stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies. 
C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Kyk Acta 1994:624 
1.1  Om die Almanak jaarliks uit te gee met inagneming van die 
besluite van die Nasionale Sinode. 
1.2  Alle reëlings daarvoor te tref. 
1.3  'n Persoon te benoem wat Radio- en TV-nuus deur die Deputate 
vir Radio en TV sal behartig en die naam van hierdie persoon moet 
aan genoemde Deputate deurgegee word. 
1.4  Om 'n ondersoek te doen na die formaat en inhoud van die 
Almanak, ook in die lig van bestaande Sinodebesluite, en indien 
finansieel haalbaar, daarvolgens aanpassings te maak. 
1.5  By die Bybelleesrooster moet voorsiening gemaak word vir 
Sondae. 
1.6  Die status quo word gehandhaaf met betrekking tot die 
publikasie van die name, telefoonnommers en adresse uit die 
onderskeie Sinodes. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Die Almanak het jaarliks verskyn (vgl. Opdragte 1.1 en 1.2).  
Tenders is jaarliks vir die drukwerk aangevra.  Die prys is in die lig 
van die tenders, BTW en versendingskoste vasgestel.  Daar is gepoog 
om die versendingskoste te besnoei deur die bestellings waar 
moontlik by die onderskeie Partikuliere Sinodes te besorg.  Deur die 
optimum aantal advertensies word gepoog om die koste van die 
Almanak so laag moontlik te hou.  Finansieel kon die Almanak 
winsgewind bestuur word (vgl. Admin. Buro se finansiële state). 
2.2  'n Oplaag van 20 000 het jaarliks die lig gesien en dit is die 
publikasie vanuit die Gereformeerde Kerk met die grootste oplaag. 
2.3  Die Skriba van hierdie Deputate het as skakelpersoon met die 
media opgetree (vgl. Opdrag 1.3). 
2.4  Oor die formaat van die Almanak (vgl. Opdrag 1.4) word soos 
volg gerapporteer: 
2.4.1  Die koste van die Almanak moes teen die mate van luuksheid 
opgeweeg word, en daarom het die Deputate besluit om die huidige 
formaat te handhaaf. 
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2.4.2  Die volgende aanpassings is egter teen geen ekstra koste nie 
gemaak:  (1)  Indien die agterbladadvertensie in kleur is, is gepoog 
om die kleur ook op die voorblad te reflekteer.  (2)  Daar is 'n globale 
en meer logiese hergroepering van inligting gemaak.  (3)  Die naam 
van die koster is ingevoeg omdat dit bruikbare inligting is.  (4)  Die 
kolom Kerkblad verval.  Dit het geblyk dat die statistiek met Die 
Kerkblad in die Almanak nie korrek was nie, en daarom het hierdie 
Deputate geoordeel om dié syfer nie te reflekteer nie.  (5)  'n Lys van 
die Nasionale Sinodes en Algemene Sinodes met die jaar en 
voorsitter is op een bladsy gegee (vgl. Almanak 1996:20).  (6)  Met 
intervalle van 5 jaar is vir die jare 1950-1995 'n grafiese voorstelling 
gegee wat die volgende reflekteer:  Aantal gemeentes, belydende 
lidmate, dooplidmate, totale lidmate en predikante (vgl. Almanak 
1996:19). 
2.5  By die Bybelleesrooster is voorsiening gemaak vir Sondae 
(Opdrag 1.5). 
2.6  Oor die publisering van inligting uit ander Sinodes die volgende 
(vgl. Opdrag 1.6):  'n Vereenvoudigde statistiekvorm is in Afrikaans 
en Engels opgestel.  Beskikbare statistiek is wel gepubliseer al was 
die inligting nie volledig nie.  Die saak van die statistiek in die 
Almanak is deur br. Lukas Swart, prof. Herrie van Rooy en 
korrespondensie onder die aandag van verskillende Sinodes gebring.  
Die Deputate het gepoog en ook daarin geslaag om die statistiese 
korrektheid en volledigheid van al die kerke te verhoog. 
2.7  Soos elke paar jaar gebruiklik, is in Almanak 1996 'n lys gegee 
van gemeentes met die predikante wat daar gedien het (vgl. Almanak 
1996:292-307). 
2.8  Al die medewerkers, skrywers van artikels, brr. Lukas Swart, 
Hannes Vorster en sr. Wymie du Plessis word bedank vir hulle 
insette om elke keer die Almanak die lig te kon laat sien. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet oordeel 
3.1  Dat die Almanak weer uitgegee word en die Deputate met 
inagneming van die besluite van die Nasionale Sinode en met 
byvoeging van die volgende opdragte benoem word. 
3.2  Die Bybelleesrooster met dagstukkies: 
3.2.1  Dat die Bybelleesrooster in die vorm van dagstukkies uitgegee 
word waarin die Belydenisskrifte onder andere behandel word. 
3.2.2  Dat die invoeg van dagstukkies, nie met prysgawe van die 
name van ouderlinge en diakens sal wees nie en in gewone lettertipe 
gedruk sal word. 
3.2.3  Dat in die lig van die groter ruimte wat dagstukkies in beslag 
sal neem die Deputate die sinvolheid van die plasing van artikels in 
die Almanak sal beoordeel om, indien nodig, weg te laat en om 
eweneens die lengte en hoeveelheid van die nie-gemeentelike 



 803

gegewens te beoordeel sodat gegewens van die gemeentes nie in ‘n 
kleiner lettertipe gedruk hoef te word nie. 
3.3  Dat ondersoek ingestel word deur die Deputate na ‘n beter 
bindproses van die Almanak en dat ekstra hardeband Almanakke op 
voorafbestelling gedruk word. 
3.4  Die Deputate moet die elektroniese beskikbaarstelling van die 
Almanak ondersoek. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
Nota:  Die finansiële state van die Deputate vir die Uitgee van die 
Almanak is op aanbeveling van die Finansiële Kommissie deur die 
Sinode goedgekeur. 
Die Sinode neem ook kennis dat die Almanak gedurende die afgelope 
jaar ‘n verlies van 
R22 848,43 gehad het en opgehoopte fondse verminder het na R1 
581.70 . 
 
 
24.2  RAPPORT VAN DEPUTATE VIR DIE CALVYN-
JUBILEUMBOEKEFONDS  (Artt.78, 147) 
 
A.  Dr. F.R.P. de Bruyn stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word vewys na Kommissie Publikasies. 
C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Die opdrag aan die Deputate word gevind in die Reglement (vgl. 
Acta 1982:226, 2.5). 
1.1.1  Fondsinsameling in die kerkverband:  Omsendbriewe moet aan 
kerkrade gerig word waarin bydraes vir die CJBF gevra word. 
1.1.2  Boeke/voorraad:  'n Lys van boeke in voorraad met pryse moet 
aan kerkrade gestuur word.  Elke kerkraad moet versoek word om 'n 
skakelpersoon te benoem om die boeke te bemark. 
1.2  Acta 1994:626, 4.1 - 4.4 
1.2.1  Kyk opdrag 1.1. 
1.2.2  Om aandag te gee aan die herdruk van luukse en/of klein 
Psalmboeke en 'n grootdruk Psalmboek. 
1.2.3  Om dringend aandag te gee aan die druk van die Koraalboek. 
1.2.4  Om aandag te gee aan die uitgee van 'n "Indeks" by die 
Institusie van Calvyn. 
1.3  Acta 1991:674, 2.3.1  "Geskiedenis van Siloam".  Die Sinode 
van 1982, Acta:573, 3.3.1, het aan die Deputate vir Sending en aan 
die CJBF opdrag gegee om die publikasie uit te gee. 
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In 1994 was die opdrag nog nie uitgevoer nie aangesien ds. H.A. 
Louw nog besig was met die opstel van die Geskiedenis.  Ons meen 
die opdrag is in 1994 gekontinueer. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Kopiereg is aan die volgende persone en instansies toegestaan: 
2.1.1  *  Tafelberg Uitgewers - Pss 8, 48, 84 en 122: Jubilate - Prof. 
F.I.J. van Rensburg. 
*  Human en Rousseau (Edms) Bpk - Ps 8:  Woorde wat klink - Nic 
Swanepoel. 
*  SA Musiekregte Organisasie - Prof. G.G. Cillie - Pss 6, 13, 25, 38, 
91, 98, 100, 102, 130, 136, 142, 146:  Afrikaanse Liederewysies. 
*  UOVS - Dept. Musiek, (Afd. Kerkmusiek) - Ps 33 
*  Ds. C.J. Malan - Pretoria-Oos:  Beryming op disket - elektroniese 
konkordansie - al die Psalms en Skrifberymings. 
*  Mnr. H.J. Kleynhans - Koorkomitee Ou Apostel Kerk - 30 Psalms. 
*  Dr. Bremer - Keuses en Koers, Ps 25:2. 
*  Voortrekkersangbundel - Pss 23, 33, 48, 100 en 146. 
2.2  TKK Publikasies 
Kennisgewing en stukke van die Tussenkerklike Kommissie met die 
oog op publikasie is aan die Deputate vir die Hersiening van die 
berymings van die Psalms deurgegee. 
2.3  Boekevoorraad 
2.3.1  'n Poging is aangewend om publikasies, veral die Institusie van 
Calvyn te bemark by die NG, NH en die AGS Kerke, asook by 
Universiteite en Teologiese Skole.  Die reaksie hierop was baie swak. 
2.3.2  Van die boekevoorraad is 'n lys daarvan saamgestel en die 
boeke teen 'n verminderde prys aan kerkrade deurgegee.  Die reaksie 
met sekere publikasies was goed. 
'n Tweede lys waarin voorraad teen 'n verminderde prys aangebied 
word, is in 1996 aan kerkrade gestuur met die hoop om van ou 
voorraad ontslae te raak. 
2.3.3  Ten opsigte van Fondsinsameling:  'n Skrywe is in die verband 
aan kerkrade gerig.  U aandag word gevestig op die finansiële state 
vir dié bedrag wat geïn is. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Die volgende persone/instansies het aansoek gedoen vir die 
uitgee van publikasies: 
3.1.1  Die Deputate vir die Almanak.  Die Deputate CJBF is deur bg. 
Deputate versoek om die artikels wat in die Almanak verskyn het, te 
publiseer. 
U Deputate het by die Deputate van die Almanak aanbeveel om self 
'n indeks te laat saamstel van al die artikels wat reeds verskyn het. 
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 Besluit:  Goedgekeur. 
3.1.2  Prof. D.C.S. van der Merwe:  Prof. Van der Merwe het 'n 
manuskrip:  'n Derde Kerk (Christus se 1 000 jaar van vrede en 
vryheid in die Derde Millenium) vir publikasie voorgelê. 
U Deputate het die aanbeveling van twee resensente opgevolg om nie 
die werk te publiseer nie. 
 Besluit:  Die optrede van die Deputate word goedgekeur. 
3.1.3  Prof. P.J. de Bruyn:  Prof. De Bruyn het 'n versoek om 'n 
herdruk van sy boek:  "Salf vir die wonde" aan die Deputate gerig. 
U Deputate het aan die skrywer berig dat die Deputate vir eers 
voorkeur gee aan publikasies wat deur die Sinode aan u Deputate 
opgedra is.  Indien die boekevoorraad goed verkoop en fondse 
hierdeur beskikbaar kom, kan die benoemde Deputate oorweging 
skenk aan die herdruk van die publikasie uit die pen van prof. P.J. de 
Bruyn. 
(Aan nie een van die versoeke is voldoen nie.) 
 Besluit:  Die optrede van die Deputate word goedgekeur. 
3.2  Die volgende publikasies is deur die Deputate CJBF uitgegee: 
3.2.1  Indeks by die Institusie van Calvyn (kyk Acta 1994:626, 4.4).  
Die werk is tans onderweg en sal binnekort afgehandel wees.  Oor 
die uitgee daarvan sal die benoemde Deputate moet kyk na 
alternatiewe metodes (verskyning). 
 Besluit:  Dat die benoemde Deputate kyk na alternatiewe 

verskyningsmetodes.  Dat geskakel word met Bybelmedia en 
ander boekwinkels. 

3.2.2  Bybelse ABC deur proff. W.J. de Klerk en J.H. van Wyk:  
Hierdie publikasie is herdruk.  Die boekie verkoop goed. 
 Besluit:  Die optrede van die Deputate word goedgekeur. 
3.2.3  Jeugsorg (kyk Acta 1994:411).  Twee van die publikasies het 
reeds verskyn.  Oor die kopieë wat nog moet verskyn, versoek die 
Deputate CJBF die Sinode om die uitgawes met die oog op 
publikasie goed te keur en dit na die Finansiële Kommissie te verwys 
vir inagneming in die begroting. 
 Besluit:  Die optrede van die Deputate word goedgekeur.  

Finansiële voorsiening word gemaak vir verdere publikasies. 
3.2.4  Geskiedenis van Siloam 
Die kopie van die werk is van die Sendingdeputate vir publikasie 
ontvang.  Graag stel die Deputate die werk hiermee aan die Sinode 
bekend en beskou die opdrag as afgehandel. 
Die Sinode spreek 'n woord van dank aan ds. H.A. Louw wat 
aanvanklik met die werk begin het en prof. B. Spoelstra wat dit 
voltooi het. 
 Besluit:  Die Sinode betuig sy hartlike dank aan ds. H.A. Louw 

en prof. B. Spoelstra.  Wat die publikasie van hierdie navorsing 
betref besluit die Sinode:  Alternatiewe goedkoper 
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publikasiemetodes moet ondersoek word.  Die manuskrip moet 
op die besmoontlik wyse bewaar word. 

3.3  Onafgehandelde opdragte 
3.3.1  Oor die uitgee van 'n Koraalboek:  Toestemming is van die NG 
Kerk Uitgewers verkry om die Koraalboek uit te gee en kwotasies is 
verkry: 
Kwotasies:  600 eksemplare = R58 000 + BTW 
                1000 eksemplare = R65 260 + BTW 
3.3.2  Grootdruk Psalms en Skrifberymings 
Kwotasies:  600 eksemplare = R25 106.29 
                1000 eksemplare = R33 074.74 
3.3.3  Groot luukse Psalmboeke 
3.3.4  Klein luukse Psalmboeke 
Die Deputate het besluit om nie voor die Sinode van 1997 oor te 
gaan tot die druk van enige van bogenoemde boeke nie. 
Motivering: 
1.  Die Deputate moes eers van die gewone hardeband Psalmboeke 
verkoop om fondse te kry om die drukwerk te kan onderneem. 
2.  By die opstel van die Rapport was daar nog 9 140 gewone 
Psalmboeke beskikbaar wat, as dit @ R15 stuk verkoop word, ± 'n 
bedrag van R137 000 verteenwoordig.  Dit sal dus profytlik wees om 
eers die ou voorraad alles uit te verkoop alvorens 'n nuwe uitgawe 
van die Psalmboek gedruk word. 
3.  Die Sinode van 1994 het Deputate benoem vir die hersiening van 
die Totiusteks, Deputate insake nuwe Skrifberymings en Deputate 
insake Psalmberymings.  Indien hierdie Deputate hulle werk 
afgehandel het en dit bring heelwat wysigings mee, dan beteken dit 'n 
vermorsing van geld om nou nog Psalmboeke van die huidige soort 
en die Koraalboek te laat druk. 
 Besluit:  Die Koraalboek asook geen Psalmboeke word verder 

gedruk alvorens die Sinode ‘n besluit geneem het ten opsigte 
van die Totiusteks, nuwe Skrifberyminge en Psalmberymings 
nie. 

3.4  Finansies 
Die finansiële state van die Totiusfonds en die CJBF is ingesluit in 
die state van die Administratiewe Buro. 
 Besluit:  Die finansiële state van die CJBF Deputate is op 

aanbeveling van die Finansiële Kommissie deur die Sinode 
goedgekeur (Notule art.223). 

 
4.  Aanbevelings 
Al die onafgehandelde sake word gekontinueer volgens wat die 
Nasionale Sinode 1997 besluit het. 
 Besluit:  Dat weer Deputate benoem word om al die 

bogenoemde opdragte uit te voer. 
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24.3  RAPPORT VAN DEPUTATE VIR 
EVANGELISERINGSMEDIA  (Artt.79, 204) 
 
A.  Ds. W.J. Fourie stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies. 
C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie.  
D.  RAPPORT: 
1.  Sake vir kennisname 
1.1  Opdrag  (Acta 1994:626, 26.3, 3.9) 
1.1.1  Om Evangelisasielektuur wat reeds in proses is, af te handel en 
te laat druk, en verdere lektuur volgens behoefte te voorsien. 
1.1.2  Om op 'n sinvolle logo te besluit wat op alle lektuur gedruk 
word.  Die Deputate moet met NG Sendinguitgewers onderhandel 
oor die aanbring van so 'n logo op die GKSA se pamflette. 
1.1.3  Om opnuut marknavorsing te doen en te besin oor die beste 
tegnieke (vorm, styl en inhoud) van die lektuur sodat die Deputate 
met 'n vars aanslag aan die behoeftes van die kerklose mens kan 
voldoen. 
1.1.4  Om 'n minimum van vier Quo Vadis per jaar die lig te laat 
sien.  Die Deputate moet besin oor sinvolle toerustingsmateriaal wat 
deur die kerke in hulle evangeliseringstaak gebruik kan word. 
1.1.5  Quo Vadis word voortaan as toerustings- en motiveringsblad 
op die terrein van Evangelisering aan kerkrade teen R2.50 per 
eksemplaar per jaar beskikbaar gestel.  Daar moet 'n minimum van 
vier eksemplare per jaar verskyn. 
1.1.6  Die brief van ds. Fanie van Rensburg (NG Kerk Durban) met 
'n versoek tot vertaling van die Kategismus (Blouboekie) word na die 
Deputate verwys vir beantwoording asook deurvoering van die 
versoek by wyse van die vertaling van sowel die Rooi- as Blouboekie 
(Heidelbergse Kategismus) in Engels asook die vertaling en 
publisering in ander tale na goeddunke van die Deputate. 
1.2  Werkswyse 
1.2.1  Tyd 
1.2.1.1  Die Deputate het geoordeel dat 'n maand verlof vir die skryf 
van die materiaal en ander werk van die Deputate onprakties is. 
1.2.1.2  Die Deputate het kwartaalliks vir 'n werksessie van drie dae 
byeengekom om skryfwerk te doen, 'n skrywerskrum en 
werksvergadering te hou.  Persone wat genader is om skryfwerk te 
doen, is na die byeenkomste uitgenooi. 
1.2.2  Tegniese versorging van publikasies 
1.2.1.1  Ds. H.J. Vermeulen is gekoöpteer om behulpsaam te wees 
met die tegniese versorging van publikasies.  Dit was 'n beter reëling 
as om van die NG Sendingpers afhanklik te wees vir die tegniese 
versorging.  Ander lede van die Deputate was behulpsaam met die 
taak. 
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1.2.2.2  Ten einde self die verantwoordelikheid vir die tegniese 
versorging te neem, het die Deputate 'n sagtewareprogram (Coral 
Draw) aangekoop. 
1.2.3  Opleiding 
1.2.3.1  Bultfontein:  Dr. Ockie Erasmus en ds. Johan Botha van die 
NG Sendingpers het die opleiding aangebied.  Die Deputate en 
verskeie ander broeders uit die kerkverband het die sessie bygewoon. 
1.2.3.2  Gauteng:  Bogenoemde persone het ook 'n opleidingsessie in 
Gauteng aangebied.  Dit is ongelukkig swak bygewoon. 
1.2.4  Samewerking met Pro Christo Uitgewers 
Daar was hartlike samewerking met Pro Christo Uitgewers by 
opleiding, drukwerk en marknavorsing. 
1.3  Lektuur versprei (Opdrag 1) 
1.3.1  Die volgende lektuur is voorberei en versprei 
1.3.1.1  Jehovagetuies 
1.3.1.2  Het hulle jou ook beetgekry? 
1.3.1.3  Turksvye het dorings 
1.3.1.4  Die Quijabord 
1.3.1.5  Laat staan die rusie 
1.3.1.6  Die Bybel is 'n wonderwerk 
1.3.1.7  Gekoop om gerestoureer te word 
1.3.1.8  Die Ewige Lewe (reeks van 3) 
1.3.1.9  The story of Masitole 
1.3.1.10  Where does the world come from? 
1.3.1.11  Pasop - hulle lyk so vriendelik (kultusse) 
1.3.2  Lektuur in proses 
Die volgende lektuur was ten tye van die opstel van die Rapport in 
proses van afhandeling: 
1.3.2.1  Gesensor (slegs vir witmense) 
1.3.2.2  I used to be religious 
1.3.2.3  Van nou af 
1.3.3  Reklamering van lektuur 
Lektuur is gereklameer deur Die Kerkblad en skrywes aan kerkrade 
en Klassisse. 
1.4  Logo  (Opdrag 2) 
1.4.1  Ds. H.J. Vermeulen het die logo ontwerp en dit is op lektuur 
aangebring. 
1.5  Marknavorsing  (Opdrag 3) 
1.5.1  Die Deputate het in 'n skrywe aan kerkrade die behoeftes van 
Gereformeerde Kerke sowel as literatuur wat kerke beskikbaar het 
gevra na. 
1.5.2  Daar is ook gebruik gemaak van die marknavorsing van Pro 
Christo Uitgewers. 
1.6  Besinning oor beste tegnieke en vars aanslag  (Opdrag 3) 
1.6.1  Die Deputate se besinning kan as volg saamgevat word: 
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1.  God is deur sy Gees self die subjek wat die Evangelie uitdra 
2.  God gebruik mense om die Evangelie oor te dra - die gelowiges is 
God se evangeliseringsmedia 
3.  Gelowiges moet toegerus word om die Woord te hanteer 
(verstaan die Woord) 
4.  Gelowiges moet toegerus word om die Woord te implementeer 
(pas die Woord toe) 
5.  Gelowiges moet toegerus word om die Woord te modelleer sodat 
ander hulle kan navolg 
6.  Lektuur (selfs die wat op die behoeftes van die kerklose fokus) 
moet die gelowige in staat stel om daarmee te evangeliseer.  Daar 
behoort riglyne te wees vir die volgende vrae: 
-  Hoe hanteer ek die stof? 
-  Hoe hanteer ek die kerklose mens. 
7.  Die visie is evangeliserende Gereformeerde mense/kerke. 
1.6.2  Daar is gepoog om alle pamflette te meet aan bogenoemde 
besinning. 
1.7  Quo Vadis  (Opdrag 4) 
1.7.1  Strategiese plan vir Quo Vadis 
Daar is op grond van bogenoemde besinning en die opdrag om te 
besin oor sinvolle toerustingsmateriaal wat deur kerke in hulle 
evangeliseringstaak gebruik kan word, die volgende strategiese plan 
vir Quo Vadis geïmplementeer. 
1.7.1.1  Visie 
Om elkeen van ons, as individue en in gemeenskap met mekaar, 
volkome voor te berei en toe te rus vir ons evangeliseringstaak.  God 
doen dit deur ons met sy geïnspireerde Skrif in die waarheid te 
onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n 
evangeliserende lewenswyse te kweek (2 Tim 3:16, 17). 
1.7.1.2  Aksie 
Verskeie skrywers is genader om in lyn met die visie die volgende 
temas te hanteer. 
Tema 1:  Ek WIL in Christus na die wêreld uitreik! 
Quo Vadis 1:  Vertel vir almal:  God is groot! 
Quo Vadis 2:  God het na my uitgereik - Hy reik deur my na ander 
uit! 
Quo Vadis 3:  God se kerk groei - in kwaliteit en kwantiteit! 
Quo Vadis 4:  "...krag om te getuig..." 
Quo Vadis 5:  "Die Kerkraad besluit om die gemeente te lei om meer 
en meer 'n evangeliserende gemeente te wees." 
Tema 2:  Meer as woorde... 
Quo Vadis 6:  "...'n vriend van tollenaars en sondaars..." 
Quo Vadis 7:  "...en maak hulle my dissipels..." 
Tema 3:  Het jy die goeie nuus gehoor? 
Quo Vadis 8:  Evangeliserende prediking 
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Quo Vadis 9:  Evangelie visueel verduidelik 
Quo Vadis 10:  "Aanvaar jy sy genade?" 
Quo Vadis 11:  Gevallestudies 
Tema 4:  God se gemeente - iewers om tuis te kom 
Quo Vadis 12:  Geloofsgemeenskap waarin ek tuiskom 
Quo Vadis 13:  Erediens waar ek God ontmoet - na Hom luister en 
Hom aanbid 
Quo Vadis 14:  Geloofsonderrig wat opbou 
1.7.2  Bekendstelling van Quo Vadis 
Die Quo Vadis is op die volgende wyses bekendgestel 
-  deur Die Kerkblad 
-  'n gratis eksemplaar aan elke predikant. 
1.7.3  Quo Vadis in kursusvorm 
1.7.3.1  Motivering:  Om die implementering van Quo Vadis te 
bevorder het die Deputate besluit om dit eksperimenteel in die vorm 
van 'n kursus aan te bied. 
1.7.3.2  Kursus 1:  Daar is in Bloemfontein 'n kursus met Quo Vadis 
1 en 2 as inhoud aangebied op 8-10 September 1995. 
1.7.3.3  Kursus 2:  Quo Vadis 3 en 6 is ook tydens 'n kursus in 
Bloemfontein aangebied op 3-5 Mei 1996. 
1.8  Vertaling van Rooi- en Blouboekie (Heidelbergse Kategismus) 
(Opdrag 5) 
Die Blouboekie is reeds vertaal deur dr. Gert Coetzee van Pretoria.  
Ten tye van die opstel van die Rapport was dr. Coetzee met die 
Rooiboekie besig en onderhandelinge met Lux Verbi was aan die 
gang vir die uitgee van die Rooi- en Blouboekie in Engels. 
1.9  Finansies 
1.9.1  Koste van Quo Vadis 
1.9.1.1  Die Deputate het die Sinode se formulering teen R2.50 per 
eksemplaar per jaar geïnterpreteer as R2.50 vir elkeen van die vier 
eksemplare wat per jaar verskyn. 
1.9.1.2  In Julie 1995 het die Deputate (op grond van navrae oor die 
prys van Quo Vadis, die werklike koste van die druk en die 
verspreiding van Quo Vadis en met inagneming van opgehoopte 
fondse) besluit om die Quo Vadis vir R1 per eksemplaar beskikbaar 
te stel. 
1.9.2  Koste van pamflette 
Pamflette is teen drukkoste, die hanteringskoste van die 
Admininistratiewe Buro en die posgeld versprei. 
1.9.3  Jaarlikse spesiale kollekte 
Die Deputate het geoordeel om in die lig van die opgehoopte fondse 
nie die las van 'n spesiale kollekte op die kerke te plaas nie. 
1.9.4  Subsidiëring van 'n Kategismusverklaring in Tswana 
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Die Deputate was behulpsaam met die daarstelling van 'n 
Kategismusverklaring in Tswana en het die publikasie met R7.00 per 
eksemplaar gesubsidieer. 
1.9.5  Die finansiële state is in die verslag van die Admininistratiewe 
Buro opgeneem. 
 Besluit:  Van die hele punt 1 word kennis geneem. 
 
2.  Sake om oor te besluit 
2.1  Quo Vadis 
2.1.1  Daar word voortgegaan met Quo Vadis as 'n toerustings- en 
motiveringsblad vir evangelisering. 
 Besluit:  Afgekeur.  Te benoeme Deputate moet nuut besin oor 

die temas, inhoud en gerigtheid van die blad sodat dit 
onmiddellik ‘n duidelike Bybelse aanslag en appèl op die 
ongelowige/buitekerklike leser se gewete sal maak. 

2.1.2  Daar word vier eksemplare per jaar versprei teen so na as 
moontlik aan die kosprys. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2  Lektuur 
2.2.1  Daar word voortgegaan met die beskikbaarstelling van lektuur 
volgens die apologetiese, evangeliserings-, en toerustingsbehoeftes 
van die kerke. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2.2  Lektuur word teen so na as moontlik aan die kosprys versprei. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.3  Deputate 
2.3.1  Deputate word weer uit een omgewing aangewys. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.3.2  Kerkrade van Deputate word versoek om hulle predikant een 
week per kwartaal los te maak vir die werk van die Deputate. 
 Besluit:  Afgekeur. 
2.3.3  Daar word 'n markverwante tantieme oorweeg vir skrywers 
wat nie deel van die Deputategroep is nie. 
 Besluit:  Afgekeur. 
2.4  Besinning 
2.4.1  Die Sinode keur die besinning van die Deputate (1.8.1) goed as 
riglyn vir toekomstige werkswyse van die benoemde Deputate. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.5  Hulp aan kerke om te groei in hulle evangeliseringstaak 
2.5.1  Die Deputate soek verdere metodes en implementeer dit om 
kerke behulpsaam te wees om te groei in evangelisering. 
 Besluit:  Afgekeur.  Die Senaat van die TSP word versoek om 

die hele saak van voortgesette opleiding in motivering, 
metodiek, toerusting en implementering vir die taak van 
evangelisering te ondersoek sodat die resultate voortdurend as 
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hulp vir plaaslike kerke, predikante en lidmate aangebied kan 
word. 

2.5.2  Die volgende metodes kan oorweeg word 
2.5.2.1  Die aanbied van kursusse met as inhoud reeds gepubliseerde 
en toekomstige Quo Vadis-uitgawes. 
2.5.2.2  Die stig van 'n werkgemeenskap vir Evangelisering. 
2.5.2.3  Die samewerking met die Werkgemeenskap vir 
Gemeentebou. 
2.5.2.4  Die identifisering en benutting van kundiges om kerke van 
advies te bedien. 
 Besluit:  Punte 2.5.2.1 tot 2.5.2.4 verval in die lig van die 

besluit geneem by 2.5.1 hierbo. 
2.6  Verdere besluite:  (Bygevoeg deur die Sinode na aanleiding van 
die Kommissierapport - Deputate Handelinge) 
2.6.1  Behalwe die opdragte waaroor die Sinode hierbo reeds besluit 
het, kry die Deputate die volgende opdragte: 
2.6.1.1  Uitstaande lektuur (vgl. 1.3.2 van die Rapport hierbo) en 
uitgee van die Rooiboekie en Blouboekie (HK) (vgl. 1.8 van die 
Rapport hierbo) moet afgehandel word. 
2.6.1.2  Daar word begroot vir die druk van 4 Quo Vadis uitgawes 
per jaar oor die volgende drie jaar en die druk van lektuur. 
 
 
24.4  RAPPORT VAN DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE 
HANDELINGE  (Artt.82, 148) 
 
A.  Ds. D. Postma stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies.  
C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Die opdrag is vervat in Handelinge 1994:631. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Die Handelinge van die Sinode in 1994 is uitgegee volgens die 
handleiding wat deur die Sinode van 1985 vasgestel is (Acta 
1985:51-53). 
2.2  Volgens vorige Sinodebesluite is die volgende sake 
verdiskonteer: 
2.2.1  Handelinge 1994 is van 'n alfabetiese indeks voorsien, asook 'n 
register van artikels voor in die Handelinge soos wat dit in volgorde 
op die Sinode gedien het (Acta 1994:630, 631). 
2.2.2  Die tersaaklike Notule-artikels is by elke saak aangedui (Acta 
1994:630). 
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2.3  Hierdie Deputate het artt. 213 tot 242 van die Notule van die 
Sinode van 1994 nagegaan en goedgekeur (Acta 1994:31, 631). 
2.4  Dr. C.J. Malan (voorsitter van Sinode 1994) is deur hierdie 
Deputate gekoöpteer. 
 Besluit:  Kennis geneem van punt 2. 
 
3.  Aanbevelings 
3.1  Die Sinode benoem weer Deputate vir die uitgee van die 
Handelinge volgens die riglyne van Sinode 1985 (Acta 1985:51-53). 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2  Die Sinode begroot vir die volgende uitgawes: 
3.2.1  Koste verbonde aan die publikasie van die Handelinge. 
3.2.2  Fondse vir plaasvervangende dienste in die kerke waaraan die 
Deputate verbonde is. 
3.2.3  Fondse vir taalkundige versorging. 
3.2.4  Reiskoste vir Deputate. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3  Die elektroniese beskikbaarheid van die Handelinge moet 
ondersoek word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
24.5  RAPPORT VAN DEPUTATE VIR KERKLIKE 
TYDSKRIFTE  (Artt.83, 199, 201, 203) 
 
A.  Dr. H.G. Stoker stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Punt 3.2 van die Rapport word goedgekeur.  Die 
Ordekommissie tref die nodige reëlings vir die oorhandiging van ‘n 
Oorkonde aan prof. P.W. Buys.  Die res van die Rapport word 
verwys na Kommissie Publikasies. 
C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie.  
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Vergelyk Acta 1994:631-639, veral 637-639. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Algemeen 
2.1.1  Die Deputate het gekonstitueer soos die Sinode 1994 die 
Deputate benoem het. 
2.1.2  Met groot dankbaarheid kan gemeld word dat al die tydskrifte 
sonder uitsondering gereeld verskyn het. 
2.1.3  Volgens besluite van vorige Sinodes het die Deputate 
verskillende Kommissies saamgestel ten einde die tydskrifte te 
beheer en uit te gee.  So is daar vir Die Kerkblad, Die 
Gereformeerde Vroueblad en Die Slingervel Redaksiekommissies 
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aangewys, asook 'n Bemarkingskommissie vir die bemarking van al 
die tydskrifte.  Vir Ons Bondsjeug is daar slegs 'n redakteur 
aangewys. 
2.1.4  Met dankbaarheid kan getuig word dat daar besondere goeie 
samewerking tussen die Redaksiekommissies onderling is asook met 
die personeel van die Administratiewe Buro en die Herald Drukkery. 
2.2  Die Kerkblad 
2.2.1  Samestelling 
Die Redaksiekommissie van Die Kerkblad bestaan uit die volgende 
lede:  proff. P.J. de Bruyn (voorsitter), G.J.C. Jordaan (redakteur), 
mev. J. Fourie (skriba), drr. H.G. Stoker, I.L.J. van Vuuren, C.F.C. 
Coetzee en S.J. van der Walt. 
2.2.2  Vergaderings 
Die Redaksiekommissie het sedert die vorige Sinode normaalweg 
maandeliks vergader en die opdrag van die Deputate uitgevoer om 
Die Kerkblad 2 keer per maand uit te gee.  In sy werksaamhede het 
die Redaksiekommissie onder andere aan die volgende sake aandag 
gegee: 
2.2.2.1  Gedenkuitgawe 125-jarige bestaan van die PU vir CHO en 
die Teologiese Skool 
Hierdie uitgawe het op 7 September 1994 verskyn, en is oor die 
algemeen baie goed ontvang. 
2.2.2.2  Tegniese versorging van Die Kerkblad 
Gedurende hierdie tyd is 'n nuwe rekenaar vir Die Kerkblad se 
kantoor aangeskaf asook geskikte programmatuur vir die uitleg van 
die blad.  Daar is reeds begin met wysigings aan die uitleg van die 
blad.  Dit word oor die algemeen positief deur die lesers ervaar. 
2.2.2.3  Voorblaaie 
Sedert November 1995 het Die Kerkblad 'n nuwe voorbladvoorkoms.  
Hartlike dank word gerig aan Daleen Steyn vir die ontwerpe van die 
voorblad. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1.1. tot 2.2.2.3. 
2.2.2.4  Temas 
Sedert die begin van 1995 word die eerste uitgawe van elke maand 
aan 'n spesifieke tema gewy.  Besonder positiewe reaksie word 
hierop ontvang.  Dit blyk dat die bemarking van Die Kerkblad 
hierdeur vergemaklik word.  Die voorblaaie van die tema-uitgawes is 
gewoonlik (en waar moontlik) verbind aan die tema.  Temas wat 
reeds behandel is, is die volgende:  die media, arbeid, die 
charismatiese beweging, die erediens, ander (valse) godsdienste en 
sinkretisme, seksualiteit, die huwelik, egskeiding, huisbesoek en 
huisgodsdiens, evolusionisme, kerklike feesdae, die jeug, gebed, die 
onderwys, lewe na die dood, hemel en hel.  Nuwe voorstelle vir 
temas sal verwelkom word. 
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 Besluit:  Kennis geneem van temas wat reeds behandel is en 
ook dat ‘n vraelys ten opsigte van nuwe voorstelle vir temas 
reeds tydens die Sinodesitting voltooi is. 

2.2.2.5  Gemeentebeelde 
Die Redaksiekommissie plaas, soos in die verlede, van tyd tot tyd 
gemeentebeelde.  Dit bestaan normaalweg uit die volgende:  'n foto 
van die betrokke kerkgebou, 'n oordenking deur die predikant en 'n 
algemene artikel (met foto's) oor die spesifieke gemeente.  Die 
ervaring is dat die gemeentes spontaan hierdie inligting verskaf. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.2.2.6  Ander inhoud 
Soos in die verlede kry aktuele sake oor 'n breë spektrum aandag in 
Die Kerkblad.  Die beleid van Die Kerkblad is steeds om Bybelse 
perspektief oor sake van aktuele belang te bied.  Verder word daar 
ook aandag gegee aan algemene gemeente en kerklike nuus en 
korrespondensie.  Daar word ook in elke uitgawe 'n Bybelstudie 
geplaas.  Hierop word baie positiewe reaksie ontvang. 
 Besluit:  Met dank kennis geneem van die positiewe reaksie. 
2.2.2.7  Die Kerkblad by PNA 
Ondersoek is ingestel om tema-uitgawes ook in boekwinkels bekend 
te stel.  'n Proeflopie is gedoen by PNA in Flora Centre, Florida, en 'n 
aantal eksemplare van Die Kerkblad se tema-uitgawes is aan hulle 
gestuur.  Tans lyk dit nie of die verkope baie goed is nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.2.2.8  Die Skriba en mnr. H.S.J. Vorster het 'n ander drukker in 
Pretoria vir 'n kwotasie genader.  Dit wil tog blyk asof plaaslike 
drukkers geriefliker sal wees.  Die Herald Drukkery is intussen aan 
Nasionale Pers verkoop. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.3  Die Gereformeerde Vroueblad 
2.3.1  Redaksiekommissie 
Mevv. Ansie du Plessis (voorsitster/redaktrise), Louisa van der Walt 
(sekretaresse), Rinske Vreken, Mariana Venter, prof. Jacques van 
der Elst, en ds. Dirk Laufs. 
2.3.2  Vergadertye 
Die Redaksiekommissie van Die Gereformeerde Vroueblad vergader 
tweemaandeliks. 
2.3.3  Inhoud 
Die Gereformeerde Vroueblad bevat maandelikse rubrieke gerig op 
die vrou en die gesin, wat die volgende insluit:  Skrifoordenkings, 
kwelvrae uit die Bybel, gemeentebedrywighede en susteraktiwiteite, 
nuuswaardige geleenthede op kerklike terrein, saamtreknuus en 
bekendstelling van diensorganisasies soos:  Bandhulp vir Blindes, 
Radiokansel, FAMSA, ens.  Daar verskyn ook artikels oor 
geloofsversterking en verdieping, aktuele sake, onderwys en 
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opvoeding, sosiale probleme, die huwelik en gesin, harde realiteite 
waarmee vroue te doen kry, sketse, ensovoorts. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3.4  Werkwyse 
Sedert 1993, het die Redaksiekommissie in toenemende mate van 
nuwe tegnologie gebruik gemaak om die blad die lig te laat sien.  Dit 
het gevolglik ook 'n baie groter werklas op die Redaksiekommissie 
gelê. 
Die Redaksiekommissie het reeds 'n versoek aan die Deputate vir 
Kerklike Tydskrifte gerig om die huidige situasie te ondersoek en die 
nodige bystand te verleen.  'n Netelige situasie het ontstaan 
aangesien die redaksionele eise wat gestel word, inbreuk maak op hul 
beroepsarbeid en huislike lewe.  'n Spoedige oplossing sal gevind 
moet word. 
 Besluit:  Kennis geneem.  Sien verder besluit hieronder by 

opdrag aan te benoeme Deputate. 
2.3.5  Kommunikasie, reklame en bemarking 
Die Redaksiekommissie huldig 'n beeldboubeleid en glo aan goeie 
kommunikasie.  Nuwe intekenare word per brief verwelkom, navraag 
gedoen oor die rede vir kansellasies waarna hulle aangemoedig word 
om weer in te teken. 
Gereelde skrywes word ook aan voorsitters van susters gerig om 
sodoende ons intekenaartal te probeer verhoog.  Met die laaste 
projek is 513 nuwe intekenare gewerf en ook meer as R9 000 
(Saamtrekdonasies ingeslote) geïn.  Die bedrag wat in die 1995-96 
boekjaar vir Bladbouers geskenk is, is alreeds 'n paar duisend Rand 
meer as dié van die vorige termyn. 
Meningspeilings en evalueringsprojekte word gereeld gedoen.  Die 
respons word statisties bereken en so gou doenlik geïmplementeer.  
Met die laaste meningspeiling wat tydens die jaarlikse 
Sustersaamtrekke (Maart 1996) gedoen is, is 10 000 
evalueringsvorms versprei, waarvan 25% reeds terug ontvang is.  
Alhoewel die steekproef nie heeltemal objektief was nie, is dit tog 
beduidend dat 99% van die respondente positief gereageer het.  Die 
Redaksiekommissie is innig dankbaar vir die aanmoediging en 
onderskraging. 
 Besluit:  Met dank kennis geneem. 
2.3 6  Saamtrekke 
Die Redaksiekommissie organiseer die Sustersaamtrekke sedert 
1993.  Mev. Rita Steyn, predikantsvrou van Benoni-Noord, is 
benoem om as koördineerder op te tree.  Nuwe streekindelings is 
gedoen.  Daar was hierdie jaar (1996) 17 saamtrekke wat deur 
ongeveer 4 000 vroue bygewoon is.  Die organisasie het vlot verloop 
en die terugvoer wat ontvang is, was uiters positief. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
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2.3.7  Halfeeufeesjaar 
2.3.7.1  Feesuitgawe 
Die Gereformeerde Vroueblad het in 1996 haar vyftigjarige bestaan 
herdenk.  'n Feesnommer van meer as dubbel die aantal bladsye het 
in Juniemaand verskyn. 
2.3.7.2  Halfeeufeesprojek 
In 'n poging om hierdie feesvreugde landswyd uit te dra, is die projek 
Kanselklanke geloods.  Die doel van die projek is om preke van 
Gereformeerde eredienste op band vas te lê en aan 
verspreidwonendes (en op ander plekke waar nood is) te versprei.  
Ons bede is dat hierdie uiters noodsaaklike projek wye steun sal 
ontvang en spoedig 'n offisiële tuiste by die Administratiewe Buro 
sal vind. 
2.3.7.3  Toekomsbede vir Die Gereformeerde Vroueblad 
Mag die geklank van Gereformeerde preke op band spoedig tot in die 
verste uithoeke van ons land weerklink!  Mag Die Gereformeerde 
Vroueblad, soos die afgelope 50 jaar, steeds koersvaste leiding uit 
die Woord gee.  Tot nou toe het die Here ons gehelp, mag Hy ons 
ook die volgende 50 jaar dra. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.4  Ons Bondsjeug 
2.4.1  Met groot dank teenoor die redakteur, dr. S.J. van der Walt, 
kon Ons Bondsjeug gereeld maandeliks as jeugbylae van ongeveer 8 
bladsye in Die Kerkblad verskyn. 
2.4.2  Ons Bondsjeug is as jeugbylae in Die Kerkblad daarop ingestel 
om geestelik opbouende leesstof aan ons jongmense te verskaf.  Met 
elk van die 36 uitgawes die afgelope drie jaar is gepoog om aan die 
vereistes van eenvoud, aktualiteit en sprankeling te voldoen.  
Nuusgebeure oor jeugaktiwiteite is met foto's gereeld geplaas sodat 
ons jongmense ook bewus kan wees van die verskeidenheid 
jeugaktiwiteite wat aangebied word.  Ons Bondsjeug is opreg 
dankbaar vir die maandelikse ruimte van 8 bladsye in Die Kerkblad, 
asook vir die leiding van die Redaksiekommissie en die Deputate vir 
Kerklike Tydskrifte. 
 Besluit:  Met dank kennis geneem. 
 
2.5  Slingervel 
2.5.1  Prof. P.W. Buys is reeds 30 jaar lank redakteur van hierdie 
Christelike maandblad vir kinders.  Die Deputate het hoë waardering 
vir die uitnemende gehaltewerk wat die redakteur oor so 'n lang 
tydperk gedoen het.  As blyk van waardering het die Deputate besluit 
om 'n tasbare blyk van waardering aan professor Buys te oorhandig. 
2.5.2  Die blad het gereeld maandeliks verskyn.  Br. Natie van 
Vuuren is benoem om die Redakteur by te staan. 
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2.5.3  Daar is steeds getrag om van die blad 'n Christelike maandblad 
vir kinders te maak.  Behalwe vir godsdienstige leesstof, is daar ook 
ander leesstof met 'n Christelike strekking aangebied.  Daar is ook 
getrag om 'n balans tussen feite en fiksie, stof vir verskillende 
leeftydsgroepe, vervolgstof en eenmalige stof, die geskrewe woord 
en illustrasies, pennevrugte van lesertjies, blokkiesraaisels, 
anagramme, kopkrappers, vasvrae, 'n rubriek vir penmaats en 
inkleurprente vir kleuters te handhaaf. 
2.5.4  'n Radiopraatjie deur prof. P.W. Buys in die program Kollig op 
die Kerk het binne een maand 'n pragtige oes van 268 nuwe 
intekenare opgelewer. 
2.6  Bemarkingsaangeleenthede 
2.6.1  Samestelling 
Prof. J.H.P. van Heerden is as lid van die Deputate vir Kerklike 
Tydskrifte op 26 Januarie 1994 versoek om verantwoordelikheid te 
aanvaar vir die bemarking van die kerklike tydskrifte.  Die 
Bemarkingskomitee bestaan verder uit:  proff. W. Viviers en F.H.S. 
Steyn, asook sr. Melanie van der Walt (Johannesburg). 
2.6.2  Opdrag 
Die afwaartse tendens in die intekenare van die drie kerklike 
tydskrifte moet gestop en omgedraai word. 
2.6.3  Werkswyse 
2.6.3.1  Terugskakeling 
'n Vorige Komitee het 'n ondersoek gedoen na die redes waarom die 
intekenare daal.  Dit is volledig gedokumenteer in die verhandeling 
van sr. Martie Botha (neé Temmingh). 
2.6.3.2  Vraelyste en komplimentêre Psalmboeke/Bybels  Die 
nuutaangestelde Komitee was van oordeel dat daar heelwat bruikbare 
resultate in die verhandeling is, maar dat aangesien die vraelyste via 
kerkrade ingevul is, die moontlikheid van eensydigheid tog ter sprake 
kan kom. 
Teen dié agtergrond is die vraelyste nuut saamgestel en die 
statistiese kundigheid van prof. Steyn en praktiese ervaring en 
aanslag van sr. M. van der Walt was van onskatbare waarde.  Die 
vraelys is verkort en die kanse van sydigheid is geminimeer deurdat 
die vraelyste tesame met 'n aantal Kerkblaaie (die ondersoek sou eers 
rondom veral Die Kerkblad sentreer) na gemeentes geneem waar 
groot konsentrasie van studente is wat dit na hul ouerhuise sou neem.  
As tussentydse poging om nuwe intekenare te werf, is die aanbod 
van vry Psalmboek/Bybel gemaak vir elke nuwe intekenaar. 
Die respons op die vraelyste was so swak dat geen wetenskaplike 
statistiese afleidings gemaak kon word nie. 
2.6.3.3  Identifisering van skakelpersone en verskeie briewe 
'n Volgende poging was om in elke Klassis 'n predikant te 
identifiseer wat die saak van die kerklike tydskrifte ook sy erns 
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maak.  Hierdie predikante sou as skakelpersone tussen die 
Bemarkingskomitee en ander predikante van die Klassis optree.  Die 
predikante sou weer die skakeling na die lidmate wees. 
Prof. P.J. de Bruyn het aan elke kerkraad en predikant onder sy 
persoonlike handtekening geskryf om die saak van die kerklike 
tydskrifte met groot erns aan die gemeente deur te gee.  Dit kon ook 
bykomstig via die gemeentes se nuusbriewe geskied.  Prof. De Bruyn 
het ook persoonlike kontak met die Klassis-skakelpersone gemaak. 
Volgens navrae wat lede van die Deputate direk aan lidmate gerig 
het, blyk dit dat die reaksies van die kerkrade nie altyd getuig van 'n 
besondere entoesiasme om die saak van die kerklike tydskrifte 
daadwerklik te bevorder nie.  Dit is met dank aan God dat ons moet 
getuig dat daar wel sommige predikante en kerkrade is wat groot erns 
en opofferings maak om die saak van die kerklike tydskrifte te 
bevorder.  Langs hierdie weg wil ons diesulkes bedank. 
2.6.3.4  Verdere inisiatiewe 
In 'n poging om die saak van kerklike tydskrifte verder te bevorder, is 
die volgende vir die laaste sewe maande van 1996 in die werk gestel: 
Briewe word aan intekenare gestuur wat 
-  nie hulle intekengeld betaal nie.  'n Eerste brief herinner hulle dat 
betaal moet word.  'n Tweede brief verneem na die omstandighede 
wat aanleiding gee tot niebetaal nie.  Indien geen reaksie na die twee 
briewe ontvang word nie, word die betrokke predikant gevra om 
behulpsaam te wees.  Sou dit blatante weiering wees om te betaal, 
word dit geag as 'n oortreding van die Agtste gebod.  Indien dit 
weens 'n gebrek aan geld is, sal daar in samewerking met die 
betrokke kerkraad reëlings getref word 
-  kanselleer.  Indien die rede 'n gebrek aan fondse is, sal daar in 
oorleg met die betrokke gemeente 'n oplossing gesoek word.  Sou dit 
ander redes wees, sal die Redaksiekommissie daaraan aandag gee. 
Dit het onder die aandag van die Bemarkingskomitee gekom dat 'n 
hele aantal predikante nie ingeteken is op Die Kerkblad nie.  
Aangesien die benadering van die predikant tot kerklike tydskrifte 'n 
dominante invloed het op die lees van kerklike tydskrifte deur 
lidmate, is besluit om vir 'n periode van drie maande gratis 
eksemplare van Die Kerkblad aan die predikante te stuur.  Hierna sal 
hulle versoek word om in te teken.  Indien hulle nie wil nie, sal daar 
na die redes gevra word. 
'n Groep wat die breë samestellings met gemeentes verteenwoordig, 
sal gevra word om die voorgestelde temas van die 
Redaksiekommissie van Die Kerkblad te evalueer en met voorstelle 
en verdere temas te kom. 
Temas sal op 'n gereelde basis in Die Kerkblad gepubliseer word.  
Indien daar meer Kerkblaaie oor 'n spesifieke tema benodig word, 
kan daar vroegtydig meer bestel word. 
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'n Beoordelingsgroep wat weereens die breë samestelling van lidmate 
verteenwoordig, sal hoogstens twee keer per jaar Die Kerkblad moet 
evalueer.  Hierdie beoordelaars sal oor die hele SA verspreid wees. 
Binne in Die Kerkblad en Die Gereformeerde Vroueblad sal daar 'n 
baie kort opsomming van elke artikel in populêre taal gepubliseer 
word.  Die Kerkblad sal dit soms bo die betrokke artikel plaas en 
soms almal saam op 'n aparte bladsy.  Later met die beoordelingsfase 
sal besluit word hoe om die opsommings te hanteer. 
In 'n poging om: 
-  te bepaal presies in watter gemeente elke betrokke intekenaar is, 
sal die inligting op alle rekenings gevra word 
-  te beplan om verhoogde postariewe te akkommodeer, word die 
wyksnommer van die betrokke intekenaar gevra. 
Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en Slingervel sal by 
PNA-winkels beskikbaar wees.  Vir hierdie vergunning bedank ons 
die eienaars van die PNA-winkels. 
Navorsing is gedoen om te bepaal of daar 'n verband tussen die 
aantal intekenare van die kerklike tydskrifte is, met persoonlike 
besteebare inkomste, lidmaatsamestelling,  verskillende 
redaksiekommissies, prys van kerklike tydskrifte en onderlinge 
gesprekke tussen lidmate oor kerklike tydskrifte. 
Die resultate dui daarop dat Die Kerkblad en Die Gereformeerde 
Vroueblad prysgevoelig is.  By al drie kerklike tydskrifte is 'n 
dominante faktor dat lidmate wat hulle intekening kanselleer, 
waarskynlik met ander lidmate oor hulle negatiewe sienings oor die 
betrokke tydskrif praat en dat dit tot verdere kansellasies lei.  Dit 
word aanbeveel dat intekenare aangemoedig word om hul positiewe 
sienings met ander lidmate te bespreek en dit via hul 
gemeenteblaadjies aan hul gemeente bekend te maak.  Volgens die 
navorsing behoort Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en 
Slingervel respektiewelik met nie meer as faktor 1,1565, 1,43 en 
1,3612 van die heersende inflasiekoers verhoog te word nie. 
2.6.3.5  Resultate 
Dit blyk dat die skerp dalende neiging in intekenare by Die Kerkblad 
vanaf November 1994 gestuit is.  Gedurende Januarie 1994 was daar 
8 339 Kerkbladintekenare en November 1994 was dit 7 699, terwyl 
dit in November 1995 7 620 was.  Aan die einde van April 1996 was 
dit 7 696 
Die intekenare by Die Gereformeerde Vroueblad het vanaf Augustus 
1994 begin daal van 6 111 na 6 061 en toe weer begin styg na 6 385 
in Mei 1996.  Die intekenare van die Slingervel was op Januarie 
1994 6 973 en op Desember 1995 6 882.  Dit styg weer tot 6 934 in 
Mei 1996.  Die Slingervel se matige daling wat in die toekoms mag 
plaasvind, moet gelees word teen die lae geboortekoers en dit raak 
die groep wat tradisioneel die Slingervel lees. 
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2.6.4  Slot 
Hoewel daar by die Bemarkingskomitee aandag aan alle kerklike 
tydskrifte gegee word, moet aanvaar word dat beide Die 
Gereformeerde Vroueblad en Slingervel besondere gerigte markte 
het.  Heelwat aandag en energie word aangewend om die intekenare 
by Die Kerkblad te verhoog.  Ervaring wat hier verkry word, word 
met die redaksies van Die Gereformeerde Vroueblad en Slingervel 
gedeel 
 
'n Groot probleem in die toekoms gaan wees die finansiële posisie 
van sowel potensiële as werklike intekenare.  Daarmee saam sal die 
hoër verspreidingskoste en drukkoste nie die finansiële aspekte tot 
voordeel strek nie.  Hiermee saam mag die getal lidmate asook die 
ouderdomsamestelling van Gereformeerdes ook 'n effek op die 
intekenaartal van die kerklike tydskrifte hê. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.5.1 tot 2.6.4. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Begroting 1 Julie 1994 - 30 Junie 1997 
Die begroting is aangeheg. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.2  Dank en oorkonde aan prof. Buys 
Staande die Sinode dank betuig word aan prof. Buys en 'n oorkonde 
aan hom oorhandig om die 30 jaar van sy Redakteurswerk by die 
Slingervel te vier. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.3  Dank aan Redaksiekommissies 
Die Sinode spreek sy dank uit vir die werk van die kerklike tydskrifte 
se Redakteurs en Redaksiekommissies en in die besonder aan die 
verskillende Redaksiekommissies van Die Gereformeerde Vroueblad 
oor 50 jaar se uitgawes. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.4  Deputate word aangewys 
3.4.1  Hulle moet toesien dat die kerklike tydskrifte gereeld verskyn 
en alles in verband daarmee te reël. 
3.4.2  Hulle hou in ooreenstemming met die goedgekeurde 
redaksionele beleid van die verskillende tydskrifte, toesig oor die 
werksaamhede van die verskillende Redaksiekommissies en 
Bemarkingskommissie. 
3.4.3  Hulle oefen beheer uit oor alle finansies van die tydskrifte en 
dra sorg vir die versorging/vergoeding van die betrokke 
funksionarisse. 
3.4.4  Hulle skakel voortdurend met kerkrade en meerdere 
vergaderings in belang van die tydskrifte en neem besluite van vorige 
Sinodes hieroor in ag. 
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3.4.5  Om die volgende moontlikhede en uitvoerbaarheid daarvan te 
ondersoek: 
3.4.5.1  Bekendstelling van Kerklike Tydskrifte op Internet. 
3.4.5.2  Plasing van kort temas en flitsinligting oor gereformeerdes 
uit ander lande. 
3.4.5.3  Dat die te benoeme Deputate die werkslas op die 
Redaksiekommissie ondersoek en oplossings implementeer. 
 Besluit:  Punt 3.4 word goedgekeur soos gewysig (wysiging 

reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE VIR KERKLIKE 
TYDSKRIFTE 
 
1.  Opdrag 
Vergelyk Acta 1994:631-639, veral 1994:637-639. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Algemeen 
2.1.1  Stygende posgeld het 'n negatiewe effek op pogings van die 
Deputate om kostes van die tydskrifte so laag moontlik te hou.  
Ander verspreidingsmoontlikhede as om dit direk aan lesers te pos, 
word ondersoek (kyk Bylae A). 
2.1.2  Daar bestaan 'n behoefte by verspreidwonendes aan eredienste 
wat op band opgeneem is.  Die Redaksiekommissie van Die 
Gereformeerde Vroueblad het inisiatief geneem met 'n projek 
genaamd Kanselklanke om aan hierdie behoefte te voldoen.  Tydens 
eredienste word preke op band opgeneem en gratis beskikbaar gestel 
en na die Administratiewe Buro gepos.  Die bande word gedupliseer 
volgens behoefte en op aanvraag versprei aan verspreidwonendes of 
wie dit nodig het.  Die koste aan verspreiding beloop tans R8 per 
kasset.  Daar is reeds 'n paar kassette en donasies ontvang. 
2.1.3  Daar word werk van gemaak om die kerklike tydskrifte by 
boekhandelaars soos Lux Verbi, CUM, Protea en PNA beskikbaar te 
stel. 
2.2  Die Kerkblad 
2.2.1  Vir die doel van setwerk word die rekenaar opgegradeer en 
illustrasiediskette aangekoop.  R32 000 per jaar word gespaar 
deurdat die drukkers nie meer die setwerk hoef te doen nie.  Die 
skandeerder van die Administratiewe Buro is tot mev. Fourie se 
beskikking gestel. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1.1 tot 2.2.1. 
2.2.2  Die werkslas van proff. Jordaan en De Bruyn - vanweë hulle 
betrokkenheid by die kerklike tydskrifte - is met die Kuratorium van 
die Teologiese Skool bespreek, met die versoek dat daar gekyk word 
na 'n moontlike herverdeling van die werksverpligtinge van die 
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professore (kyk Bylae B).  Intussen is verneem dat professor Jordaan 
wel van begin 1997 af losgemaak word van sy verpligtinge by 
Departement Grieks waarmee sy aanvanklike opdrag by die 
Teologiese Skool weer genormaliseer word 
 Besluit:  1.  Die Sinode neem kennis: 
1.1  In die lig van Sinodebesluit 1988:837v, pt.2.1.1, gekoppel aan 
KO, art.18 was die Kuratorium in beginsel bereid om wanneer die 
Deputate vir Kerklike Tydskrifte ‘n bepaalde professor benodig, om 
deeltyds as Redakteur van Die Kerkblad op te tree en hy daartoe 
gewillig is, die professor, indien nodig, van ‘n deel van sy 
akademiese werk los te maak. 
1.2  Tans is hierdie toegewing egter nie meer prakties uitvoerbaar 
nie.  Die Breë Dagbestuur het in die lig van die werklading van 
professore geoordeel dat daar nie meer aan professore gedeeltelike 
losmaking vir die doel verleen kan word nie. 
 
 
 
2.  Die Sinode besluit: 
2.1  Sodra prof. G.J.C. Jordaan nie meer sy weg oopsien om verder 
as Redakteur van Die Kerkblad op te tree nie en dit nie vir enige 
professor moontlik is om in ooreenstemming met die betrokke 
Sinodebesluit die werk te behartig nie, die Deputate vir Kerklike 
Tydskrifte versoek word om die moontlikheid te oorweeg om ‘n 
emeritus-predikant of -professor in die pos van Redakteur te 
benoem. 
2.2  Sodanige benoeming hang af van die beskikbaarheid van ‘n 
geskikte persoon.  Gesondheid, liggaamskragte en gawes speel hierin 
‘n belangrike rol. 
2.3  Prof. Jordaan word bedank vir die ruim vyf jaar waarin hy op 
uitnemende wyse leiding met sy redaksionele werk gegee het.  Daar 
is groot waardering vir sy onvermoeide ywer om ongeag sy normale 
werksprogram daarin te kon slaag om Die Kerkblad as ‘n waardige 
blad daar te stel. 
2.4  Prof. P.J. de Bruyn word bedank vir sy onvermoeide ywer 
waarin hy as Voorsitter van die Redaksiekommissie Die Kerkblad 
gedien het. 
2.5  Die hulp-redakteur mev. J. Fourie word bedank vir toegewyde 
werk. 
2.6  Die te benoemde Deputate vir Kerklike Tydskrifte kry opdrag 
om die werk van die Redakteur en Voorsitter van die 
Redaksiekommissie vir die toekoms te reël in die lig van 
bogenoemde besluit. 
2.3  Die Gereformeerde Vroueblad 
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Die uitleg van die blad word deur Grafiese Dienste van die PU vir 
CHO teen 'n tarief van tans R25 per bladsy gedoen en dan op disket 
aan die drukkers verskaf. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.4  Die Slingervel 
Die blad word in samewerking met die Redaksie deur mev. Fourie 
geset en op disket aan die drukkers oorhandig. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Moet van alternatiewe verspreidingswyses van die kerklike 
tydskrifte gebruik gemaak word 
 Besluit:  Die te benoeme Deputate kry opdrag om die 

verspreidingsmoontlikhede te ondersoek en die beste werkbare 
wyse te implementeer. 

3.2  Moet aan versoeke voldoen word om Die Kerkblad of dele 
daarvan ook in Engels uit te gee.  As Internet aangekoop word (kyk 
3.6) sal dit beteken dat dele van die kerklike tydskrifte vertaal word.  
Vertaalkoste kan geraam word op ± R15 000 per jaar.  Dit kan nie 
aan die intekenare deurgegee word nie. 
 Besluit:  Deputate ondersoek die moontlikheid van vertaling 

met inagneming van die feit dat intekengeld nie verhoog word 
nie. 

3.3  Goedkeuring word gevra om borge (w.o. individue en diakonieë) 
te kan werf vir lidmate wat nie kerklike tydskrifte kan bekostig nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.4  Die administrasie van die Kanselklanke-projek word in 
medewerking met die benoemde Deputate aan die Administratiewe 
Buro opgedra om dit te behartig.  Die addisionele koste van die 
projek moet deur die projek self bekostig word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.5  Met die huidige reëling oor die aantal kollektes per jaar vir Die 
Kerkblad voortgegaan word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.6  Die kerklike tydskrifte kan teen 'n geraamde (by benadering) 
koste van ± R200.00 per maand ook op Internet beskikbaar gestel 
word.  Wanneer die Internet-modem aangekoop is, word onmiddellik 
ook oor faks- sowel as E-posfasiliteite beskik.  Dit kan weer lei tot 
besparing op ander gebiede, veral as die Administratiewe Buro sowel 
as die Teologiese Skool aan Internet gekoppel is.  Gesien teen die 
agtergrond van verhoogde poskoste, kan die E-posfasiliteit met groot 
sukses in terme van massapos gebruik word.  Ook wat advertensies 
betref, kan die groter blootstelling daartoe lei dat 'n groter inkomste 
aan advertensies gegenereer word, wat kan bydra tot die dra van die 
maandelikse subskripsie van Internet. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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3.7  Aanbevelings oor opdragte aan nuwe Deputate 
3.7.1  Gee uitvoering aan sake soos besluit deur die Sinode oor die 
kerklike tydskrifte. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.7.2  Stel vas hoe in die toekoms met Ons Bondsjeug gehandel moet 
word. 
 Besluit:  Die Deputate ondersoek die moontlikheid om die 

Bondsjeug as aparte bylaag in Die Kerkblad te plaas. 
 
 
F.  OORKONDE AAN PROF. P.W. BUYS 
 
Prof. en mev. P.W. Buys word in die vergadering verwelkom.  Die 
Voorsitter bring hulde aan prof. P.W. Buys vir sy waardevolle en 
onbaatsugtige werk aan  Die Slingervel, waarvan hy reeds vir dertig 
jaar die Redakteur is.  ‘n Oorkonde word aan hom oorhandig.  Prof. 
Buys spreek woorde van hartlike dank. 
 
 
24.6  RAPPORT VAN DEPUTATE KERKORDEBOEKIE  
(Artt.103, 164) 
 
A.  Ds. A.Z. Pelser stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies. 
C.  Ds. T.J. Potgieter rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Om die Handelinge van hierdie Sinode na te gaan met die oog op 
moontlike wysigings, byvoegings en weglatings aan die gegewens in 
die Kerkordeboekie/-lêer 
1.2  Om die Kerkordeboekie/-lêer so gou as moontlik te laat druk, 
nadat 'n behoeftebepaling gedoen is 
1.3  Om moontlike wysigings, byvoegings en weglatings wat uit die 
Handelinge van Nasionale en Algemene Sinodes mag voortspruit in 
die Kerkordeboekie en/of Kerkordelêer, so gou as moontlik op 
datum te bring (Acta 1994:639-641). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake vir kennisname 
2.1  Die Deputate het alle Handelinge van Nasionale en Algemene 
Sinodes nagegaan, en alle moontlike wysigings, byvoegings en 
weglatings gekontroleer en op datum gebring. 
2.2  Die Reglemente van die Pensioenfonds en die van die 
Emeritaatsfonds is ook van daardie betrokke Deputate aangevra, 
maar tot op datum is dit nog nie gereed nie. 
2.3  'n "Inleiding op die Kerkorde" (as voorwoord), deur prof A. le R. 
du Plooy, is ook verkry. 



 826

2.4  Die Deputate het, volgens opdrag, aan elke Kerkraad 'n skrywe 
gerig om die omvang van die oplaag Kerkordeboekies/-lêers te 
bepaal.  Kerkrade het gereageer en 1 408 Kerkordeboekies en 260 
Kerkordelêers is bestel. 
2.5  Kwotasies is ook deur die Deputate ingewin om die oplaag te 
druk. 
2.6  Die hele bundel is op rekenaarstiffie geplaas om drukwerk te 
vergemaklik en te bespoedig.  Daar is ook besin, op navraag van die 
Dagbestuur van die Administratiewe Buro, om die KO-boekie op 
stiffie aan Kerke beskikbaar te maak.  U Deputate het gemeen dat die 
Sinode hom eers sal moet uitspreek oor kopiereg van die KO-boekie 
op rekenaarstiffie. 
2.7  Alles wat die Sinode dus aan hierdie Deputate opgedra het, is 
afgehandel en die stukke was persklaar. 
2.8  'n Begroting vir die drukwerk is toe aan die Administratiewe 
Buro voorgelê (kyk Bylaes). 
2.8.1  Op die skrywe van die Deputate is aan ons berig dat ons nie 
kon voortgaan met die uitvoering van ons opdrag nie, aangesien die 
Dagbestuur van die Administratiewe Buro van mening was dat daar 
nog 'n groot voorraad ou Kerkordeboekies op die rak is en dit eers 
van die hand gesit moet word en/of dat dit eers opgebruik moet 
word.  Daar is ook die gedagte deur die Dagbestuur uitgespreek om 
die bestaande voorraad ou boekies te sny en in lêers te plaas.  Dit sal 
insiggewend wees om van die Dagbestuur te verneem hoeveel ou 
boekies die afgelope drie jaar wél verkoop is. 
2.8.2  Op hierdie skrywe van die Dagbestuur het u Deputate 
gereageer deur 
2.8.2.1  Kennis te neem van die huidige ou voorraad 
Kerkordeboekies.  Ons was van mening dat die ou boekies nie meer 
op datum is nie, aangesien baie wysigings en byvoegings plaasgevind 
het, en dat, om dit op te sny en in lêers te plaas, nie haalbaar is nie 
2.8.2.2  Die Dagbestuur verhinder nou die uitvoering van hierdie 
Deputate se opdrag deur die Sinode  
2.8.2.3  Kerke sit en wag op die nuwe formaat Kerkordeboekies/-
lêers wat hulle bestel het. 
2.8.3  Op 'n volgende skrywe het die Dagbestuur steeds nie die druk 
van die nuwe Kerkordeboekie /-lêer goedgekeur nie. 
2.9  Die Deputate het toe 'n skrywe in Die Kerkblad geplaas waarin 
ons aan elke Kerkraad berig dat die druk en verspreiding van die 
nuwe Kerkordeboekie/-lêer nie sal kan geskied nie. 
2.10  Die Deputate het ook 'n skrywe ontvang van die 
Administratiewe Buro oor die Kerkorde in Engels.  Daar bestaan 
blykbaar nie so 'n vertaling nie.  Ons het kwotasies ingewin vir die 
moontlike vertaling van die Kerkorde in Engels, wat R450 sal 
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beloop.  Hierdie prys is slegs vir die vertaling van die 86-artikels van 
die Kerkorde. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Baie werk is gedoen en alle Bylaes, wysigings, byvoegings en 
weglatings is beskikbaar op rekenaarstiffie. 
Aanbevelings: 
3.1.1  Die Sinode besluit om voort te gaan met die druk daarvan. 
 Besluit:  Dat voortgegaan word met die druk daarvan. 
3.1.2  Die Sinode spreek hom uit oor kopiereg van die KO-boekie. 
 Besluit:  Dat die kopiereg van die rekenaarstiffie by die Admin. 

Buro gevestig word. 
3.2  Kerkrade het reeds bestellings geplaas en is in afwagting op die 
nuwe stuk. 
Aanbeveling:  Die Sinode besluit om dit aan kerkrade beskikbaar te 
stel volgens bestelling. 
3.3  Daar kan oorweging geskenk word of voortgegaan moet word 
met die vertaling van die Kerkorde in Engels. 
 Besluit:  Dat met die vertaling van die Kerkorde in Engels 

voortgegaan word, maar dan nie net die 86 Kerkorde-artikels 
nie, maar wel die nuwe KO-boekie/-lêer met al die wysigings, 
byvoegings en weglatings uit die Handelinge van Nasionale en 
Algemene Sinodes (pte.3.2 en 3.3). 

 
 
4.  Opdrag aan benoemde Deputate 
Die Sinode benoem weer Deputate met die volgende opdrag: 
4.1  Die vorige opdrag word gekontinueer sodat die nuwe 
Kerkordeboekie/-lêer gedruk sal word. 
4.2  Die bestellings deur Kerkrade geplaas, word uitgevoer. 
4.3  Om die vertaling van die Kerkorde in Engels uit te voer soos 
besluit in pt.3.2 en 3.3 hierbo. 
4.4  Dat voortgegaan word met die druk van die rekenaarstiffie. 
 Besluit:  Goedgekeur soos gewysig (wysigings reeds aangebring 

- Deputate Handelinge). 
 
 
24.7  RAPPORT VAN DEPUTATE RADIO EN TELEVISIE-
UITSENDINGS  (Artt.104, 172, 173) 
 
A.  Die Voorsitter verwelkom ds. Francois Theron van die SAUK in 
die vergadering. 
B.  Ds. D. Laufs stel die Rapport. 
C.  Ds. Theron spreek die vergadering toe en word deur ds. Laufs 
bedank. 
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D.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies. 
E.  RAPPORT: 
1.  Opdrag  (Acta 1994:647, 4.3) 
1.1  Reël in samewerking met die SAUK die uitsending van 
Gereformeerde eredienste, kerknuus en deelname aan godsdienstige 
programme oor Radio en TV. 
Indien die godsdienstige beleid van die SAUK verander, moet dit 
getoets word soos in 4.3.3.1 en 4.3.3.2. 
1.2  Gaan voort met die werk by Radiokansel.  (Vergelyk ook die 
opdrag in die Rapport van die Deputate vir Evangeliseringsmedia.) 
1.3  Hanteer die kontak met enige gelisensieerde sender(s) en 
amptelike uitsaai-organisasie deur: 
"4.3.3.1  Eers 'n voorgelegde beleidstuk oor godsdiensuitsendings 
van die betrokke instansies te toets aan Skrif en Belydenis en 
betrokke Sinodebesluite 
4.3.3.2  In die lig van hierdie bevindinge verdere aandag te gee aan 
die mees sinvolle kontak en samewerking met die betrokke instansies 
4.3.3.3  Volledig met betrekking tot 4.3.3.1 hierbo aan die volgende 
Sinode te rapporteer: 
1.4  Sien toe dat kerknuus steeds versamel en deurgegee word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake vir kennisname 
2.1  Deur die loop van die termyn is ses vergaderings gehou. 
2.2  In die tussentyd is telefonies en met faksimilieë kontak gehou, 
sake behandel en ook afgehandel. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.3  Daar kon steeds elke jaar sedert 1994 tot en met 1996 tien 
eredienste deur Gereformeerde predikante uit Gereformeerde Kerke 
oor die radio uitgesaai word.  Hiervoor moet besondere dank aan ds. 
Francois Theron (Bestuurder Godsdiensprogramme SABC) betuig 
word.  Sonder sy rigtinggewende voortsetting van die werk, sou 
hierdie uitsaairooster nouliks in baie moeilike tye gehandhaaf kon 
word. 
 Besluit:  Kennis geneem met besondere dank aan ds. Francois 

Theron vir sy samewerking. 
2.4  In die algemeen is daar ook genoegsaam van Gereformeerde 
predikante tydens oggend- en aandoordenkings oor die radio gebruik 
gemaak.  Daar is ook, waar dit moontlik was, van Gereformeerde 
predikante gebruik gemaak tydens godsdiensgesprekke, soos bv. 
Fokus op Sondagaande. 
2.5  Die termyn is deur groot veranderings gekenmerk.  Die ou 
bestaande SAUK (Radio en TV) met die bekende SAUK-Raad, het 
verdwyn en is vervang met 'n heel nuwe SABC-opset.  U Deputate is 
deurgaans in hierdie proses geken en verslag hieroor het van tyd tot 
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tyd as inligtingsartikels in beide Die Kerkblad en die Gereformeerde 
Vroueblad verskyn. 
2.6  Wat SABC-TV betref is bv. op Kompas-uitsendings baie 
afgeskaal en is die oordenkings wat nog gebeeldsend is, slegs 
persoonlike uitnodigings van TV-regisseurs bekom. 
2.6.1  Verskeie ander TV-opsies, behalwe die reeds bekende 
Christen-Netwerk TV, het na vore gekom - soos die moontlikheid 
van 'n nuwe "Afrikaanse TV-betaalkanaal" wat per satelliet sal 
uitsaai en in die mees afgeleë dele van Suid-Afrika opgevang sal kan 
word ... en wat waarskynlik teen Oktober 1996 die lig sal sien (Beeld, 
22 Mei 1996). 
2.6.2  Daar is ook reeds ver gevorder met 'n program oor CNW-TV 
wat beplan word in samewerking met die Berading-Sentrum in 
Potchefstroom.  Die program word beplan met prof. C.J.H. Venter as 
programleier en sal 'n spesifieke pastorale gerigtheid hê. 
2.7  Daar is deurgaans gepoog om leiding en rigting aan 
Gereformeerde Kerke te verskaf wanneer versoeke oor privaat 
radiosenders en die wyse waarop samewerking daarmee gesoek is, 
ontvang is. 
2.8  Verskeie navrae en besware wat ontvang is van gemeentes asook 
persone oor programme asook die nie-betaal van TV-lisensies, is 
behandel en beantwoord.  Prof. Paul de Bruyn het op versoek van die 
Deputate 'n artikel hieroor in Die Kerkblad laat verskyn. 
2.9  Dit was baie duidelik en het deur die termyn steeds duideliker 
geword dat die ou SAUK-bedeling finaal verby is en dat die nuwe 
SABC-opset 'n totale verandering meegebring het.  Die samewerking 
met nuwe uitsaaiers skyn die pad vir die toekoms te wees. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.4 tot 2.9. 
3.  Sake wat aan die Sinode - in die uitvoering van bogenoemde 
vier opdragte - vir beoordeling voorgelê word 
3.1  Oor Opdrag 1 (sien 1.1 hierbo) en Opdrag 4 (sien 1.4 hierbo) 
3.1.1  Die jaarlikse tien eredienste (vyf oggend- en vyf aanddienste) 
is volgens streke toegeken.  Dit het meegebring dat leraars oor die 
hele land eredienste kon uitsaai.  As gevolg van finansiële 
besnoeiing, moes die uitsendings rondom die hoofsentra plaasvind. 
3.1.2  Daar is deurgaans gepoog om nuwe (jonger) leraars aan te 
moedig om die skolingskursusse wat deur prof. C.J.H. Venter by die 
PU vir CHO aangebied is, by te woon. 
3.1.3  Dit moet ongelukkig opgemerk word dat onder die nuwe 
bedeling by die SABC die reaksie op skrywes en versoeke van ons 
kant nie altyd stiptelik beantwoord is nie. 
3.1.4  Wat kerknuus aanbetref het daar 'n merkbare verbetering 
ingetree nadat die program Kollig op die Kerk al meer die karakter 
van die weeksoggende se aktualiteitsprogramme aangeneem het.  Dit 
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was opvallend dat al meer vrymoedigheid en meewerking van die 
kant van gemeentes ervaar is. 
3.1.5  Wat die godsdienstige beleid van die SABC betref:  dit dien 
gemeld te word dat dr. J.L. Venter reg aan die begin van die termyn 
deur die Deputate in die plek van dr. C.J. Malan as ons 
verteenwoordiger by die SABC benoem is.  Hy het verskeie vooraf-
vergaderings bygewoon totdat op die ou end die sub-komitee vir 
Godsdiensaangeleenthede in die lewe geroep is. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.1.1 tot 3.1.5. 
3.1.6  Dit is belangrik dat onder die aandag van die kerke gebring 
word dat die uitsaaityd wat by die Radio aan die Gereformeerde 
Kerke beskikbaar gestel is, ONVERANDERD gebly het.  Dit is slegs 
by TELEVISIE waar dit uitsaaityd aan Gereformeerde Kerke 
drasties besnoei is.  Daarom moet nuwe geleenthede, soos 
beeldsaaityd oor die nuwe Christen-Netwerk TV (kyk 2.6.1 hierbo) 
met alle mag benut word. 
 Besluit:  Met spyt kennis geneem. 
3.1.7  Aangaande die direkte onderhandelinge met die ou SAUK oor 
die nuwe uitsaaibeleid wat saamgestel is, het u Deputate reeds met 
dr. Josua Potgieter op 24 Februarie 1994 indringende samesprekings 
gevoer.  Op daardie stadium was dit reeds duidelik dat ingrypende 
veranderinge in die vooruitsig gestel is. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.1.8  Kort hierna het u Deputate kennis gekry dat 'n nuwe 
Godsdienskomitee in die lewe geroep is.  Dit was ontstellend om te 
verneem dat slegs ds. P.J.C. Loots (NG-Kerk), en dr. Isak Burger 
(AGS) uit die Afrikaanse hoofstroomkerke op hierdie komitee 
benoem is. 
 Besluit:  Met spyt kennis geneem. 
3.1.9  U Deputate het op 2 Mei 1994 'n volle vergadering aan die 
nuwe Godsdiens-uitsaaibeleid gewy en hieroor is volledig skriftelik 
aan die Godsdienskomitee gerapporteer.  Nodeloos om te sê dat 
hiervan nie enigiets tereggekom het nie. 
3.1.10  Gedurende November 1994 het u Deputate dr. J.L. Venter vir 
aanstelling op die Paneel vir Godsdiensuitsendings aanbeveel en 'n 
volledige CV deurgestuur.  Ook hiervan het niks gekom nie. 
3.1.11  Gedurende Mei 1995 het u Deputate ernstige beswaar teen 
die samestelling van die Godsdienspaneel ingebring.  Die oorwig 
Moslem-verteenwoordiging het nie die spektrum van godsdienste 
weerspieël nie.  Ook hierdie beswaar het geen merkbare effek gehad 
nie. 
3.1.12  U Deputate het die kerkverband deurgaans hiervan op die 
hoogte gehou deur artikels wat in Die Kerkblad gepubliseer is. 
3.1.13  'n Belangrike verwikkeling wat deur u Deputate tydens die 
vergadering van 23 Mei 1996 gehanteer is, is 'n brief wat deur dr. 
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P.J.C. Loots, voorsitter van die Sub-komitee vir die Christendom, as 
onderdeel van die Godsdiensuitsaaipaneel aan die Gereformeerde 
Kerke gerig.  In hierdie brief word die GKSA versoek om "name van 
potensiële aanbieders aan ons deur te gee vir voorlegging aan die 
SAUK.  Naas die gesoute aanbieders sal ons nuwe bloed 
verwelkom."  U Deputate het besluit om van prof. C.J.H. Venter die 
volledige lys van alle Gereformeerde predikante wat as aanbieders 
vir Radio en TV opgelei is, aan te vra sodat dit aan dr. P.J.C. Loots 
beskikbaar gestel kan word. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.3.1.9 tot 3.1.13. 
3.2  Opdrag 2 (sien 1.2 hierbo) 
3.2.1  Ds. L.D. Aucamp wat u Deputate se verteenwoordiger by 
Radiokansel was, het toegesien dat ten minste een diens elke twee 
maande uit die Gereformeerde kerkverband oor hierdie sender 
uitgesaai is. 
 Besluit:  Met dank kennis geneem. 
3.2.2  Ds. Aucamp is ook versoek om ten minste sewe 
Gereformeerde Kerk-leraars met spesifieke opdragte vir uitsending 
oor Radiokansel te nader. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3  Opdrag 3 (sien 1.3 hierbo) 
3.3.1  U Deputate moes reeds vroeg in die termyn 'n volledige 
beleidstuk van Radio Pretoria beoordeel nadat Radio Pretoria kontak 
met u Deputate gemaak het.  Daar was van hulle kant die versoek om 
ook die GKSA se kerknuus oor hulle sender uit te saai.  Op 23 Mei 
1996 is 'n nuwe Reglement van die Beheerraad van Radio Pretoria-
Netwerk aan die Deputate vir beoordeling voorgelê.  Die vergadering 
het niks wat onskriftuurlik is in hierdie Reglement gevind nie.  Die 
vergadering het ook kennis geneem van 'n besoek wat deur die 
Deputate aan ds. Mossie van den Berg van Radio Pretoria gebring is.  
Vrugbare bespreking is gevoer oor die moontlike amptelike 
samewerking in die toekoms.  Daar is ook kennis geneem dat ds. 
S.A. Cilliers van Silverton tans nie-amptelik die Gereformeerde 
Kerke op hierdie Beheerraad verteenwoordig. 
 Besluit:  Die optrede van die Deputate word goedgekeur. Die 

Sinode neem ook kennis dat ds. S.A. Cilliers van Silverton, die 
Gereformeerde Kerke by Radio Pretoria-Netwerk 
verteenwoordig en volgens hom word 25% van 
godsdiensuitsendings op Radio Pretoria-Netwerk deur 
Gereformeerde predikante en lidmate behartig.  Die Sinode 
neem verder kennis dat ds. A.H. Klopper van Kroonstad die 
godsdiensorganiseerder van Radio Volkstem (vir die 
Goudvelde) is. 

3.3.2  Oor Christen-Netwerk TV, waarvan die vorige Sinode reeds 
kennis geneem het, het dr. P.P. Kruger deurgaans u Deputate op 
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hoogte gehou en die jongste stand van sake is as volg:  Sedert sy 
ontstaan in 1992 het hierdie organisasie pragtig gegroei.  Tans is 
veertien "Hoofstroom" - Protestantse Kerkgemeenskappe as lede by 
CNW-TV ingeskakel. 
CNW-TV is 'n onafhanklike nutsmaatskappy wat met die 
buitengewone ondersteuning van M-Net tans ses uur uitsaaityd per 
week op M-Net se Gemeenskapsdiens-Netwerk (GDN) vanaf 17:00 
tot 18:00 elke Sondag en 06:00 tot 07:00 elke werksdag bekom het. 
Sedert die ontstaan van hierdie organisasie het dr. Paul Kruger op die 
Uitvoerende Komitee gedien.  Dit het meegebring dat die GKSA 'n 
direkte inspraak in die keuring en beoordeling van teologiese 
programme bekom het. 
Om meewerkende lid van CNW-TV te wees, bring vir die GKSA 
geen finansiële verpligting mee nie.  Die fondse kom uit advertensie-
verkope asook skenkings van Christene en die borg van spesifieke 
programme waardeur die bedryfsuitgawes gedelg word. 
Die GKSA kan op verskillende maniere meer by CNW-TV betrokke 
raak, soos deur gereelder berigte in ons kerklike tydskrifte te laat 
verskyn.  Voeg hierby dat, hoe meer daar uit die GKSA terugvoer 
oor programme kan kom, hoe meer sal dit die inspraak van die 
GKSA-verteenwoordiger versterk. 
Die moontlikheid dat die GKSA 'n programreeks kosteloos kan laat 
beeldsend, is baie sterk (vgl. 2.6.2 hierbo).  Dit sal op weeksdae kan 
plaasvind.  Dit sou 'n veel beter opsie wees as dat die GKSA kyktyd 
sou moet koop teen ± R635.00 per minuut. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
4.  Aanbevelings 
Benoem weer Deputate met die volgende opdrag: 
4.1  Reël in samewerking met die SABC en gelisensieerde Uitsaaiers 
met wie amptelike samewerkings-ooreenkomste bestaan, die 
uitsending van Gereformeerde eredienste, kerknuus en deelname aan 
godsdiensprogramme oor Radio en TV. 
4.2  Gaan voort met die werk by Radiokansel. 
4.3  Deputate word versoek om 'n sinvolle en werkbare 
samewerkingsmetode met Radio Pretoria-Netwerk op die been te 
bring en indien soortgelyke Streek-uitsaaidienste ook samewerking 
versoek, hulle op 'n soortgelyke wyse as Radio Pretoria-Netwerk te 
hanteer. 
4.4  Dit word aanbeveel dat ds. S.A. Cilliers van Silverton een van 
die Deputate sal wees. 
4.5  Enige ander opdragte wat uit die Sinode gegee mag word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
F.  AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE RADIO- EN TV-
UITSENDINGS 
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1.  Sake vir kennis name 
1.1  Prof. G.J.C. Jordaan, redakteur van Die Kerkblad, 
verteenwoordig die Gereformeerde Kerke by die Christen Netwerk-
Media (CNW-Media). 
1.2  Wat godsdiensuitsendings oor die senders van die Afrikaanse 
diens (Radio Sonder Grense) van die SAUK betref, ontvang die 
Gereformeerde Kerke nog 'n pro-rata deel. 
1.2.1  Dit word onder die aandag gebring dat in 'n program soos "Die 
Bybel in ons lewe", van vakkundiges eerder as "Kerke 
verteenwoordigers" gebruik gemaak word. 
1.3  Die Gereformeerde Kerke het egter weinig kontak en inspraak 
met by die SABC-TV.  Name van Gereformeerde predikante is wel, 
op versoek, aan die Subkomitee Vir Die Christendom van die 
Godsdiensuitsaaipaneel voorgelê - beide vir TV en Radio-
uitsendings. 
1.4  Christen Netwerk (CNW) is die sender wat oënskynlik die 
grootste potensiaal vir groei toon. 
1.5  'n Afrikaanse betaalkanaal vir TV lyk nie asof dit van die grond 
af kom nie. 
1.6  Streekradiodienste begin 'n al belangriker rol speel en moet so 
intensief moontlik benut word. 
1.7  Die toekoms van Radiokansel-uitsendings op FM is in die 
weegskaal.  Mediumgolfuitsendings sal egter voortgaan. 
1.7.1  Met groot dank word vermeld dat Radiokansel in 'n ruim mate 
van Gereformeerde predikante vir kerkdienste en ander 
godsdienstige uitsendings gebruik maak. 
1.8  In verband met 'n versoek tot medewerking deur die nuwe 
"Uplink-TV" is 'n afwagtende houding ingeneem. 
 Besluit:  Kennis geneem van hele punt 1. 
 
2.  Sake vir besluit 
2.1  Aan ds. Francois Theron, Bestuurder Godsdiensprogramme 
SAUK-Radio, word kennis gegee wanneer finale besluite oor die 
Radio en TV-Rapport geneem word en dat hy uitgenooi word om 
teenwoordig te wees en kortliks die Sinode toe te spreek. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
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25.  Samelewingsake 
 
25.1  RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR 
KORRESPONDENSIE MET DIE OWERHEID  (Artt.86, 138, 235) 
 
A.  Die Direkteur van die Administratiewe Buro, br. H.S.J. Vorster, 
stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie 
Samelewingsake.  (In die lig van die werkslading van hierdie 
Kommissie het die Sinode later ‘n bykomende ad hoc Kommissie 
Samelewingsake II benoem (notule 138) om hierdie Rapport te 
hanteer - Deputate Handelinge.) 
C.  Ds. J.P. Bingle rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Die opdragte word gevind in Acta 1994:583, 3.5 en behels die 
volgende: 
1.1  Om die adres van die Deputate aan die Staatsdepartemente en 
Provinsiale Administrasies/Streekrade te stuur en in Die Kerkblad 
en Almanak te publiseer. 
1.2  Om in die lig van genome Sinodebesluite en die Kerkorde aan 
sake, wat deur vergaderings in ons kerkverband, kerke waarmee ons 
in korrespondensie staan, die Owerheid en deur korrespondensie na 
die Deputate verwys is, aandag te gee. 
1.3  Om wetgewing voortdurend dop te hou en, indien nodig in die 
lig van die besluite van die Sinode, op te tree. 
1.4  Benoeming van Deputate 
1.4.1  Benoemde Deputate na die Sinode van die benoeming te 
verwittig. 
1.4.2  Om Deputate te benoem waar die Sinode in gebreke gebly 
het om dit te doen. 
1.5  Om reëlings te tref dat groete namens die Gereformeerde Kerke 
van die Nasionale Sinode oorgebring word. 
1.6  Om die Handelinge van die Nasionale Sinode 1991 en 1994 
deur te gaan en die sake wat by die Algemene Sinode tuishoort, vir 
kennisname en behandeling deur te gee.  Die Deputate moet ook 
die kredensiebrief, soos gereël in Sinode 1991, in orde kry. 
1.7  Benoeming van 'n korrespondent vir Radio- en TV-
nuusversameling. 
1.8  Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale 
Sinodes deur die Administratiewe Buro op Potchefstroom. 
1.9  Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit 
binne hul opdrag val, of verwys dit na ander Deputate wat wel die 
betrokke saak hanteer. 
1.10  Die opdrag oor die toepassing van die Wet op Publikasies 
moet verder gehanteer word. 
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1.11  Gesprek met Parlementslede/Streeksverteenwoordigers moet, 
indien moontlik en nodig, nog plaasvind 
1.12  Ontheiliging van die Rusdag steeds onder oë te hou en te 
getuig waar nodig. 
1.13  Betrokke wees by die beplanning en implementering van die 
Nasionale Plan insake Alkohol en Dwelmmisbruik. 
1.14  Kapelaansdienste 
1.14.1  Hantering van Kapelaansdiens, Ooreenkoms en reëlings met 
betrekking tot die Kapelaansdiens. 
1.14.2  Om die beginselbesluite van vorige Sinodes saam te vat en 
dit, waar nodig in 'n Ooreenkoms met die SANW insake die 
Kapelaansdienste in te werk. 
1.14.3  Om volgens die nuwe reëling insake die Kapelaansdienste 'n 
verteenwoordiger te benoem op die Kapelaansraad. 
1.15  Gesprek oor godsdiensuitsendings moet voortgesit word. 
1.16  Gesprek met die Staatspresident/Owerheidsinstansies moet 
soos nodig voortgesit word. 
1.17  Die naam van die Deputate gewysig word na:  Deputate vir 
Korrespondensie met die Streeks- en Sentrale Owerhede. 
1.18  Partikuliere Sinodes moet versoek word om self ook Deputate 
te benoem om met Streeksowerhede te skakel. 
1.19  Deputate moet 'n Memorandum oor Satanisme opstel en aan 
die Owerheid voorlê met die versoek om die beoefening van 
Satanisme te verbied. 
1.20  Deputate moet bepaal of die huidige bloed-alkoholperk vir 
motorbestuurders eties verantwoord is en in die lig van die 
bevinding, optree. 
1.21  Om so gereeld moontlik noodsaaklike inligting aan Kerkrade 
deur te gee wat die profetiese en koninklike roeping van die 
plaaslike kerk kan versterk. 
1.22  Deputate moet saam met die Deputate vir CO die erkenning 
en beskerming van Christelike opleidingsinstansies sterk by die 
Owerhede bepleit. 
1.23  Om optrede te beplan nadat die resultate van ondersoeke deur 
die Deputate vir CO, insake die Beskrywingspunt Partikuliere 
Sinode Noord-Transvaal oor die Wêreldkonferensie vir Godsdiens 
en Vrede, en die voorgestelde Fundamentele Regte, ontvang is. 
1.24  Immigrasie 
1.24.1  Om met die owerheidsinstansies in gesprek te tree oor 
immigrasiebeleid en daarop aan te dring dat by die keuring van 
immigrante rekening gehou word met die lewensnorme van 
Christene in Suid-Afrika 
1.24.2  Om spesifiek en algemene inligting oor immigrasie en 
immigrante aan die kerke deur te gee en geleenthede vir 
betrokkenheid deur lidmate aan te dui 
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1.24.3  Om met die oog op die effektiewe uitvoering van die 
opdragte met instansies soos MVI te skakel. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
2.1  Adresse deurgee aan Staatsdepartemente en Provinsiale 
Administrasies/Streekrade, Die Kerkblad en Almanak (Opdrag 1.1):  
Die opdrag is afgehandel. 
2.2  Om in die lig van genome Sinodebesluite en die Kerkorde, 
aandag aan sake te gee (Opdrag 1.2):  U Deputate het die opdrag 
uitgevoer deur onder andere aan die volgende sake aandag te gee 
(kruisverwysings na punte in hierdie Rapport):  Aanhef van die 
Grondwet (2.9.1);  Handves van menseregte (3.1.1);  Geweld 
(2.9.5);  Satanisme (2.19);  Pornografie (3.1.12);  Versoenings- en 
Waarheidskommissie (2.9.23);  Dobbel (3.1.7);  Eutanasie en die 
kunsmatige instandhouding van lewe (3.1.2);  Openbare 
vakansiedae (2.9.22). 
2.3  Om wetgewing voortdurend dop te hou (Opdrag 1.3):  Die 
Deputate verwys u na 2.2 van die Rapport. 
2.4  Benoeming van Deputate (Opdrag 1.4):  Die Deputate het die 
volgende gedoen 
2.4.1  Al die voorsitters van Deputate soos deur die Sinode 
aangewys, kennis gegee van die benoemings en ook die opdragte 
soos by die benoemings aangegee, aan die voorsitters deurgegee. 
2.4.2  Die Deputate het dr. C.J. Malan, bykomend by dr C.F.C. 
Coetzee, benoem op die Deputate wat die Handelinge uitgee. 
2.5  Groete oorbring (Opdrag 1.5):  Die volgende persone is 
versoek om groete oor te bring: 
2.5.1  Sinode Middellande 8 - 10 Februarie 1994 - ds. A.Z. Pelser. 
2.5.2  Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk - 
11 - 20 Oktober 1994 - prof. J.M. Vorster. 
2.5.3  Sesde Algemene Kerkvergadering van die Hervormde Kerk 
in Suidelike Afrika - 4 - 9 September 1994 - ds. J.A. Schutte 
2.5.4  Vier en sestigste Algemene Kerkvergadering van die 
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika - 26 Junie 1995 - prof. 
J.H. van Wyk. 
2.5.5  Nasionale Sinode Soutpansberg van die Gereformeerde 
Kerke - 28 Junie 1995 - prof. H.F. van Rooy. 
2.5.6  Sinode van Oos-Transvaal van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk - 21 Augustus 1995 - ds. A.Z. Pelser. 
2.6  Sake deurgee aan die Algemene Sinode (Opdrag 1.6):  Die 
wysiging wat aan KO, art.59 aangebring is, is na die volgende 
Algemene Sinode deurgestuur. 
2.7  Benoeming van 'n korrespondent - Nuusberigte (Opdrag 1.7):  
Die Skriba van die Deputate is benoem.  Soms is berigte deurgegee 
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maar uit die aard van die werk, kan min van werk van die Deputate 
as nuusberigte deurgegee word. 
2.8  Registrasie van huweliksbevestigers - ander Nasionale Sinodes 
(Opdrag 1.8):  Die Administratiewe Buro het die opdrag uitgevoer 
en sake hierby gehanteer. 
2.9  Ontvangs van korrespondensie, en verspreiding waar nodig 
(Opdrag 1.9):  Verskeie briewe is ontvang met direkte versoeke vir 
optrede deur die Deputate.  Hierna volg 'n opsomming van die 
korrespondensie: 
2.9.1  Versoek deur meneer P.G. Marais LP vir voorstelle oor die 
Aanhef van die Grondwet.  Die Deputate het ondersteuning gegee 
aan die gedagte dat die drie-enige God in die Aanhef van die 
Grondwet moet figureer en dit is so in die skrywe verwoord (kyk 
ongepubliseerde Bylae 1). 
2.9.2  Sabbatsontheiliging tydens die Rugby Wêreldbeker.  'n 
Verklaring waarin positiewe getuienis vir die heiliging van Sondag 
gelewer word, word deur proff. A. le R. du Plooy, J.M. Vorster en 
dr. C.J. Smit opgestel en in Die Kerkblad en ander media bekend 
gestel. 
2.9.3  Skrywe van Cross Publishing waarin 'n foto en CV van die 
"hoof" van die Gereformeerde Kerk gevra word.  'n Gemotiveerde 
antwoord waarom u Deputate nie aan die versoek kan voldoen nie, 
is gerig. 
2.9.4  'n Skrywe van die Geref. Kerk Alberton-Wes waarin die 
Deputate se aandag gevestig word op 'n stemwerwery vir "The 
proposed Bill for Gay Rights".  Die skrywe is na prof. P.J. de Bruyn 
verwys met die versoek om te reageer sou 'n wetsontwerp beplan 
word. 
2.9.5  Gereformeerde Kerk Koster oor geweld in ons land.  'n 
Skrywe is aan die Minister van Veiligheid en Sekuriteit, meneer 
F.S. Mufamadi gerig, waarin 'n ernstige beroep op die minister 
gedoen is om aan hierdie probleem aandag te skenk op die mees 
effektiewe wyse (kyk ongepubliseerde Bylae 2). 
2.9.6  Departement Beplanning, Omgewing en Werke:  Gauteng 
Provinsiale Wetgewer insake toekomstige toekenning van persele 
vir godsdienstige gebruik;  Die skrywe is verwys na die Deputate 
vir Korrespondensie, Part. Sinode Noord-Transvaal. 
2.9.7  Gereformeerde Kerk Matlabas oor sake rakende CNO.  Die 
skrywe is na die Deputate CNO verwys vir verdere afhandeling. 
2.9.8  Skrywes oor Gereformeerde politici.  Skrywes is ontvang 
betreffende 'n voorvaderlike ritueel waarby 'n lidmaat betrokke was 
asook gelukwense met 'n Moslem feesdag - Die skrywes is na die 
kerkrade van die betrokke lidmate verwys vir opvolging en 
afhandeling. 
2.9.9  Klassis Natal - Hemelvaart.  Die Klassis word verwys na 'n 
Sinodebesluit (Acta 1988:449, 3.2.2.4 en 4.2.2) en versoek om 
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direk by die betrokke owerheidsinstansie beswaar te maak met 'n 
afskrif aan u Deputate. 
2.9.10  Internasionale jaar van die gesin.  Die Deputate het kennis 
geneem van die inhoud van verskeie skrywes wat oor die 
aangeleentheid van verskillende staatsdepartemente ontvang is.  
Prof. P.J. de Bruyn het ook vier artikels waarin die gesin vanuit die 
Skrif belig is, in Die Kerkblad laat verskyn. 
2.9.11  Klassis Potchefstroom - dankdag vir reën.  Versoeke is deur 
die Klassis ontvang en besluit:  Die Deputate neem kennis. 
2.9.12  Navrae oor die Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika in Engels:  'n Skrywe is gerig aan die Deputate vir die 
uitgee van die Kerkordeboekie om die moontlike vertaling van die 
stuk in Engels te ondersoek. 
2.9.13  Inligtingstuk oor toestand van die mynbedryf en 
Sondagwerk.  'n Skrywe is aan die Kamer van Mynwese gerig 
waarin die Gereformeerde kerke se standpunt in die verband 
uiteengesit word (kyk ongepubliseerde Bylae 3). 
2.9.14  NG Kerk - Nasionale Dankseggingsdag.  Verwys na 
Deputate vir Ekumeniese Sake 
2.9.15  Geref. Kerk Pretoria-Wonderboom-Suid insake 
tydstoedeling aan die afgodedienste op die televisie/radio.  Verwys 
na die Deputate vir Radio en TV-uitsendings. 
2.9.16  Uitnodiging deur die SAUK na 'n werkswinkel vir alle 
Christelike Kerke.  Die uitnodiging is na die Deputate vir Radio en 
TV-uitsendings verwys 
2.9.17  Beswaar van die Geref. Kerk Orkney oor die 
Agendaprogram 13 en 19 September 1994.  Die skrywe is na die 
Deputate vir Radio en TV-uitsendings verwys. 
2.9.18  SA Raad van Kerke - "Review Committee".  Die skrywe is 
na die Deputate vir Ekumeniese Sake verwys. 
2.9.19  Uitsaaiklagtekommissie - SAUK.  Die skrywe is na die 
Deputate vir Radio en TV-uitsendings verwys. 
2.9.20  Bekendstelling:  Crime Stop Misdaad - SAP.  Kennis 
geneem van die stuk. 
2.9.21  International Theological Institute - Teologiese opleiding 
deur afstandstudie.  Die skrywe is na die Deputate vir Ekumeniese 
Sake verwys. 
2.9.22  Waarnemende Registrateur - Universiteit van Durban-
Westville oor die toepassing van godsdienstige vakansiedae.  'n 
Skrywe is aan prof. A. Brimer, waarnemende Registrateur 
(Akademies) gerig, waarin 'n praktiese oplossing aan die hand 
gedoen word. 
2.9.23  Skrywe van die Anglikaanse Aartsbiskop van Kaapstad 
insake die Waarheids- en Versoeningskommissie.  As antwoord aan 
die Voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie op 'n 
versoek vir voorbidding, het die Deputate op 14 Februarie 1996 'n 
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skrywe gerig waarin die Kommissie verseker word van gebede vir 
die werk van die Kommissie en sy lede asook die regverdige 
behandeling van sake voor die Kommissie.  Kyk ook 3.1.8.2 van 
hierdie Rapport (kyk ongepubliseerde Bylae 4). 
2.9.24  Gespreksdokument van die Departement van Welsyn oor 
veroudering.  Die dokument is na die Deputate Diakonale Sake 
verwys. 
2.9.25  Departement van Onderwys en Kultuur.  'n Skrywe is van 
die Uitvoerende Direkteur:  Onderwys ontvang waarin hy sy dank 
uitspreek namens elke onderwyser/es, amptenaar, ouer en leerling 
aan die TOD verbonde vir goedgesindheid en ondersteuning oor 'n 
tydvak van 118 jaar.  Vertroue word uitgespreek dat in die nuwe 
onderwysbedeling steeds op welwillendheid staatgemaak sal kan 
word.  U Deputate het kennis geneem van die skrywe. 
2.9.26  Kwasizabantu Predikante Konferensie.  Dokument getiteld 
"Hervorming vandag - 95 Stellings oor die toestand van die kerk en 
die samelewing in die jaar van Luther - 1996". 
2.9.26.1  Stuur die versoek en dokument aan die Deputate Kerklike 
Tydskrifte. 
2.9.26.2  Rig 'n skrywe is aan die Konferensie gerig met die 
strekking dat die dokument met instemming ontvang is, en dat die 
Deputate hul kan vereenselwig met die inhoud daarvan.  Van die 
sake is reeds in die tydskrifte van die GKSA aangespreek of sal nog 
aangespreek word. 
2.9.27  Persvrystelling deur Christians for Truth.  Nuwe Grondwet 
ignoreer Christelike waardes.  'n Skrywe is aan die organisasie gerig 
waarin waardering uitgespreek is met die inhoud van die 
persvrystelling.  Die Deputate stem in breë trekke saam met die 
inhoud en het ook die betrokke sake op verskeie wyses 
aangespreek. 
2.9.28  Gereformeerde Kerk Philipstown.  Die kerkraad spreek sy 
bekommernis uit oor die aanstelling van 'n Moslem op die Raad van 
die PU vir CHO. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1 tot 2.9.28. 
2.10  Die verdere hantering van die opdrag oor die toepassing van 
die Wet op Publikasies (Opdrag 1.10). 
 Besluit:  Kennis geneem dat hierdie punt nie deur die 

Deputate hanteer is nie. 
2.11  Gesprek met Parlementslede/Streeksverteenwoordigers waar 
moontlik (Opdrag 1.11):  Die geleentheid om Gereformeerde 
politici te ontmoet het nie soos by vorige geleenthede hom 
voorgedoen nie vanweë die veranderde omstandighede na die 
verkiesing van 27 April 1994. 
2.12  Ontheiliging van die Rusdag (Opdrag 1.12):  'n Verklaring 
rakende hierdie aangeleentheid is deur proff. A. le R. du Plooy, 
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J.M. Vorster en dr. C.J. Smit opgestel en aan die dagpers en die 
SAUK oorhandig. 
2.13  Betrokkenheid by die Nasionale Plan insake Alkohol en 
Dwelmmisbruik (Opdrag 1.13):  Ds. A.P.C. Duvenage was bereid 
om by die Nasionale Plan betrokke te wees.  Dit blyk dat aksies 
deur owerheidsinstansies nooit werklik kon posvat nie, hoofsaaklik 
as gevolg van 'n gebrek aan fondse.  Daar is egter ander rolspelers 
wat aktief op hierdie terrein werk soos Die Suid-Afrikaanse 
Nasionale Raad i.s. Alkoholisme en Dwelmafhanklikheid, Die 
Kerklike Maatskaplike Dienste van die NG Kerk en Alkohol- en 
Dwelmsorg - Suider Afrika (kyk ongepubliseerde Bylae 5). 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.11 tot 2.13. 
2.14  Kapelaansdienste 
2.14.1  Hantering van Kapelaansdiens, Ooreenkoms en reëlings met 
betrekking tot die Kapelaansdiens. 
2.14.2  Om die beginselbesluite van vorige Sinodes saam te vat en 
dit, waar nodig in 'n Ooreenkoms met die SANW insake die 
Kapelaansdienste in te werk (kyk 3.1.9 van die Rapport) 
2.14.3  Benoeming van 'n verteenwoordiger op die Christelike 
Adviesraad vir die Kapelaansdiens (vroeër die Kapelaansraad) 
(Opdrag 1.14.3):  Prof. J.M. Vorster is as verteenwoordiger 
benoem.  Ds. B. van der Walt was aanvanklik as Skakelkapelaan 
betrokke, maar is later vervang deur ds. S.C. Vorster.  Die 
Kapelaansraad het gereeld vergader en onder andere ook die 
Minister van Verdediging ontmoet om die behoeftes van 
Christelike bediening in die SANW met hom te bespreek.  Die 
SANW maak tans voorsiening vir 3 Kapelaansposte in die SANW. 
2.15  Godsdiensuitsendings (Opdrag 1.15):  Sake rakende Radio en 
TV is verwys na die Deputate Radio en TV (kyk 2.9.15, 2.9.16 en 
2.9.17 van hierdie Rapport). 
2.16  Gesprek met die Staatspresident/Owerheidsinstansies moet 
soos nodig voortgesit word (Opdrag 1.16) 
2.16.1  U Deputate het by een geleentheid gesprek met Adjunk-
President F.W. de Klerk oor verskeie aangeleenthede gevoer. 
2.16.2  Ook het dr. P.W. Bingle in opdrag van u Deputate 'n 
gesprek met meneer de Klerk en meneer Danie Schutte (LP) oor die 
Versoenings- en Waarheidskommissie gevoer (3.1.10.9 van hierdie 
Rapport). 
2.16.3  Geen amptelike gesprek het met President Mandela 
plaasgevind nie. 
2.16.4  'n Geleentheid het, deur bemiddeling van Dames Aktueel, 
hom voorgedoen dat 'n groep Afrikaanssprekende dames President 
Mandela kon besoek.  Twee dames uit Gereformeerde geledere het 
op versoek van hierdie Deputate die besoek meegemaak.  Hieruit 
het 'n geleentheid gevloei en die Deputate CO het as deel van 'n 
groter groep die President besoek in verband met hulle opdrag. 
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2.16.5  Dieselfde groep dames het ook Adjunk-President F.W. de 
Klerk ontmoet. 
2.17  Die naam van die Deputate is gewysig na:  Deputate vir 
Korrespondensie met die Streeks- en Sentrale Owerhede. 
2.18  Skakeling van Partikuliere Sinodes met Streeksowerhede 
(Opdrag 1.18):  Die opdrag is uitgevoer (kyk 4.20 van die Rapport). 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.14 tot 2.18. 
2.19  Deputate moet 'n Memorandum oor Satanisme opstel (Opdrag 
1.19):  'n Memorandum oor die aangeleentheid is deur prof. P.J. de 
Bruyn opgestel wat in Die Kerkblad verskyn het.  Verder is die 
artikel ook onder Kerkrade versprei vir moontlike opname in 
gemeenteblaaie. 
 Besluit:  Kennis geneem dat die Memorandum nie aan die 

Owerheid voorgelê is soos in pt.1.19 opgedra nie, maar 
alleenlik in Die Kerkblad gepubliseer en onder kerkrade 
versprei is. 

2.20  Deputate moet bepaal of die huidige bloed-alkoholperk vir 
motorbestuurders eties verantwoord is.  (Opdrag 1.20):  'n 
Memorandum is wel ontvang (kyk 2.13 van hierdie Rapport). 
 Besluit:  Kennis geneem dat die opdrag in pt.1.20 nog nie 

afgehandel is nie. 
2.21  Om so gereeld moontlik noodsaaklike inligting aan Kerkrade 
deur te gee wat die profetiese en koninklike roeping van die 
plaaslike kerk kan versterk (Opdrag 1.21):  Aan hierdie opdrag het 
u Deputate voldoen - kyk bv. 3.1.5.2 oor aborsie. 
2.22  Deputate moet saam met die Deputate vir CO die erkenning 
en beskerming van Christelike opleidingsinstansies sterk by die 
Owerhede bepleit. 
2.22.1  Stukke wat ontvang is, is aan die Deputate CO deurgestuur 
vir afhandeling. 
2.22.2  Ten opsigte van die opdrag het u Deputate ook 'n 
voorlegging gemaak aan die Wetgewende Vergadering (kyk 3.1.1.4 
van die Rapport). 
2.23  Om optrede te beplan nadat die resultate van ondersoeke deur 
die Deputate vir CO, insake die Beskrywingspunt Partikuliere 
Sinode Noord-Transvaal oor die Wêreldkonferensie vir Godsdiens 
en Vrede, en die voorgestelde Fundamentele Regte, ontvang is.  
Geen skrywes is van die betrokke Deputate ontvang nie. 
2.24  Immigrasie:  (Opdrag 1.24):  Ds. D. Laufs het namens die 
Deputate gedien by die Maatskappy vir Immigrasie (kyk 
ongepubliseerde Bylae 6). 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.21 tot 2.24. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
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3.1  Staatsdepartemente en -Kommissies:  Die sake wat met die 
verskillende Departemente en Kommissies bespreek en opgeneem 
is, word eerste gerapporteer. 
3.1.1  Wetgewende Vergadering:  U Deputate het kommentaar aan 
die Wetgewende Vergadering oor sommige artikels in die Handves 
van Menseregte gelewer.  (Hoofstuk 2 van die Grondwet).  Die 
werkswyse was dat instemming betuig kon word, of 'n aanbeveling 
oor 'n byvoeging of weglating gemaak kon word.  Kommentaar is 
oor die volgende gelewer:  Kyk Ongepubliseerde Bylae 7. 
3.1.1.1  Artikel 10 - Lewe (Instemming).  "Elkeen het die reg op 
lewe en ook die reg om nie die lewe ontneem te word nie, behalwe 
deur die uitvoering van vonnisoplegging deur 'n hof vir 'n misdaad 
waarvoor die doodstraf voorgeskryf word deur 'n wet van die 
Parlement".  Ter motivering is verwys na 'n Studierapport oor die 
doodstraf wat voor Sinode 1994 gedien het (Acta 1994:608). 
3.1.1.2  Artikel 10 - Lewe (Byvoeging).  U Deputate kon nie die 
gedagte van aborsie op aanvraag steun nie en het die volgende 
byvoeging aanbeveel:  "In erkenning van die reg op lewe, sal 
aborsie net in gevalle soos vervat in die Wet op Vrugafdrywing en 
Sterilisasie (Wet 2 van 1975, Artikel 3) toegelaat word".  Ter 
motivering is verwys na Acta 1985:634, 2.8.5.4.1. 
3.1.1.3  Artikel 27 - Kinders ('n Byvoeging).  U Deputate is ten 
sterkste gekant teen enige vorm van pornografie en het aanbeveel 
dat behalwe "mishandeling, verwaarlosing, wangebruik en 
vernedering", kinders ook die reg het om "van uitbuiting deur die 
praktyk van pornografie" beskerm te word. 
3.1.1.4  Artikel 28 - Onderwys (Instemming).  U Deputate het 
instemming betuig dat "elkeen die reg het om private 
opvoedkundige instellings op eie koste te stig en te onderhou, waar 
daar nie op grond van ras gediskrimineer word nie, wat by die 
owerheid geregistreer is en waar onderrigstandaarde toegepas word 
wat nie op 'n laer standaard is as by staatsondersteunde 
onderriginstellings nie".  Ter motivering is verwys na Acta 
1985:635, 2.8.5.4.9. 
3.1.2  SA Regskommissie:  Projek 86 - Eutanasie en die kunsmatige 
instandhouding van lewe.  Die kommentaar van die Deputate oor 
die aangeleentheid is deurgestuur.  Daar is met waardering kennis 
geneem van verskeie van die Kommissie se menings soos dat dit 'n 
wederregtelike daad is om 'n persoon wat terminaal ly se lewe 
opsetlik en daadwerklik te beëindig.  Besware is egter aangeteken 
oor sommige standpunte en voorstelle is gemaak  met betrekking 
tot die voorgestelde wetsontwerp (kyk ongepubliseerde Bylae 8). 
3.1.3  Taakgroep oor Publikasies- en Filmbeheer (Opdrag 1.10).  
Die Taakgroep het vertoë gerig dat menings uitgespreek word oor 
die geldigheid van die Publikasiewet, van 1974, en voorstelle gevra 
vir enige moontlike veranderings.  Die Deputate het die mening 



 843

gehuldig dat gemelde wet die onus verskuif het van die owerheid na 
die individu om in sake soos ongewenste lektuur beswaar aan te 
teken.  Wysiging sou dus verwelkom word.  Verskeie aanbevelings 
in ooreenstemming met vorige Sinodebesluite is ook gemaak (kyk 
ook 3.1.1.3 en 3.1.10 van hierdie Rapport) 
3.1.4  Grondwetskrywende Vergadering.  Memorandums rakende 
die volgende aangeleenthede is aan gemelde vergadering voorgelê. 
3.1.4.1  Godsdiensvryheid en aanverwante sake.  Die Deputate se 
standpunt kom daarop neer dat die Kerke hulle sal beywer dat 
onder andere die volgende menseregte gehandhaaf word:  
-  "die reg van vrye aanbidding" 
-  "die reg van vrye keuse van godsdiens" Acta 1985:635, 2.8.5.4.4 
en 2.8.5.4.5) 
Dit word duidelik gestel dat die Memorandum egter nie gesien kan 
word as 'n pleidooi vir neutralisme, relativisme, indifferentisme en 
radikale toleransie nie. 
3.1.4.2  Aborsie.  Verskeie argumente teen aborsie is deur die 
Deputate gestel.  Biljette is deur die welwillendheid van 'n lidmaat 
aan alle lidmate beskikbaar gestel sodat dit moontlik was om 'n 
protesstem te laat hoor. 
3.1.4.3  Doodstraf.  Standpunt word gestel na aanleiding van 
Sinode 1994 (Acta 1994:608) se bevinding, oor die aangeleentheid 
(kyk ook 3.1.1.1 van hierdie Rapport). 
3.1.5  Homoseksualiteit en die Grondwet - navraag deur meneer I. 
van Zyl (LP).  Die Deputate stel die standpunt dat die praktyk van 
homoseksualisme en lesbianisme 'n sonde is (Acta 1976:304, 313). 
3.1.6  Raad op Loterye en Dobbellary.  Op navraag stel die 
Deputate 'n vroeëre persverklaring aan die Raad beskikbaar waarin 
dit gestel word dat dobbelary 'n aantasting van die mens se vertroue 
op God, van die arbeidsmotief en van die verhouding tussen 
prestasie en loon is;  verder dat dit stremmend inwerk op die 
offerbereidheid van die Christen en hebsugtigheid en verslawing in 
die hand werk. 
3.1.7  Departement van Binnelandse Sake.  'n Versoek is deur die 
Deputate gerig dat by die vasstelling van openbare vakansiedae, die 
volgende Christelike feesdae in stand gehou moet naamlik:  Goeie 
Vrydag, Hemelvaart en Kersdag. 
3.1.8  Gesprek met Parlementslede/Streeksverteenwoordigers 
(Opdrag 1.11) 
3.1.8.1  Waarheidskommissie- en Versoeningskommissie:  Op 
versoek van die Deputate het dr. P.W. Bingle die aangeleentheid 
met Adjunk-President F.W. de Klerk bespreek.  Op aanbeveling 
van meneer de Klerk is die saak verder opgevolg met meneer Danie 
Schutte, LP.  Meneer Schutte het gerapporteer dat die wetgewing 
oor die Waarheid- en Versoeningskommissie redelik is.  Vanweë 
die feit dat die tyd vir inspraak oor dié wetgewing reeds verstreke 
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was, het meneer Schutte geadviseer dat kerke 'n waaksame oog hou 
oor die toepassing van die Wet, en indien nodig, 'n protesterende 
stem te laat hoor waar van toepassing. 
3.1.8.2  In die verband is die volgende skrywe aan Waarheids- en 
Versoeningskommissie op 12 Augustus 1996 gerig waarin die 
volgende gestel is: 
3.1.8.3  Kommer word uitgespreek omdat die algemeen-aanvaarde 
regsbeginsel van die toetsing van getuienis nie gehandhaaf word in 
die openbare werksaamhede van die Kommissie nie. 
3.1.8.4  Vanweë die voormelde punt kom die Negende gebod 
ernstig in gedrang omdat mense die geleentheid ontvang om 
bewerings te maak sonder dat die waarheid van sodanige bewerings 
enigsins getoets word. 
3.1.8.5  Die Deputate distansieer hulle van dié metode van 
ongetoetste getuienis waarmee die Kommissie funksioneer.  
Eensydige relase en emosionele uitinge word ongetoets en 
onbeoordeeld aangehoor - op hierdie wyse kan die waarheid nie 
vasgestel word nie. 
3.1.8.6  Die Deputate doen 'n ernstige beroep op die Kommissie om 
ter wille van sy hoë verantwoordelikheid voor God 
onbevooroordeeld, by wyse van beproefde regsbeginsels, reg te laat 
geskied in sy poging om die waarheid vas te stel (kyk 
ongepubliseerde Bylae 9). 
3.1.9  Kapelaansdiens 
3.1.9.1  Om die beginselbesluite van vorige Sinodes saam te vat en 
dit, waar nodig in 'n Ooreenkoms met die SANW insake die 
Kapelaansdienste in te werk (Opdrag 1.14.2):  Die ooreenkoms 
tussen die Kerkraad van Voortrekkerhoogte en die SANW is 
opgestel en onderteken (kyk ongepubliseerde Bylae 10). 
3.1.10  Konstitusionele Hof - Pornografie:  Na 'n versoek vir 
ondersteuning deur prokureurs Gildenhuys van der Merwe van 
Pretoria vir die bestryding van pornografie in die Konstitusionele 
Hof vanuit 'n Christelike perspektief, het die Deputate ingewillig 
dat R.J.A. Joubert, die verteenwoordiger van die Christen Regslui 
Vereniging, Amicus Curiae in opdrag ook namens die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika kan optree. 
 Besluit:  Punte 3.1.1 tot 3.1.10 word goedgekeur. 
 
4.  Aanvullende Agenda 
Oor ander sake sal in die Aanvullende Agenda gerapporteer word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
5.  Opdragte aan benoemde Deputate 
5.1  Stuur die adres van die Deputate aan die Staatsdepartemente en 
Provinsiale Administrasies/Streekrade en publiseer dit in Die 
Kerkblad en Almanak. 
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5.2  Gee aandag, in die lig van genome Sinodebesluite en die 
Kerkorde, aan sake wat deur vergaderings in ons kerkverband, 
kerke waarmee ons in korrespondensie staan, die Owerheid en deur 
korrespondensie na die Deputate verwys is. 
5.3  Hou wetgewing voortdurend dop en tree op, indien nodig, in 
die lig van die besluite van die Sinode. 
5.4  Benoeming van Deputate 
5.4.1  Verwittig benoemde Deputate na die Sinode van die 
benoeming. 
5.4.2  Benoem Deputate waar die Sinode in gebreke gebly het om 
dit te doen. 
5.5  Tref reëlings dat groete namens die Gereformeerde Kerke van 
die Nasionale Sinode oorgebring word. 
5.6  Gaan die Handelinge van die Nasionale Sinode 1997 deur en 
gee die sake wat by die Algemene Sinode tuishoort, vir kennisname 
en behandeling deur te gee.  Die Deputate moet ook die 
kredensiebrief, soos gereël in Sinode 1991, in orde kry. 
5.7  Benoeming van 'n korrespondent vir Radio- en TV-
nuusversameling. 
5.8  Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale 
Sinodes deur die Administratiewe Buro op Potchefstroom. 
5.9  Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit 
binne hul opdrag val, of verwys dit na ander Deputate wat wel die 
betrokke saak hanteer. 
5.10  Die opdrag oor die toepassing van die Wet op Publikasies 
moet verder gehanteer word. 
5.11  Gesprek met Parlementslede/Streeksverteenwoordigers moet, 
indien moontlik en nodig, nog plaasvind 
5.12  Ontheiliging van die Rusdag - hou steeds onder oë en getuig 
waar nodig. 
5.13  Bly betrokke indien die Nasionale Plan insake Alkohol en 
Dwelmmisbruik voortgesit word. 
5.14  Kapelaansdienste 
5.14.1 Hantering van Kapelaansdiens, Ooreenkoms en reëlings met 
betrekking tot die Kapelaansdiens. 
5.14.2  Benoem, volgens die huidige reëling insake die 
kapelaansdienste, 'n verteenwoordiger op die Christelike 
Adviesraad vir die Beskermingsdienste (vroeër die Kapelaansraad). 
5.15  Gesprek met die Staatspresident/Owerheidsinstansies moet 
soos nodig voortgesit word. 
5.16  Gee so gereeld moontlik noodsaaklike inligting aan Kerkrade 
deur, wat die profetiese en koninklike roeping van die plaaslike 
kerk kan versterk. 
5.17  Deputate moet saam met die Deputate vir CO die erkenning 
en beskerming van Christelike opleidingsinstansies sterk by die 
Owerhede bepleit. 
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5.18  Immigrasie 
5.18.1  Tree met die owerheidsinstansies in gesprek oor 
immigrasiebeleid en dring daarop aan dat by die keuring van 
immigrante rekening gehou word met die lewensnorme van 
Christene in Suid-Afrika. 
5.18.2  Gee spesifiek en algemene inligting oor immigrasie en 
immigrante aan die kerke deur en dui geleenthede vir 
betrokkenheid deur lidmate aan. 
5.18.3  Skakel met die oog op die effektiewe uitvoering van die 
opdragte, met instansies soos MVI. 
5.19  Benoem 'n suster op die Deputate ten einde die 
Gereformeerde Kerke se saak te stel by geleenthede waar dames 
versoek word om dit te doen. 
5.20  Versoek Partikuliere Sinodes (en waar nodig Klassisse) om 
self ook Deputate te benoem om met Streeksowerhede te skakel.  
Indien nodig moet Partikuliere Sinodes volgens die beginsel van 
KO, art.30 sake onder die aandag van hierdie Deputate bring vir 
kennisname of besluite deur die Nasionale Sinode. 
 Besluit:  Punte 5.1. tot 5.20 word goedgekeur.  Punte 5.4. tot 

5.9 word opgedra aan die nuwe Deputategroep wat die 
werksaamhede vir die (Agenda) moet behartig.  (Vergelyk 
besluit geneem by Rapport van die Deputate vir die 
Programmering van die Agenda pt.3.3.12) 

 
 
E.  AANVULLENDE RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR 
KORRESPONDENSIE MET DIE OWERHEID 
 
1.  Opdrag 
Kyk Agenda. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
2.1  Groete oorbring (Opdrag 1.5):  (Agenda, 465, 2.5) 
Bykomend by die vorige versoeke het prof. J.A. van Rooy groete 
namens die Gereformeerde Kerke van die Nasionale Sinode 
oorgebring op 30 September 1996 aan die Nasionale Sinode 
Soutpansberg. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.2  Ontvangs van korrespondensie en verspreiding waar nodig 
(Opdrag 1.9):  (Agenda 465, 2.9) 
Verdere briewe is ontvang met direkte versoeke vir optrede of 
kennisname deur die Deputate.  Hierna volg 'n opsomming van die 
korrespondensie: 
2.2.1  Uitnodiging van Uplink Broadcasting Limited om 'n 
aanbieding by te woon.  Die uitnodiging is na die Deputate Radio 
en TV verwys. 
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2.2.2  Gereformeerde Kerk Linden:  Skrywe aan die Staatspresident 
insake skildery van homself met doringkroon.  Ontvangs op die 
skrywe is deur die Staatspresident se sekretaris erken en die 
Kerkraad sal u Deputate op hoogte hou van enige verdere 
verwikkelinge. 
2.2.3  Uitnodiging na die 5de Jaarlikse Konferensie van die ANC - 
Mpumalanga:  U Deputate het nie die uitnodiging aanvaar nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
Staatsdepartemente en -Kommissies (Agenda, 468, 3.1):  Oor sake 
wat verder met die verskillende Departemente en Kommissies 
bespreek en opgeneem is, word verder gerapporteer. 
3.1  "Termination of pregnancy Bill":  Op versoek van u Deputate 
het dr. P.W. Bingle en ds. K.A.J. van Rensburg voor die Portfolio 
Komitee oor Gesondheid verskyn om 'n teenstem te laat hoor oor 
gemelde voorgestelde wetgewing.  As basis is 'n vorige 
memorandum oor die aangeleentheid gebruik. 
Aanbeveling:  Neem kennis van die optrede. 
3.2  1997/98 SAPD Polisiëringsplan:  Die Nasionale Kommissaris: 
SAPD het die Deputate versoek om insette te lewer vir die 1997/98 
SAPD Polisiëringsplan.  Die Deputate het die mening uitgespreek 
dat dit nie vir hulle moontlik is om 'n betekenisvolle bydrae oor die 
grondvlakpolisiëring te lewer nie, maar het tog enkele aspekte en 
bekommernisse onder die aandag van die Kommissaris gebring 
(kyk Bylae 10). 
Aanbeveling:  Neem kennis van die optrede. 
3.3  Gesprek met die Staatspresident/Owerheidsinstansies moet 
soos nodig voortgesit word (Opdrag 1.16):  (Agenda 467, 2.16): 
U Deputate het standpunt ingeneem oor die geweldskultuur wat in 
die land besig is om in hewigheid en intensiteit toe te neem.  Daar 
bestaan ook 'n indruk dat die owerheid oneffektief is om die huidige 
situasie om te keer.  'n Persverklaring is in die verband uitgereik 
(kyk Bylae 11). 
Aanbeveling:  Neem kennis van die optrede. 
 Besluit:  Punte 3.1 tot 3.3 word goedgekeur. 
 
 
25.2  RAPPORT DEPUTATE NOODTOESTANDE  (Artt.88, 227) 
 
A.  Ds. G.C. Verhoef stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie 
Samelewingsake. 
C.  Ds. J. Malan rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Die Deputate benoem (Acta 1994:735, 2.29) het by verskeie 
geleenthede vergader en rapporteer soos volg. 
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2.  Opdrag (Acta 1994:585, 2.1-2.3) 
2.1  Algemeen 
2.1.1  Die Deputate vir Noodtoestande moet ondersoek instel na 
noodsituasies en -toestande binne en buite die Republiek van Suid-
Afrika.  Die Deputate moet gegewens bekom oor die nood van 
geloofsgenote binne en buite die GKSA en ook van ander (Gal 
6:10). 
2.1.2  Daarna moet die Deputate met die inligting na kerke gaan en 
die aard van die insameling meld. 
2.1.3  Oor sake wat die uitvoering van hulle opdrag raak, onderhou 
die Deputate kontak met ander liggame of instellings wat aan 
behoeftiges hulp verleen, sowel as met Deputate met soortgelyke 
opdrag van Kerke waarmee die GKSA in korrespondensie staan. 
2.2  Samestelling 
Die Deputate moet ook diakens uit twee kerke insluit (By diakonieë 
moet afstande in ag geneem word.) 
2.3  Werkswyse 
2.3.1  Oor die vraag "Waar die diaken se taak ophou en waar die 
Deputate moet begin" geld die volgende standpunt:  Die plaaslike 
diakonie doen wat hulle kan uit beskikbare fondse.  Wanneer die 
plaaslike diakonie die toestand nie meer kan hanteer nie, kan hulle 
hulle deur die kerkraad na die Deputate vir Noodtoestande wend.  
Indien moontlik moet die versoek deur die Klassis gerugsteun 
word.  Elke saak sal op meriete behandel word. 
2.3.2  Die uitdeling moet volgens die eis van die diakenamp 
geskied. 
2.3.3  Die Fonds vir Noodtoestande moet voortbestaan.  Die 
benoemde Deputate moet die fonds uitbou en ook vir eventuele 
noodtoestande aanwend. 
2.4  Besondere opdragte (vgl. Acta 1994:589, 5.4.2) 
2.4.1  Die Deputate kry as primêre opdrag om in samewerking met 
plaaslike diakonieë, ook in ander Nasionale Sinodes, daadwerklike 
en deurlopende hulp te verleen aan alle mense wat geen kos, klere 
en onderdak het nie. 
2.4.2  Die Deputate kan kontak maak en behou met ander kerklike 
instansies wat gemoeid is met soortgelyke hulpverlening. 
2.4.3  Die Deputate moet by konstituering iemand uit eie geledere 
aanwys om sake na Radio en TV en die kerklike nuusblaaie deur te 
stuur. 
2.4.4  Die Deputate kry opdrag om weë en middele te vind om hulle 
werk aan die kerke in die ressort van die Algemene Sinode bekend 
te stel. 
2.4.5  Die Deputate kry opdrag om die werkswyse (2.3.1 en 2.3.2 
van die Rapport) na oorleg met diakonieë, te heroorweeg en met 
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aanbevelings na die eersvolgende Nasionale Sinode te kom, indien 
nodig. 
2.4.6  Die Deputate kry opdrag om riglyne vir aansoeke op te stel 
en aan Diakonieë te verskaf. 
 Besluit:  Kennis geneem soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge). 
 
3.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
3.1  Samestelling van die Deputate 
Deur die verslagtydperk het ds. L.J. van der Walt ontslag gevra en 
dr. D.G. Breed en ds. R.L. Vorster het beroepe aanvaar.  Die 
Dagbestuur is aangevul met di. P.J. Vermeulen en G.C. Verhoef. 
3.2  Uitvoering van opdragte 
3.2.1  Die Deputate het deurlopend by verskeie geleenthede waar 
daar noodtoestande ontstaan het, ondersoek ingestel en 
daadwerklike hulp verleen waar daar gevra is en waar dit moontlik 
was (vgl. 3.3).  Daar is navraag gedoen oor die brand in die Ugie-
distrik (1994), die vloedramp in Wes-Kaap (1994), die aardbewing 
in Japan (1995), die werk van die Overseas Mission Outreach (in 
Afrika) (1995), vloed in Kwa-Zulu Natal (1995) en die vloed in 
Pietermaritzburg en Kaapstad-omgewing in 1996. 
3.2.2  Die kerkverband is op hoogte gehou van noodtoestande en 
spesifieke nood.  Daar is 'n oproep in die algemeen en spesifiek oor 
die nood by die Eglise Reformee Confessante in Zaïre in Die 
Kerkblad geplaas. 
3.2.2.1  Briewe is by herhaling aan al die Partikuliere Sinodes van 
die GKSA en aan al die Klassisse gerig (Junie 1994 en April 1995).  
Hierin is die opdrag van die Deputate herhaal en andermaal 'n 
versoek gerig om noodsituasies onder die aandag te bring asook op 
die werkswyse van die Deputate gewys. 
3.2.3  Twee diakens is benoem (kyk 2.2). 
3.2.4  Die Voorsitter is aangewys om met Radio en TV asook met 
kerklike tydskrifte kontak te hou oor nuuswaardigheid oor die 
opdrag van die Deputate (Februarie 1994) en deurlopend daarna 
wanneer die omstandighede dit vereis het. 
 
3.3  Aansoek om hulpverlening 
Verskeie aansoeke wat deur die Deputate ontvang is en wat binne 
hulle mandaat val (veral wat betref die verskaffing van "kos, klere 
en onderdak"), is gehanteer en toekennings is gemaak. 
3.3.1  Die Gereformeerde Kerk Duineveld 
As gevolg van sendingwerk in hulle omgewing het hulle met 
grootskaalse barmhartigheidswerk te doen gekry soos:  mense wat 
versorg moet word, weeskinders, opleiding en voorsiening vir 
behuising van armes.  Daar was ook enkele lidmate wat deur 
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droogte en ander omstandighede hulpbehoewend geraak het.  Die 
Klassis Griekwaland-Wes het die aansoeke ondersteun. 
3.3.2  Die Gereformeerde Kerk Komatipoort 
In samewerking met die Hervormde Kerk is daar hulp verleen aan 
vlugtelingkinders van/in Mosambiek.  Dit gaan saam met die 
bediening van die Evangelie daar. 
3.3.3  Die Gereformeerde Kerk Westdene 
Daar is hulp verleen aan spesifieke gesinne in nood by twee 
geleenthede.  Die Deputate het ook beplan om in samewerking met 
die diakonie die moontlikheid te ondersoek van 'n meer permanente 
oplossing van die situasie aldaar.  Daar sal DV in die Aanvullende 
Rapport hieroor verslag gedoen kan word. 
3.3.4  Gereformeerde Kerk Boipatong 
In samewerking met die Sendingkommissie van die Gereformeerde 
Kerk Vanderbijlpark-Suid, word hier mooi werk gedoen en die 
Deputate het vir drie jaar beskikbaar gestel vir gesinne en 
weduwees wat behoeftig is.  Ook is hier spesifieke hulp verleen na 
die vloed van 1996. 
3.3.5  Gereformeerde Kerk Schweizer Reneke 
Hulp kon verleen word aan spesifieke gesinne wat vanweë 
werkloosheid 'n te groot las op die diakonie geplaas het. 
3.3.6  Gereformeerde Kerk Uitenhage 
Daar is ook deur die diakonie hulp verleen aan gesinne.  Die nood 
het ontstaan as gevolg van werkloosheid en dood in die betrokke 
gesinne. 
3.3.7  Gereformeerde Kerk Ladysmith 
Die diakonie het positief gereageer op navrae deur die Deputate 
tydens die vloedramp van 1996.  Hulle kon daar hulp verleen ook 
aan buitekerklikes. 
3.3.8  Gereformeerde Kerk KwaNdebele 
Die kerk daar, gedra deur die sendingaksie, versorg 30 gesinne wat 
werkloos is en geen ander inkome het nie.  Die Deputate kon ook 
daar hulp verleen. 
3.3.9  Ruanda 
Na deeglike navraag is daar besluit om hulp te verleen aan die ± 6 
miljoen vlugtelinge deur geld vir medisyne te stuur. 
 
3.3.10  Eglise Reformee Confessante, Zaïre 
Ds. K.M. Kabongo wat aan die Hammanskraalse Teologiese Skool 
afgestudeer het, het te midde van skreiende armoede en 
werkloosheid die nood aan die Deputate gestel.  Die nood is so 
akuut dat hy skryf die profetiese getuienis besig is om uitgedoof te 
raak as gevolg van die bedrog en omkopery.  Deur die genade van 
die Here kon die Deputate middele en geld daar kry deur 'n 
betroubare koerier wat gereeld vanaf Kaapstad via Johannesburg na 
Zaïre reis. 
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3.3.11  Bosnië 
Die nood van ongeveer 146 Christene in Bosnië het onder die 
aandag van die Deputate gekom deur twee werkers van Vriende van 
Christus (Bosnië SA cares), 'n SA organisasie wat in Bosnië hulp 
verleen.  Hulp ten opsigte van kos en Bybels is gegee. 
3.4  Skenkings 
'n Paar skenkings van diakonieë en individue is ontvang (vgl. 4 
hieronder). 
 Besluit:  Met dank kennis geneem.  Alhoewel die Deputate nie 

gerapporteer het oor die uitvoering van die opdragte genoem in 
pte.2.4.4 tot 2.4.6 hierbo nie, blyk dit uit die notules en 
afskrifte van dokumente van die Deputate dat die opdragte wel 
uitgevoer is. 

 
4.  Finansies 
Vir die finansiële verslag word u verwys na die Administratiewe 
Buro se Rapport.  Die Deputate betuig graag hulle hartlike dank aan 
die personeel en die Administratiewe Buro vir stiptelike, vinnige en 
noukeurige diens wat gelewer is. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
5.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
5.1  Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
5.2  Die Sinode benoem weer Deputate met die samestelling soos in 
2.2 en die werkwyse soos in 2.3 hierbo. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
5.3  Die benoemde Deputate ontvang die opdrag (soos in 2 hierbo). 
 Besluit:  Goedgekeur behalwe dat pt.2.4.5 nie as opdrag 

herhaal word nie. 
Motivering:  Navraag is by diakonieë gedoen en daar is geen 
gronde vir heroorweging aangevoer nie. 
 
 
 
 
 
 
25.3  RAPPORT DEPUTATE VIR KORRESPONDENSIE MET 
ANDER NASIONALE SINODES  (Artt.122, 180) 
 
A.  Dr. D.G. Breed stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie Kerkregtelike 
Sake III. 
C.  Ds. R.J.P. du Plessis rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag  (Acta 1994:608) 
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1.1  Om dringend as Deputate van die GKSA onderlinge 
ineenstemming te probeer bereik oor sake waaroor met Deputate 
van ander Sinodes gesprek gevoer word. 
1.2  Om met inagneming van pt.4 op p.594 (vgl. foutiewe 
aanduiding in Acta 1994:608) van hierdie Rapport so gou moontlik 
voort te gaan met die uitvoering van die opdragte van Sinode 1991 
soos vervat in Acta 1991:648-649, 3.2.4 en 3.2.6. 
1.3  Om die gronde vir die probleme wat ander Sinodes met die 
Sinodebesluite van die GKSA en met sekere Kerkorde-artikels het, 
te weeg en die volgende Sinode GKSA gemotiveerd en 
gespesifiseerd te adviseer oor moontlike handhawing, skrapping 
en/of wysiging van sodanige besluite en/of artikels. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1.1 tot 1.3. 
 
2.  Sake vir kennisname  
Daar is twee sake waarvan die Sinode kennis moet neem:  die 
onderlinge ooreenstemming in die Deputate en gesprek met die 
ander Sinodes. 
2.1  Onderlinge ooreenstemming in die Deputate 
2.1.1  Werkwyse 
Die Deputate het verskeie vergaderings gehou waartydens gepoog 
is om onderlinge ooreenstemming te bereik oor die sake waaroor 
met ander Sinodes gesprek gevoer word.  Tydens hierdie 
vergaderings het die Deputate gekonsentreer op die prinsipiële sy 
sowel as die praktiese sy van die bystand van kerke aan mekaar. 
2.1.2  Onderlinge ooreenstemming : Prinsipiële sake 
Die Deputate was oor die volgende relevante prinsipiële sake 
eenstemmig: 
2.1.2.1  Die Gereformeerde kerkbegrip onderskei tussen die 
plaaslike en algemene betekenis van die woord "kerk".  Meerdere 
vergaderings is 'n vergadering van 'n aantal plaaslike kerke. 
2.1.2.2  Die eenheid van die kerk is primêr 'n eenheid in Christus, 'n 
geestelike eenheid.  Op grond van die eenheid in leer, diens en tug 
kom kerke saam in meerdere vergaderings. 
2.1.2.3  Kerke moet mekaar in die kerkregering bystaan, en daarom 
ook die eenheid konkreet en sigbaar uitlewe. 
2.1.2.4  Meerdere vergaderings is nie vaste kerklike strukture nie.  
In die Gereformeerde tradisie kan kerke verskillende weë volg 
waarlangs hulle mekaar in die kerkregering kan bystaan.  Een van 
die belangrikste doelwitte van meerdere vergaderings is egter om 
diensbaar te wees om elke plaaslike kerk in staat te stel om werklik 
kerk van Christus te wees. 
2.1.2.5  In opvolging van 2.1.2.4 is dit duidelik dat eiesoortige 
aspekte soos taal, landsomstandighede en gebruik (KO, art.85) 'n 
invloed het op die besondere weg wat Kerke volg om mekaar by te 
staan - sonder dat dit tot geskeidenheid aanleiding mag gee. 
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2.1.2.6  Die Konfessie (veral NGB, art.32) verwys na twee soorte 
bepalinge in die kerkregering:  wat Christus voorgeskryf het en wat 
die kerke uit die Skrif aflei met die oog op kerkregering.  Die Skrif 
gebied nie regstreeks die samekoms van meerdere vergaderings nie 
en nêrens word dit ook direk bely nie.  Artikel 30 van die NGB 
praat alleen van die Raad van die Kerk, bedoelende die kerkraad.  
Tog is die samekoms van meerdere vergaderings in lyn met die 
Skrif, en dit kan duidelik afgelei word dat kerke mekaar in die 
kerkregering moet bystaan.  In die kerkregering sou dit dus 
belangrik wees dat 'n model waarvolgens die kerke mekaar bystaan, 
nie konstitutief voorgeskryf word nie.  Met hierdie standpunt word 
aangesluit by Calvyn (Inst. 4.10.30) "Ten slotte, omdat Hy niks van 
hierdie uitdruklike dissipline geleer het nie, en omdat dit nie vir ons 
saligheid noodsaaklik is nie, en dit ooreenkomstig die gewoontes 
van elke volk en tyd verskillend aangepas moet word, sal dit paslik 
wees om enersyds gebruiklike instellings (= ordereëlings) te 
verander en te herroep en andersyds nuwes in te stel na gelang die 
voordeel van die kerk dit vereis" (vgl. ook KO, art.86). 
2.1.3  Onderlinge ooreenstemming : Praktiese aspekte in 
kerkregering 
Die Deputate was dit eens dat die huidige wyse waarop kerke 
mekaar in kerkregering bystaan, nie die beste wyse is nie.  Die 
Deputate het daarom onderling besin oor 'n wyse waarop kerke 
binne taal- en kultuurverband asook oor taal- en kultuurverband 
heen mekaar in kerkregering kan bystaan. 
Nadat verskillende "modelle" oorweeg is, het die Deputate 
ooreenstemming bereik dat daar oor die volgende "model", as 'n 
wyse waarop kerke mekaar kan bystaan, met ander Sinodes gesprek 
gevoer kan word. 
2.1.3.1  Bystand oor taal- en kultuurverband heen 
2.1.3.1.1  Die meerdere vergaderings 
Alle naburige Gereformeerde Kerke, oor taal- en kultuurverband 
heen, in 'n spesifieke gebied, kom vir 'n gebiedsklassis bymekaar.  
Gebiedsklassisse in 'n bepaalde streek vaardig af na 'n 
streeksinode.  Die streeksinodes vaardig af na 'n sinode. 
2.1.3.1.2  Moontlike agendas van meerdere vergaderings 
Die moontlike agendas van die meerdere vergaderings word deur 
die relevante KO-artikels bepaal, bv. KO, art.30.  Ter illustrasie kan 
na die moontlike hantering van agendapunte wat vorige 
meerderevergaderings in behandeling geneem het, verwys word.  
By die gebiedsklassisse en hulle meerdere vergaderings sou die 
volgende sake in behandeling geneem kon word: 
-  Bybelverspreiding 
-  Ekumenisiteit 
-  Evangelisering (sending) 
-  Pensioenfonds 
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-  Christelike onderwys 
-  Liturgiese sake (bv. inhoud van die Formuliere; wyse van 
sakramentsbediening; kerkliedere) 
-  Media, bv. SABC 
-  Teologiese Skool Potchefstroom 
-  Kerkorde 
-  Sake rakende die Belydenis 
-  Probleme, strydpunte, vraagstukke, manifestasies van sonde en 
nood eie aan die Suider-Afrikaanse samelewing 
-  Finansies en administrasie 
-  Sake wat tans nie ordelik en prakties bevredigend gereël word 
nie, kan ook deur enige plaaslike kerk na die gebiedsklassisse 
verwys word.  Voorbeelde hiervan is visitasie, konsulentskappe, 
onderlinge advies (KO, art.40) in gevalle waar afstand of gebrek 
aan ampsgawes die huidige reëlings prakties onbevredigend maak. 
2.1.3.1.3  Kommunikasie by meerdere vergaderings 
Veeltalige meerdere vergaderings is oor die algemeen meer 
tydrowend en dus ook geldrowend.  As gevolg van swakker 
kommunikasie by veeltalige vergaderings kan die effektiewe 
besluitneming in die wiele gery word.  Die Deputate was dit 
daarom eens dat alle veeltalige meerdere vergaderings effektiewe 
reëlings vir vertaling moet tref. 
2.1.3.2  Bystand binne taal- en kultuurverbande 
2.1.3.2.1  Die meerdere vergaderings 
Alle naburige kerke binne 'n taal- en kultuurverband kan as klassis 
(bv. 'n Afrikaanse, Sotho of Venda klassis) bymekaar kom.  Die 
onderskeie klassisse binne taal- en kultuurverband vaardig af na 'n 
sinode (bv. 'n Afrikaanse, Sotho of Venda-sinode). 
2.1.3.2.2  Moontlike agendas van meerdere vergaderings 
Die moontlike agendas van die voorgestelde vergaderings binne 
taal- en kultuurverband word deur die relevante KO-artikels bepaal, 
bv. KO, art.30.  Ter illustrasie kan na die moontlike hantering van 
agendapunte wat vorige meerdere vergaderings in behandeling 
geneem het, verwys word.  By die klassisse binne taal- en 
kultuurverband en hulle meerdere vergaderings sou die volgende 
sake in behandeling geneem kon word: 
*  Sake van bv. KO, artt.30, 31 en 46 wat bepaalde naburige kerke 
binne taal- en kultuurverband met mekaar in gemeen het.  Dit kan 
sake wees soos: 
-  Vertalings van die Bybel, Belydenisskrifte, Formuliere, eie-taal 
weergawes van KO, konsepvorms, kerklike publikasies, ens. 
-  Liturgiese sake, bv. Psalmmelodieë, -berymings, styl en 
belewingsvorme. 
-  Probleme, strydpunte, vraagstukke, manifestasies van sonde en 
nood eie aan 'n betrokke taal- en kultuurgroep.  Sake eie aan die 
kerstening van die betrokke volkslewe. 
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-  Ander sake wat vir hierdie vergaderings belangrik is of kan word, 
bv. fasette van sake onder 2.1.3.1.2 genoem wat spesifiek die 
bediening of nood of behoeftes van die besondere kring/groep van 
kerke raak.  Hieronder kan gedink word aan o.a. Christelike 
onderwys in taal- en kultuurverband, aspekte van 
predikantsopleiding. 
-  Finansies en administrasie. 
*  Sake volgens die KO wat tans ordelik en prakties bevredigend 
gereël kan word.  Die volgende sake sal dus, waar dit tans ordelik 
en prakties gereël is of kan word, bv. by die klassisse behandel 
word: 
-  Konsulentskappe, bevestigings en losmakings van bedienaars van 
die Woord en visitasie. 
*  Sake wat histories deel van die agendas van Nasionale Sinodes 
geword het en wat nie sonder meer of onmiddellik na ander 
vergaderings toe oorgeplaas kan word nie, bv. die behartiging van 
die Trust(fondse), Admin. Buro-ledesake, SDDS, verhouding met 
die PU vir CHO, ens., wat tans by die Nasionale Sinode GKSA in 
behandeling geneem word. 
 
2.1.3.3  Skematiese voorstelling van verskillende meerdere 
vergaderings 
Indien die kerke wat as Nasionale Sinode GKSA en as die Sinode 
Soutpansberg bymekaar kom, as voorbeeld geneem word, kan die 
volgende skematiese voorstelling gemaak word: 
 
2.2  Gesprek met ander Sinodes 
Daar is drie keer met die afgevaardigdes van ander Sinodes gesprek 
gevoer. 
2.2.1  Ooreenkoms en verskille met ander Sinodes 
Die Deputate van die onderskeie Sinodes het soos volg 
ooreengekom: 
2.2.1.1  Die Deputate van die verskillende Nasionale Sinodes stem 
ooreen ten opsigte van die prinsipiële sake soos uiteengesit in 
pt.2.1.2 van hierdie Rapport en ook dat al die kerke mekaar in 
kerkregering bystaan in gebiedsklassisse, streeksinodes en 'n 
'algemene sinode' en dat taal- en kultuurverwante sake in belang 
van die kerke gehanteer moet word. 
Oor die wyse waarop taal- en kultuurverwante sake gehanteer moet 
word, is daar nie eenstemmigheid nie: 
2.2.1.2  Die Deputate van GKSA stem onderling ooreen dat dit deur 
middel van Klassisse en 'n Sinode gedoen word, wat saamgestel 
word vir die hantering van sodanige sake, soos in die Rapport aan 
die Sinode GKSA 1997 uiteengesit. 
2.2.1.3  Deputate van Soutpansberg en Middellande stem onderling 
ooreen dat hierdie sake op die gebiedsklassisse, streeksinodes en 'n 
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'algemene sinode' gehanteer moet word by wyse van deputategroepe 
soos in KO, art.49 gereël, asook deur kommissies tydens meerdere 
vergaderings. 
2.2.2  Verdere gesprek met ander Sinodes 
Al drie die Sinodes se Deputate het ingestem dat daar gepoog sal 
word om nog in 1996 (na die indiening van die Rapport) verdere 
gesprek met mekaar te voer.  Indien daar tydens hierdie gesprekke 
verdere ooreenkomste bereik word oor die wyse waarop kerke soos 
in 2.1 hierbo uiteengesit, mekaar kan bystaan, sal aanvullend 
gerapporteer en aanbevelings gemaak word oor die praktiese 
implementering. 
2.2.3  Probleme van ander Sinodes met GKSA Sinodebesluite en 
KO-artikels 
Dit het tydens die samesprekings met die ander Sinodes geblyk dat 
die probleme van ander Sinodes met GKSA Sinodebesluite en KO-
artikels nie meer so sterk op die voorgrond is nie.  Dit was duidelik 
dat, indien daar 'n bevredigende weg gevind kon word oor hoe 
kerke mekaar oor taal- en kultuurgrense heen in meerdere 
vergaderings kan bystaan, die probleme met die besluite en artikels 
in 'n groot mate dan reeds uit die weg geruim is.  Die probleme wat 
egter oorbly, sou bevredigend deur die nuwe vergaderings 
gehanteer kon word.  Die Deputate van die GKSA het in die lig 
daarvan geoordeel dat alle beskikbare tyd vir gesprekvoering met 
ander Sinodes gebruik moet word om 'n weg te vind dat kerke 
mekaar oor taal- en kultuurgrense heen kan bystaan.  Daar is egter 
met ander twee Deputategroepe ooreengekom dat, indien daar na 
Julie 1996 (d.i. na die opstel van hierdie Rapport) weer 
samesprekings plaasvind, hierdie probleme spesifieke aandag sal 
kry. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1.1 tot 2.2.3. 
 
3.  Sake waaroor die Sinode moet oordeel 
3.1  Die Sinode keur die optrede van die Deputate goed. 
3.2  Die Sinode oordeel dat die wyse van bystand van kerke in 
meerdere vergaderings soos in 2.1.2 en 2.1.3 uiteengesit is, 'n 
Skriftuurlik-verantwoorde wyse van kerkregering is. 
3.3  Die Sinode oordeel dat die beginsels gestel in pt.2.1.2 deur die 
Deputate Skrifverantwoord is. 
3.4  Die praktiese implementering van hierdie beginsels, soos 
uiteengesit deur die Deputate, mag ‘n goeie vertrekpunt wees vir 
verdere gesprekvoering met die ander Nasionale Sinodes. 
3.5  Die Sinode oordeel dat alle beskikbare tyd vir gesprekvoering 
met die ander Nasionale Sinodes gebruik moet word.  Die 
voorgestelde raamwerk kan as vertrekpunt in hierdie 
gesprekvoering dien. 
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 Besluit:  Punte 3.1 tot 3.5 word goedgekeur soos gewysig 
(wysiging reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
 
4.  Aanbevelings 
4.1  Die Sinode benoem weer deputate. 
4.2  Die opdrag aan die benoemde deputate is:   
4.2.1  Om (met inagneming van die vorige gesprekke) met die 
ander Sinodes gesprek te voer oor ‘n wyse waarop kerke mekaar 
binne taal- en kultuurverband, asook buite taal- en kultuurverband, 
in kerkregering bevredigend kan bystaan. 
4.2.2  Om gronde vir die probleme, wat ander Sinodes met die 
Sinodebesluite van die GKSA en met sekere Kerkorde-artikels het, 
verder te weeg en die volgende Sinode GKSA gemotiveerd en 
gespesifiseerd oor die moontlike handhawing, skrapping en/of 
wysiging van sodanige besluite en/of artikels te adviseer. 
4.2.3  Om in hierdie proses noue skakeling met die deputate vir die 
herindeling van die Partikuliere Sinodes te hou. 
4.2.4  Om jaarliks inligting oor vordering aan die Deputate vir 
Korrespondensie van die onderskeie Partikuliere Sinodes deur te 
gee. 
 Besluit:  Punte 4.1 tot 4.2.4 word goedgekeur. 
4.2.5  Om moontlik nuwe administratiewe verpligtinge te reël wat 
voortvloei uit die totstandkoming van meerdere vergaderings. 
 Besluit:  Afgekeur. 
 
5.  Kennisgewing van die Sinode Soutpansberg 
5.1  Kennisgewing 
Die volgende kennisgewing is ontvang: 
 
“THE DECISION OF SYNOD SOUTPANSBERG WITH 
REGARD TO THE MATTERS OF CHURCH RELATIONSHIP 
The recommendations of the deputies are in page 61 article 4.3  
The decision are in page 62 article 65.2.1. 
The decision of the Synod reads as follows:  The Synod should 
request the Synod Potchefstroom to spell out their fear of not 
accepting the geographical arrangements as stated in our Church 
Order.  By doing so it will be easy for us to have further 
negotiations”. 
 Besluit:  Dat aan die Deputate vir Korrespondensie met die 

ander Nasionale Sinodes opgedra word om so spoedig 
moontlik op die skrywe van Sinode Soutpansberg te antwoord 
in ooreenstemming met die besluite wat op hierdie Sinode 
geneem is. 

 
 
25.4  RAPPORT VAN DIE DEPUTATE : DALENDE LIDMATE  
(Artt.87, 207) 
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A.  Ds. A. Myburg stel die Rapport. 
B.  Besluit:  Die Rapport word verwys na Kommissie 
Samelewingsake. 
C.  Ds. F.J. van Deventer rapporteer namens die Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
1.1  Die Sinode spreek sy kommer uit oor die dalende tendens in 
die lidmaatgetalle van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 
1.2  Die Sinode benoem Deputate insake tendens van dalende 
lidmate-tal met die volgende opdrag: 
1.2.1  Om met inagneming van wat tans op teologiese en kerklike 
terrein hieroor gedoen en gepubliseer word, 'n grondige en 
omvattende studie te maak van die huidige tendens van 
lidmategetalle in GKSA wat besig is om te daal; 
die moontlike oorsake daarvan;  en 
hoe die situasie op 'n Skrifgetroue wyse aangespreek kan word. 
1.2.2  Om in hierdie ondersoek plaaslike kerke direk en in 
klassisverband te betrek en te raadpleeg. 
1.2.3  Om aan die volgende Sinode oor die uitvoering van hulle 
opdrag te rapporteer en die Sinode te adviseer oor moontlike 
langtermyn optredes deur die plaaslike kerke en die kerke 
gesamentlik. 
 
 
1.2.4  dat hierdie Deputate so gou moontlik met hulle opdrag begin 
vanweë die erns van die situasie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Werkwyse van die Deputate 
(Aangesien daar nie vir hierdie studie begroot is deur die Sinode 
nie, en 'n omvattende en diepgaande studie groot finansiële 
implikasies het, kon die studie alleen maar op 'n beperkte wyse 
gedoen word.  Desondanks is tog sinvolle resultate gelewer. 
Die ondersoek is net onder die bestaande kerke binne die GKSA 
gedoen.  Die ander Sinodes is nie betrek nie mede as gevolg van die 
nie beskikbaarheid van gegewens, en die opdrag beperk was tot die 
GKSA.) 
2.1.1  'n Uitnodiging is in Die Kerkblad geplaas wat alle lidmate 
uitgenooi het om opinies uit te spreek en te reageer.  Daar is wye 
reaksie ontvang wat deur die Deputate verwerk is. 
2.1.2  Artikels oor die studie is deur prof. J.M. Vorster, dr. D.J.S. 
Steyn en dr. E. van Loggerenberg in Die Kerkblad gepubliseer. 
2.1.3  Skrywes is aan alle Klassisse gestuur waarin hulle gevra is 
dat onder KO, artt.41 en 44 aandag aan die saak gegee moet word 
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om sodoende te help met die ondersoek en die hantering van die 
probleem. 
2.1.4  'n Vraelys is aan alle kerkrade gestuur.  Die antwoorde is 
verwerk en sekere tendense is vasgestel. 
2.1.5  Voortvloeiend uit die resultate van 2.1.4 is 'n ondersoek 
waarby lidmate van 'n aantal kerke betrek is, kosteloos deur MSSA 
(Markstudie en Statistiese Analise) gedoen.  (Hartlike dank aan br. 
Schalk van Vuuren van MSSA vir hierdie studie en verslag - 
ongepubliseerde Bylae A.) 
2.1.6  Die Delphi-metode is deur dr. D.J.S. Steyn by 'n aantal 
predikante gebruik vir verdere inligting. 
2.1.7  Prof. J.M. Vorster het aandag gegee aan studies wat deur die 
ander Afrikaanse Kerke en buitelandse Gereformeerde Kerke oor 
die onderwerp gedoen is. 
2.2  Bevindinge en beredeneringe aan die hand van 2.1.4 (deur 
kerkrade beantwoord) 
2.2.1  Statistiese gegewens 
Die volgende statistiese gegewens ten opsigte van dooplidmate is 
van belang: 
*  Vanaf 1977 tot 1993 was gemiddelde daling ongeveer 1.4% p.a. 
    Vanaf 1988 was gemiddelde daling ongeveer 2% p.a. 
    Vanaf 1993 was gemiddelde daling ongeveer 2.5% p.a. 
Gevolgtrekkings 
*  Daar is 'n baie duidelike verskerpte afname in die aantal 
dooplidmate 
*  Daling in getal van belydende lidmate sal net versnel 
*  Daar is aanduidings dat alle kinders wat gedoop word, nie 
noodwendig belydenis aflê nie. 
 
Die volgende statistiese gegewens ten opsigte van belydende 
lidmate is van belang: 
*  Die daling in getal van belydende lidmate het in een jaar soos 
volg verloop: 
Statistiek : 31 Mei 1995 78 254  
 31 Mei 1994 79 197 
Vermindering van 943 belydende lidmate. 
Die huidige gemiddelde lidmate per gemeente is 257. 
Gevolgtrekkings 
Die gemiddelde van 3.6 gemeentes het in een jaar verdwyn. 
*  Die verwagte lidmaatgetalle kan waarskynlik soos volg daar 
uitsien.  Die verwagte daling spreek vanself. 
 Teen die jaar 2000 ongeveer 70 000 belydende lidmate 
 Teen die jaar 2003 ongeveer 67 000 belydende lidmate 
 Teen die jaar 2006 ongeveer 58 000 belydende lidmate 
Gevolgtrekkings 
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Indien die GKSA suiwer op natuurlike aanwas aangewese bly, gly 
dit terug in 'n nie-bestaan. 
 
Die volgende statistiese gegewens ten opsigte van die verhouding 
van lidmate/gemeentes en predikante/lidmate is van belang: 
 
1950 153 gemeentes met 41 961 belydende lidmate met 68  
  predikante 
  Dit is 274 belydende lidmate per gemeente 
  617 lidmate is per predikant bedien 
 
1970 246 gemeentes met 63 940 belydende lidmate met 187  
  predikante 
  dit is 259 belydende lidmate per gemeente 
  341 lidmate is per predikant bedien 
 
1990 300 gemeentes met 78 946 belydende lidmate met 286  
  predikante 
  Dit is 263 belydende lidmate per gemeente 
  261 lidmate is per predikant bedien 
 
Gevolgtrekkings 
*  Die getal belydende lidmate per gemeente wat verantwoordelik is 
vir die versorging van 'n predikant, het te laag gedaal.  (Predikante 
se eenheidskoste word te hoog.) 
*  As gevolg van die groter plaaslike verantwoordelikheid beleef 
kerke die ramings aan die kerkverband as te hoog. 
*  Indien die verwagte daling in getal lidmate wel plaasvind, 
beteken dit dat teen die jaar 2000, as daar net 70 000 belydende 
lidmate sou wees, en die gemiddeld van lidmate per predikant word 
op 265 gehandhaaf, kan daar teen die jaar 2000 slegs 226 
predikante gehuisves word. 
(In 1976 het die GKSA 70 000 lidmate gehad en daar was toe net 
212 predikante - 330 belydende lidmate per predikant.  350 
belydende lidmate per predikant blyk ekonomies die mees ideale 
gemiddeld te wees.) 
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2.2.2  Geboorte-aanwas 
Die aantal kinders wat jaarliks gedoop word, neem sterk af.  Daar is 
'n duidelike sterk dalende lyn. 
1970 2 961 gedoop belydende lidmate 63 940 
1989 1 947 gedoop belydende lidmate 78 713 
1995 1 483 gedoop belydende lidmate 78 254 
Gevolgtrekkings 
Die natuurlike aanwas daal skerp. 
Veroudering gaan noodwendig plaasvind. 
Bedieningspatrone moet aangepas word. 
Dit is 'n feit dat die GKSA se aanwas deur die jare nie eens tred 
gehou het met die aanwas van die Blanke bevolking nie.  Die 
GKSA was in werklikheid nog nooit 'n groeiende kerk in hierdie 
opsig nie.  Gesinsbeplanning moet in die lig van die Skrif op 'n 
uiters verantwoordelike wyse gehanteer word.  Daar is baie faktore 
wat hier meespreek. 
2.2.3  Gemeenskap met die Kerk opgesê 
In 1994 het 2 452 belydende lidmate die gemeenskap met die kerk 
opgesê. 
In 1995 het 2 502 belydende lidmate die gemeenskap met die kerk 
opgesê. 
Redes wat aangevoer word waarom lidmate die gemeenskap met 
die kerk opsê:  (Letterlik uit vraelyste oorgeneem) 
*  Gaan met huweliksluiting na ander kerk (groot groep) 
*  Politieke redes (baie min) 
*  Die kerk is dood/gaan na charismatiese groepe (baie min) 
*  Ontduiking van die tug (baie min) 
*  Ingrypende (vreemde) liturgiese verandering (beduidende getal) 
*  Predikante sonder styl en oortuiging in die prediking 
*  Swak pastorale bediening 
*  Katkisasie-leerplanne oormatig gelaai met dogma 
*  Nie ingestel op die behoefte van die jeug nie 
*  Formalisme in die godsdiens 
*  Lidmate te selfgerig/eiewillig/eiesinnig 
*  Swak Gereformeerde identiteit 
*  Toenemende oppervlakkigheid en wêreldse gees. 
Daar moet indringend na hierdie redes gekyk word.  Die gedagte is 
nie dat die kerk verbruikersvriendelik moet word nie, maar die 
mens van ons tyd moet volgens die eise van die Woord van die 
Here aangespreek en bedien word. 
Die kerk moet Reformatories besig wees, nie net wat inhoud betref 
nie, maar ook in die wyse van bediening. 
2.2.4  Vertrek sonder attestaat 
In 1994 het 2 132 belydende lidmate sonder attestaat vertrek. 
In 1995 het 1 896 belydende lidmate sonder attestaat vertrek.. 
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Die redes waarom dit gebeur is moeilik bepaalbaar.  Van die redes 
by 2.2.3 genoem, kan ook hier meespreek. 
Die volgende kan bygevoeg word: 
*  'n Verkeerde kerkbegrip ten spyte van alle kategese. 
*  'n Soeke na sogenaamde "vryheid" in godsdiens. 
*  Nalatigheid. 
Die kerkrade beweer dat lidmate weet wat 'n attestaat is, en dat die 
gegewens op die attestaat korrek en volledig is.  Daarteenoor 
beweer lidmate dat die kennis by die prosedure aangaande attestate 
baie swak is. 
Hier lê 'n baie groot bron van kommer oor die dalende lidmategetal, 
en kerkrade sal hieraan dringend aandag moet geen en nie maklik 
maar net 'n naam in die register deurhaal nie. 
2.2.5  Evangelisering 
Van Evangelisering kom daar nie veel tereg in die Gereformeerde 
Kerke nie.  Dit kan tereg gesê word dat die Gereformeerde Kerke 
nog nooit juis evangeliserende kerke was nie.  Waar evangelisasie 
nog gedoen word, is dit maar hoofsaaklik die predikant, miskien 
bygestaan deur 'n kommissie van die kerkraad.  Motivering en 
toerusting van lidmate vir evangelisering kry nie veel aandag nie.  
Kerke sê in hul terugvoering dat daar wel voorbidding gedoen word 
vir die evangelisasiewerk.  In die praktyk kom daar nie veel tereg 
van evangelisering nie. 
Alleen vanuit die drie Afrikaanse Kerke is daar tienduisende 
verbondskinders wat jaarliks wegraak.  Skynbaar is daar by baie 
kerkmense geen bewoëndheid oor hierdie verlore skape nie. 
Tog blyk dit dat diegene wat weer in die kerk opgeneem word, 
grootliks in die kerk bly en met warmte terug ontvang word.  Dit is 
dus nie so dat evangelisering nie die moeite werd is nie.  Uit die 
ondersoek het sekere tendense na vore gekom: 
*  Gemeentes as geheel is nie onder die indruk dat dit die 
verantwoordelikheid van elke gelowige is om evangelisering te 
doen nie. 
*  Sporadiese toerustingskursusse wat gehou word, kry nie die 
ondersteuning wat daar moet wees nie. 
*  Die onbetrokkenheid van lidmate by evangelisering veroorsaak 
dat die werk nie van die grond af kom nie. 
Kerkrade sal indringend aandag moet gee aan hierdie geweldige 
leemte, in die eerste plek gedring deur die liefde van Christus, maar 
dan ook tot die behoud van die afgedwaalde verbondskind. 
Daar is wel 'n lang lys van praktiese probleme waarmee die 
kerkrade worstel, maar ons sal hierin mekaar moet bystaan en 
biddend oplossings vind. 



 863

2.3  Bevindinge en beredeneringe aan die hand van 2.1.5 (deur 
lidmate beantwoord) 
'n Ondersoek is onder ewekansig gekose lidmate van verskillende 
gemeentes gedoen om sekere tendense te bepaal.  'n Aantal 
vertolkbare dimensies het uit die ontleding na vore gekom wat 
beduidende bydraes kan lewer om beter te verstaan hoe lidmate 
sekere fundamentele en praktiese sake in die kerk vertolk. 
2.3.1  Vertolking van dimensies 
Dimensies het na vore gekom wat samevattend beskryf wat mense 
se siening oor die sake is wat aan hulle voorgehou is. 
2.3.1.1  Die kerk, meen lidmate, hou in sy bestuursbenadering tred 
met die eise van die tyd, en goeie bestuursbeginsels word toegepas.  
Lidmate is ook van mening dat die ruimte wat in die beplanning 
van kerke aan kinders en naskoolse jongmense by die kerk gegee 
word, genoegsaam is, en dat hulle genoeg beplan vir evangelisasie.  
Wat nie duidelik na vore kom nie, is hoe prakties uitvoerbaar is die 
planne wat beraam word en/of die sake onmiddellike aandag kry of 
net op die langer termyn voor beplan word. 
2.3.1.2  Heelwat lidmate het dit al oorweeg om na ander kerke te 
gaan, en is ook van mening dat hulle nie juis "iets by die kerk kry 
nie".  Die gevoel bestaan ook dat charismatiese kerke onnodig 
gekritiseer word.  Die verbondenheid aan ‘n Gereformeerde Kerk is 
nie meer so sterk nie, en trots op die kerk verdwyn.  Dit beteken dat 
lidmate se lojaliteit aan die GKSA kwyn. 
2.3.1.3  Die feit word beklemtoon dat die katkisasie-onderrig te 
akademies (oormatig dogmaties) is. 
2.3.1.4  Sommige lidmate is van mening dat daar te veel gepraat en 
te min gedoen word in die kerk. 
2.3.1.5  Daar is 'n soeke na inisiatiewe en meer geleenthede met die 
oog daarop om meer nuttig te wees in die praktyk. 
2.3.1.6  'n Baie noue samehang bestaan tussen enersyds die 
inskakeling van nuwe lidmate, onderlinge meelewing wat meer 
aandag behoort te kry in die gemeentes, die behoefte om meer 
betrokke te wees by kerklike sake, en huisbesoek andersyds. 
2.3.1.7  Lidmate soek nie verandering bloot ter wille van 
verandering as sodanig nie.  Dit moet sinvolle en betekenisvolle 
aanpassings wees.  Veranderinge in gemeentesang en musiek word 
beklemtoon. 
2.3.1.8  Mense wil meer in groepverband dinge saam doen. 
2.3.1.9  Lidmate se kennis van administratiewe sake, soos die 
werking van attestate, is baie swak. 
2.3.1.10  Diakens behoort meer betrokke te raak by die bestuur van 
die kerk. 
2.3.2  Sake wat na aanleiding van die dimensies na vore kom 
Sake wat dringend aandag kan kry, word hieronder saamgevat.  Wat 
hier gegee is, kan nie as 'n bloudruk ter oplossing van die probleem 
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beskou word nie, maar juis sake wat kerke self kan aanspreek, en 
wat as riglyn kan dien vir terreine waarop gekonsentreer kan word 
om probleme op te los. 
2.3.2.1  Doelwitte wat gemeentes stel, behoort uitvoerbaar te wees, 
aktief in aktiwiteite neerslag te vind, en nie slegs gedokumenteer 
wees nie. 
2.3.2.2  Beplanning rondom evangelisering deur die kerk behoort 
sodanig te wees dat die kerk as gevolg hiervan sal groei, en 
opvolgwerk hierby is noodsaaklik. 
2.3.2.3  Ons hoor oral van jongmense wat onvergenoeg is met die 
kerk;  nietemin sê lidmate daar word genoeg aandag aan jongmense 
gegee.  Die aandag wat hulle kry, behoort op hulle behoeftes 
ingestel te wees, en nie op planne wat kerkrade vir en namens hulle 
maak nie. 
2.3.2.4  Ons moet seker maak dat ons nog steeds 'n liefde vir ons 
Gereformeerde erfenis kweek deur (onder andere) toe te sien dat 
ons lidmate "iets by die kerk kry" en nie net 'n erediens nie.  
Lidmate wil meer as net 'n erediens hê. 
2.3.2.5  Ons moet weet wat dit is wat die Gereformeerde Kerk 
uniek maak, soos dit na vore kom in die identiteit van die 
Gereformeerde Kerk.  Dit hou nie net verband met kennis van die 
regte kerkbegrip nie, maar ook met hoe ons ook "kerk in die 
wêreld" kan/moet wees (uitbeweeg na almal). 
2.3.2.6  Is katkisasie-onderrig nog relevant?  Die kinders moet voel 
dat hulle nie net feite ken nie, maar dat hulle ook volkome 
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. 
2.3.2.7  Doen die predikant nog steeds in sommige gemeentes alles, 
of sluit sy dienswerk in dat hy meer mense by aktiwiteite kan 
betrek?  Inisiatiewe en geleenthede moet bestaan vir meer as net die 
predikant en die kerkraad.  Lidmate moet hulle hiervoor aanbied, in 
welke geval die kommunikasie in die gemeente so moet wees dat 
almal hieroor ingelig is. 
2.3.2.8  Die opleiding van teologiese studente moet sodanig wees 
dat die eise van die tyd volledig in ag geneem word, en dit moet 
ook geld by hulle keuring.  Genoegsame voorsiening moet gemaak 
word vir kruisbestuiwing van studente ook deur ander positiewe 
invloede.  Bestuursopleiding behoort deel van sy toerusting te wees, 
asook ander relevante toepassingsgerigte opleiding. 
2.3.2.9  Huisbesoek het dikwels net 'n formalistiese handeling 
geword met die minimum tyd wat daaraan gespandeer word deur 
die meeste kerkraadslede, en in sommige gevalle ook predikante.  
Huisbesoek moet meehelp tot die verhoging van mense se 
meelewing tot kerklike aktiwiteite en met mekaar, gegewe die baie 
sterk korrelasie wat tussen onderlinge meelewing, betrokkenheid en 
die inskakeling van nuwe lidmate, en huisbesoek as aktiwiteit 
bestaan.  Doen ouderlinge (gegewe hulle toesighoudende funksie) 
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byvoorbeeld net huisbesoek om "kontrole" oor Nagmaal uit te 
oefen?  En wat van die diaken se belangrike rol? 
2.3.2.10  Ons gee nie genoeg aandag aan die rol wat sang en 
musiek in die erediens kan speel nie. 
2.3.2.11  Gegewe die besondere druk op die kinders reeds van 
kleins af, moet ons die regte aandag aan hulle gee, ook met 
betrekking tot die erediens, en nie net vir volwassenes preek nie.  
Ons moet kinders/jongmense nuttig en tuis laat voel in die kerk. 
2.3.2.12  Ons moet veranderinge aanbring en aanpassings in die 
kerk maak wat daarop gemik is om die onderlinge meelewing 
tussen lidmate te versterk, en nie verandering maak wat sonder 
betekenis is nie. 
2.3.2.13  Groepaktiwiteite in die kerk is nog nie behoorlik benut 
om mense te betrek nie, behalwe met Bybelstudie en 
evangelisering.  Lidmate sê hulle wil betrek wees.  Hulle soek 
leierskap.  Mense moet geïdentifiseer word om hiermee te help. 
2.3.2.14  Meer kennis/inligting moet bestaan oor wat dit werklik is 
wat ander kerke, hier en elders in die wêreld, suksesvol maak met 
betrekking tot meelewing en betrokkenheid van lidmate.  As 
lidmate na ander kerke (wil) oorgaan, behoort ons te weet wat hulle 
daar wil kry wat hulle nie by ons kry nie.  Hiervoor kan 
meganismes geskep word wat ons voortdurend ingelig hou oor bv. 
kerkgroei-elemente. 
2.3.2.15  Die rol van vroue in bogenoemde aktiwiteite behoort veel 
meer beklemtoon te word. 
2.4  Finansiële implikasies 
Die verwagte daling van belydende lidmate het ingrypende 
finansiële implikasies vir die GKSA wat nie eers in die toekoms 
aangespreek sal kan word nie, maar wat reeds staande hierdie 
Sinode van 1997 aandag sal moet geniet. 
Indien die begroting van die Sinode in Randwaarde absoluut 
konstant sal bly soos wat dit in 1996 was, dan beteken dit alreeds 
dat die Randwaarde van die ramings moet verhoog om dieselfde 
bedrag te genereer. 
Hoe die Sinode dit sal moet doen, weet die Deputate nie, maar op 
hierdie stadium lyk dit verantwoordelik om te stel dat die 
Randwaarde as persentasie van die inflasiekoers kan styg met 
hoogstens 'n syfer wat daarop sal neerkom dat die persentasie 
styging in die Randwaarde van die ramings nie hoër as die 
inflasiekoers sal wees nie. 
2.5  Skrifopdrag 
Die Here Jesus Christus vergader (a) nie alleen sy kerk nie, maar 
Hy beskerm (b) en onderhou/versorg (c) ook sy kerk (Heid. Kat., 
Sondag 21). 
Kerkrade moet toesien dat hulle wat reeds deel van die kerk is, 
behou word.  Dit moet geskied deur behoorlike funksionering van 
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die besondere ampte en die amp van die gelowige.  Christus wil 
deur sy Woord en Gees sy kinders bewaar en versorg. 
Daar moet 'n gees van onderlinge verbondenheid wees - "Julle is ... 
medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God" 
(Ef 2:19). 
God se verbondskinders moet gebore word.  Dit is 'n opdrag dat die 
kerk deur natuurlike aanwas moet groei.  Skrif-verantwoorde 
gesinsbeplanning is noodsaaklik.  Die Goeie Herder sê self:  "Ek sal 
die soek wat weggeraak het, die terugbring wat weggedwaal het" 
(Eseg 34:16). 
Evangelisering is 'n wesenselement van die kerk van die Here en 
van die roeping van elke gelowige.  Weë moet gevind word om elke 
gelowige wakker te skud uit 'n gees van selfgenoegdheid. 
Hand 1:8 - "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees 
oor julle kom, en julle sal my getuies wees..."  Matt 28:19 - "Gaan 
dan heen na al die nasies toe en maak die mense my dissipels..."  
(Hand 2:42 en 1 Tess 1:7-9). 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1 tot 2.5.  Die Sinode 

spreek sy dank uit vir die blyke van kundigheid in die 
navorsing.  Die Sinode rig ook ‘n skrywe van dank en 
waardering aan br. Schalk van Vuuren van MSSA vir die hulp 
van sy firma.  Die ander navorsingsmateriaal moet saam met 
Bylae A (vgl.2.1.5) saam met die Rapport bewaar word. 

 
3.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1  Bevindings oor die taak van die Kerke in verband met die 
tendens van dalende lidmatetal 
3.1.1  Bewaring 
3.1.1.1  Daar behoort indringend gekyk te word na die prediking 
wat inhoud en aanbieding betref.  Die Woord moet die mens in die 
huidige tyd en situasie aanspreek. 
3.1.1.2  In die bediening behoort baie erns gemaak te word met die 
vestiging van uniekheid van die Gereformeerde identiteit. 
3.1.1.3  Pastorale bediening behoort opgeskerp te word. 
Kerkrade behoort opnuut aandag te gee aan die gereeldheid en 
wyse van huisbesoek deur predikant, ouderling en diaken (kyk 
Bevestigingsformuliere).  Huisbesoek mag nie maar net 'n 
formaliteit wees nie. 
3.1.1.4  Die diakensamp as bediening van die liefdesgemeenskap in 
die kerk, behoort meer tot sy reg te kom.  Die onderlinge 
meelewing en warmte in die gemeente behoort uitgebou te word.  
Daar behoort 'n gees van onderlinge verbondenheid in die gemeente 
te bestaan. 
3.1.1.5  Die katkisasie-onderrig behoort die jong lidmate meer te 
inspireer en te motiveer om lewende lidmate van die kerk te wees.  
Gereformeerde identiteit in leer en lewe behoort ingeskerp te word. 
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3.1.1.6  Geloofsgroei behoort beklemtoon en gesoek te word. 
3.1.1.7  Kerkrade behoort dringend aandag te gee aan jeugsorg, 
veral die naskoolse jeug.  Die werk van die Jeugsorgdeptutate kan 
'n waardevolle riglyn wees (kyk 2.3.2.3). 
3.1.1.8  Kerklike beplanning en administrasie behoort doelgerig en 
vaartbelyn gemaak te word sodat doellose sleur uitgeskakel te word.  
Daar behoort jaarliks uitvoerbare doelwitte gestel en nagejaag te 
word. 
3.1.1.9  Geleenthede behoort geskep te word om meer lidmate te 
betrek in kerklike aktiwiteite - identifiseer hulle gawes. 
3.1.1.10  Kerksang behoort dringende aandag te kry.  Maklik 
singbare alternatiewe melodieë kan hier help. 
3.1.1.11  Alles behoort gedoen te word om lidmate wat sonder 
attestaat vertrek het, op te spoor.  Werksadresse en 
telefoonnommers asook die van naaste familie behoort bekom te 
word. 
3.1.1.12  Kerkorde, art.44 - Visitasie behoort indringend toegepas 
te word oor al bostaande. 
 Besluit:  Punte 3.1.1.1 tot 3.1.1.12 word goedgekeur. 
3.1.2  Groei 
3.1.2.1  Geboorte-aanwas 
Kerkrade behoort op grond van die Skrif aan gelowige egpare 
leiding te gee oor geboorte-aanwas. 
3.1.2.2  Evangelisering 
3.1.2.2.1  Deur prediking, huisbesoek en op elke moontlike wyse 
behoort alle lidmate opgewek te word tot 'n bewoëndheid oor 
afgedwaaldes en ongelowiges en hulle behoort opgeroep en 
toegerus te word om 'n daadwerklike bydrae te lewer. 
 Besluit:  Punt 3.1.2 word goedgekeur soos gewysig (wysiging 

reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
3.1.3  Toerusting 
3.1.3.1  Die Teologiese Skool behoort in sy program van 
voortgesette opleiding aan alle aspekte van bediening en 
evangelisering in ‘n moderne konteks aandag te gee.  Kerkrade 
behoort hulle predikante aan te moedig om hierdie programme 
aktief te steun. 
3.1.3.2  Die Kuratore van die Teologiese Skool GKSA behoort die 
praktiese onderrigaspek van die studie in gemeentes uit te brei 
sodat jong predikante wat die bediening betree, genoegsaam 
toegerus is vir die praktyk van bediening in die huidige konteks.  
Die moontlikheid van 'n praktiese jaar moet oorweeg word. 
3.1.3.3  Die Deputate vir Evangeliseringsmedia behoort voort te 
gaan om motivering en toerusting te bied deur middel van Quo 
Vadis en ander media tot hulle beskikking. 
3.1.3.4  Kerke (en groepe kerke) behoort gereeld 
toerustingskursusse oor evangelisering aan te bied. 
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3.1.3.5  Die Sinode behoort Deputate vir Kerkgroei te benoem.  Die 
opdrag van die Deputate is om die tendens binne die GKSA 
voortdurend te monitor en om die kerke deurlopend op hoogte te 
hou met die implikasies van die tendense.  Die volgende Sinode 
moet geadviseer word oor hoe hierdie implikasies gehanteer moet 
word sodat die opbou van die kerke daardeur gedien kan word. 
 Besluit:  Punt 3.1.3 word goedgekeur soos gewysig (wysiging 

reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
3.1.4  Verantwoordelike beplanning 
3.1.4.1  Kerke behoort groot versigtigheid aan die dag te lê wanneer 
langtermyn finansiële verpligtinge aangegaan word.  
Kerkbouprojekte en afstigtings sal met groot omsigtigheid benader 
moet word. 
3.1.4.2  Die Bestuur van die Admin. Buro behoort deurlopend 
aandag te gee aan ‘n langtermyn finansiële plan sodat die GKSA 
kan voortgaan om sy noodsaaklike werk te doen en sy verpligtinge 
na te kom binne die vermoëns van die kerkverband. 
 Besluit:  Punt 3.1.4 word goedgekeur soos gewysig (wysiging 

reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
3.1.5  Voorbidding 
Kerke behoort voortdurend voorbidding te doen vir die bewaring en 
vermeerdering van die kerk van die Here, en vir die suiwere leer, 
ons kosbare erfenis. 
 Besluit:  Punt 3.1.5 word goedgekeur soos gewysig (wysiging 

reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
 
4.  Opdrag aan te benoeme Deputate 
Die Sinode besluit op grond van die bevindings van die Deputate 
vir dalende lidmatetal die volgende: 
4.1  Dat Deputate insake Bewaring en Vermeerdering van die Kerk 
benoem word met die volgende opdrag: 
4.1.1  Om ‘n inligtingstuk op te stel waarin die hoofsaak van 
hierdie rapport op bevatlike wyse saamgevat word, en dit aan 
Kerkrade beskikbaar te stel vir gebruik o.a. tydens huisbesoek.  Die 
Deputate moet spesifiek aandag daaraan gee dat die inligtingstuk só 
opgestel word dat die erns van die dalende tendens blyk en 
Kerkrade dus self ook weë sal soek om hierdie probleme in eie 
midde aan te pak. 
4.1.2  Om in die genoemde skrywe aan die Kerkrade melding te 
maak van die studieopdrag aan die Deputate deur die Sinode en die 
kerke uit te nooi om knelpunte en moontlike oplossings onder die 
aandag van die Deputate te bring. 
4.1.3  Om op grond van diepgaande studie die volgende Nasionale 
Sinode te adviseer oor strategieë om praktiese uitvoering te gee aan 
die bevindings oor die taak van die kerke in verband met die 
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tendens van die dalende lidmatetal (vgl. al die punte onder pt. 3 
[soos gewysig] van die rapport). 
 Besluit:  Punt 4 word goedgekeur soos gewysig (wysiging 

reeds aangebring - Deputate Handelinge) 
 
 
25.5  BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE NOORD-
TRANSVAAL - DIE OWERHEID SE GODGEWE ROEPING EN 
TAAK  (Artt.89, 129, 233) 
 
A.  Dr. J.L. Venter stel die Beskrywingspunt. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt asook ‘n mosie van di. A.J. du 
Plessis en J.L. du Plooy wat oor dieselfde saak handel word verwys 
na Kommissie Samelewingsake. 
C.   Ds. D. Laufs rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
Hiermee rig die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika 'n ernstige versoek tot die hoë owerheid van die land, 
om sy roeping en taak, wat God op hom gelê het ten opsigte van die 
handhawing van wet en orde, volgens Bybelse voorskrif na te kom, 
geweld en misdaad te bekamp, sodat burgers rus en vrede kan 
belewe en die kerk van Christus gesterk word in sy roeping en taak. 
 
Motivering 
1.  Die misdaad en geweld wat daagliks toeneem, wek die indruk 
dat die owerheid nie met genoegsame, ferme hand gesag en orde in 
die land handhaaf nie. 
2.  Waar die owerheid nie meer met ferme strafprosesse die 
kwaadwillige misdadigers terugdwing tot 'n aanvaarbare lewenstyl 
wat aan almal rus en vrede gun nie, is daar geen respek en ontsag 
vir die owerheid as God se gesagsdraer nie en dra die staat by tot 'n 
toestand van wetteloosheid. 
3.  Waar die owerheid nie wet en orde handhaaf nie, kan dit gebeur 
dat plaaslike gemeenskappe in opstand kan kom en reg in eie hande 
kan neem.  Ons is bevrees dat as hierdie moontlikheid 'n 
werklikheid word, gaan die owerheid se taak net verder ondermyn 
word en tot groter spanning in gemeenskappe lei. 
4.  Die owerheid dra die swaard alleen op gesag van God op grond 
van Romeine 13:4 en Titus 3:1. 
5.  Met hierdie Beskrywingspunt wil die Partikuliere Sinode die 
bede van 1 Tim 2:2 bid en glo dat God aan die owerheid die 
wysheid en verantwoordelikheidsbesef sal gee om sy roeping en 
taak tot seën en vrede van almal in die land na te kom. 
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E.  MOSIE VIR VOORLEGGING 
 
Die Sinode neem kennis van: 
*  Die geweldsvlaag waarin ons land tans verkeer.  Voorbeelde 
hiervan is moorde, rooftogte, kapings en bomplantings. 
*  Die verwoestende gevolge van hierdie geweld vir die samelewing 
en die gepaardgaande ellende wat dit meebring, nl. onrus, menslike 
lyding en menseverlies, dit is teelaarde vir verdere geweld en chaos. 
Die Sinode besluit om kragtens die regering van die Vredevors van 
die wêreld, Jesus Christus: 
*  die breë gemeenskap van Suid-Afrika op te roep tot die aflê van 
geweld; 
*  die owerheid van ons land op alle vlakke op te roep om alles in 
werking te stel deur wetgewing en handhawing van wet en orde om 
’n ordelike samelewing daar te stel en in stand te hou;  die Sinode 
verseker die owerheid van ons voorbidding om as dienskneg van 
God sy taak uit te voer; 
*  alle gelowiges op te roep om hulle te weerhou van geweldpleging 
aangesien die stryd van die burgers van God se koninkryk met die 
wapenrusting van die Gees gestry word; 
*  naasbestaandes van die slagoffers van geweldpleging, insluitende 
diegene wat deur die onlangse bomontploffings getref is, aan die 
genade van God op te dra. 
 Besluit:  Dat gevolg gegee word aan die Beskrywingspunt 

deur die volgende versoek tot die President van die Rep. van 
Suid-Afrika te rig: 

1.  “Die Nasionale Sinode 1997 van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika versoek die regering van die land dringend om sy 
roeping en taak ten opsigte van wet en orde só na te kom dat 
geweld en misdaad doeltreffender bekamp word.  Alleen só sal die 
inwoners van ons land rus en vrede kan belewe. 
Die hoë vlak van misdaad en geweld wek die indruk dat die 
owerheid nie met genoegsame ferme hand gesag en orde in die land 
handhaaf nie.  Ons wys u op die verantwoordelike taak wat God 
aldus Rom 13:4 op elke owerheid lê om met die swaardmag die wat 
kwaaddoen te straf.  Waar die owerheid nie met streng strafprosesse 
die kwaadwillige misdadigers terugdwing tot ’n aanvaarbare 
lewensstyl wat aan almal rus en vrede gee nie, word die respek en 
ontsag vir die owerheid as God se gesagsdraer ondermyn en dra dit 
tot ’n toestand van wetteloosheid by.  Dit kan daartoe lei dat mense 
in opstand kom en reg in eie hande kan neem.  Ons merk met 
ontsteltenis dat hierdie moontlikheid besig is om ’n werklikheid te 
word. 
Die Sinode stel dit duidelik dat Christene nie die reg in eie hande 
mag neem nie.  Ons weg is nie die weg van geweld nie maar ons 
wapen is die Woord van God, die Bybel. 
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Hierdie Sinode wil u oproep om deur wetgewing en die 
handhawing van wet en orde ’n vredevolle samelewing daar te stel 
en in stand te hou.  As die Regering nie luister na die roepstem van 
die Here - deur wie se krag hy regeer - om die bose te bestry en ’n 
lewenswaardige bestaan vir die burgers te verseker nie, sal die gerig 
van die Here nie uitbly nie. 
In u gewigtige regeertaak verseker ons u van ons gedurige 
voorbidding volgens 1 Timoteus 2:1&2  “... vir die wat regeer en 
vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan 
lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid”. 
 
Verder besluit die Sinode ook: 
1.  Slagoffers van alle sinlose geweld en hulle naasbestaandes word 
aan die genadige God opgedra. 
2.  Die Sinode dra aan die Deputate vir Skakeling met die Streeks- 
en Sentrale Owerheid op om dié versoek per brief in Afrikaans en 
Engels - met ’n afvaardiging uit eie geledere - by President 
Mandela af te dra.  Hierdie versoek moet verder ook per brief aan 
die Premiers van die Provinsiale Owerhede gerig word. 
 
 
25.6  BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE 
SINODE OOR STAATKUNDIGE EN SOSIALE 
AANSPREEKLIKHEID VAN DIE GKSA  (Artt.90, 228, 240) 
 
A.  Ds. A.J. du Plessis lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Samelewingsake. 
C.  Ds. D. Laufs rapporteer namens die Meerderheid van die 
Kommissie. 
D.  Oudl. F.K. van Schalkwyk stel die Minderheidsrapport van die 
Kommissie. 
E.  Punt 3 van die Kommissierapport asook die Minderheidsrapport 
word terugverwys na die Kommissie om in die lig van die 
bespreking die Sinode te adviseer. 
F.  Ds. D. Laufs rapporteer namens die Kommissie. 
G.  BESKRYWINGSPUNT 
"Die Sinode word versoek om hom te verantwoord oor die vraag of 
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 'n bepaalde 
aanspreeklikheid moet aanvaar vir die staatkundige-sosiale 
verlede van Suid-Afrika met betrekking tot die vestiging en 
uitvoering van die beleid van afsonderlike ontwikkeling of 
apartheid, en indien sodanig aanspreeklikheid bevestig of ontken 
sou word, wat die Here van die kerk in hierdie verband verwag". 
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1.  Motivering: 
Hierdie versoek word gerig in die lig van die Sinodebesluit 1991 
(Acta 1991:169).  "Die Sinode keur die indiening van 'n 
Minderheidsrapport goed, asook die inhoud van die 
Minderheidsrapport".  Genoemde Minderheidsrapport lui:   
"The RES declare that the ideology of apartheid, which is 'n 
political and social system by which human dignity is adversely 
affected and whereby one particular group is detrimentally 
suppressed by another, cannot by accepted on Christian ethical 
grounds because it contravenes the very essence of reconciliation, 
neighbourly love and righteousness, the unity of the church and 
inevitably the human dignity of all involved and is therefore a sin 
and the biblical justification of it a heresy". 
Bogenoemde besluit kan implikasies hê oor: 
a)  besluite wat sedert 1949 geneem is 
b)  verhoudinge met die GES, die "Christian Reformed Church" 
asook Sinodes Suidland, Soutpansberg en Middellande. 
 
H.  Besluit:  Dat nie aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word 
nie. 
Motivering:  Die Beskrywingspunt toon nie aan, soos KO, artt.30 
en 46 dit reël, oor watter besluite die Sinode hom moet 
verantwoord nie. 
Implikasie van hierdie besluit: 
Die Sinode gee hiermee nie uitspraak oor die besluite van Meerdere 
vergaderings nie.  Alle besluite van Meerdere vergaderings kan 
steeds langs die regte kerklike weg aan die Woord van God getoets 
word. 
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26.  Teologiese Skool 
 
26.1  RAPPORT VAN DIE KURATORE VAN DIE TEOLOGIESE 
SKOOL POTCHEFSTROOM  (Artt.46, 47, 114, 132, 144) 
A.  Rektor PU vir CHO:  Die Voorsitter verwelkom prof. C.J. 
Reinecke in die vergadering en stel hom aan die woord.  Hy stel die 
nuwe uitdagings en probleme wat die PU vir CHO as Christelike 
Universiteit in die veranderde SA ervaar en die noodsaak om 
gerugsteun te word deur ‘n simpatieke Christelike gemeenskap.  Daar 
word geleentheid gebied om vrae te stel.  Ds. T.A. Liebenberg bedank 
prof. Reinecke op gepaste wyse en wens hom ook geluk met die 
toekenning van ‘n eredoktorsgraad in Teologie deur die Universiteit 
Busan in Korea. 
B.  Die Voorsitter verwelkom die nuwe Registrateur van die TSP 
mev. C. Swanepoel. 
C.  Dr. C.F.C. Coetzee stel die Rapport van die Kuratore TSP.  Dr. 
J.L. Ras lig die finansiële aspekte verder toe. 
D.  Besluit:  Die Rapport word verwys na die Kommissie 
Teologiese Skool en die finansiële aspekte na die Finansiële 
Kommissie. 
E.  Ds. P.J. van der Walt rapporteer namens die Kommissie. 
F.  RAPPORT: 
1.  Opdrag 
Die Kuratore van die Teologiese Skool Potchefstroom 
1.1  behartig alle belange van die Teologiese Skool Potchefstroom 
(Teologiese Skool Boek 1988:2, 2.2.2.3) 
1.2  moet oor die stand en behoeftes van die propedeutiese studie 
aan die PU vir CHO rapporteer (2.8.5 van hierdie verslag) 
1.3  moet oor die verslag van die aangewese verteenwoordigers in 
die Raad van die PU vir CHO rapporteer (2.9 van hierdie verslag). 
 Besluit:  Kennis geneem.  
2.  Sake vir kennisname deur die Sinode 
2.1  Die Kuratorium 
2.1.1  Die Kuratore het sedert die Sinode van 1994 sewe (7) 
vergaderings gehou waarvan een 'n konstituerings- en een 'n 
spesiale vergadering was. 
2.1.2  Samestelling van die Kuratorium 
Na die sluiting van die Hammanskraalse Teologiese Skool en die 
Heidelberg Theological Seminary het die volgende Kuratore deel 
geword van die Kuratorium: 
Kuratore Vanaf 
Ds. T.E. Netshitangani Sinode Soutpansberg  
Ds. M.S. Muhali   
Ds. O.T. Serobatse Sinode Middellande  
Ds. M.A. Modise   
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Dr. N.P. Heystek Kuratore Hammanskraal/Heidelberg 
Ds. G.N.V. Botha  
2.2  Diensverstryking van Kuratore 
Ds. F.R.P. de Bruyn emeriteer 1995 en dr. C.J. Smit het uit die 
ressort van Part. Sinode Noord-Transvaal verhuis.  Dr. J.L. Venter 
is in die plek van dr. C.J. Smit as Kurator verkies.  Dr. D.J.S. Steyn 
sal as sekundus in die plek van ds. F.R.P. de Bruyn as Kurator dien. 
2.3  Breë Kuratore 
Daar was geen sake waarvoor die Breë Kuratore sedert 1994 
opgeroep moes word nie. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
2.4  Personeel van die TSP 
2.4.1  Rektoraat (K94-06-15:8.2) 
Prof. A. le R. du Plooy is tydens die Kuratorevergadering van 15 
Junie 1994 eenparig vir 'n tweede termyn as Rektor benoem met 
ingang 1 Januarie 1995 tot 31 Desember 1997.  Prof. J.H. van Wyk 
is tydens dieselfde vergadering en vir dieselfde termyn as Vise-
rektor benoem.  Prof. A. le R. du Plooy is ook met ingang 1 
Januarie 1995 as Dekaan benoem.  Prof. F.N. Lion-Cachet het tot 
einde 1994 as Vise-rektor gedien. 
2.4.2  Doserende personeel:  Toekennings en oorsese besoeke 
Kyk ongepubliseerde Bylae A:7. 
2.4.3  Publikasies 
Kyk ongepubliseerde Bylae A:8. 
2.4.4  Emeritaat:  Prof. L.F. Schulze 
Prof. L.F. Schulze het einde 1994 geëmeriteer.  Die Kuratore het 
tydens die vergadering van November 1994 op gepaste wyse van 
hom afskeid geneem. 
2.4.5  Emeritaat:  Prof. F.N. Lion-Cachet 
Prof. F.N. Lion-Cachet emeriteer aan die einde van 1996. 
2.4.6  Tydelike personeel 
Aangesien niemand beroep is as voltydse dosent na die emeritering 
van proff. L.F. Schulze en J.L. Helberg nie, is daar van die tydelike 
dienste van predikante gebruik gemaak. 
2.4.7  Administratiewe personeel 
2.4.7.1  Die Registrateur, dr. P.J. Snyman, het op 30 September 
1995 uit diens getree na 18 jare diens aan die TSP. 
2.4.7.2  Die Sekretaresse, mev. A.M. Vorster, het op 31 Oktober 
1995 uit diens getree na meer as 16 jare diens aan die TSP. 
2.4.7.3  Die deeltyds/permanente Sekretaresse, mev. T. Minnaar, 
het op 30 Junie 1995 uit diens getree na 13 jare diens aan die 
Fakulteit Teologie/Teologiese Skool. 
Die Kuratore en die Deputate van die Administratiewe Buro het op 
gepaste wyse van bogenoemde persone afskeid geneem en die 
ondergenoemde nuwe personeellede verwelkom. 
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Die Kuratore het indringende aandag gegee aan die 
Administratiewe personeel en die volgende benoemings is gemaak 
na samesprekings met die Departement Personeeldienste van die 
PU vir CHO. 
2.4.7.4  Mev. C. Swanepoel in die plek van dr. P.J. Snyman as 
Registrateur 
2.4.7.5  Mev. M. Kruger as Sekretaresse van die Registrateur in die 
plek van mev. A.M. Vorster 
2.4.7.6  Mev. C. Postma as Sekretaresse van die Rektor/Dekaan in 
die plek van mev. T. Minnaar 
2.4.7.7  Mev. N. Bothma as deeltyds/tydelike Departementele 
Sekretaresse om die professore van die Teologiese Skool 
behulpsaam te wees met hul tikwerk. 
 Besluit:  Kennis geneem met die versoek dat skrywes van 

waardering gerig sal word aan die volgende persone vir troue 
diens oor baie jare:.  Proff. L.F. Schulze, F.N. Lion-Cachet, dr. 
P.J. Snyman, mev. A.M. Vorster en mev. T. Minnaar. 

2.5  Buitelandse besoekers 
Die volgende besoekers is aan die TSP ontvang waarvan sommige 
ook op versoek lesings gelewer het. 
1994 
Prof. H.J. Klanck van Duitsland 
Rev. T. Mkena van Nigerië 
Prof. F.D. Craddock van die VSA 
Dr. Van Ittersum van Nederland 
Prof. K.W. Dahm van Münster Universiteit. 
1995 
Prof. A. Schoors van Lubbeek, Nederland 
Drr. A .Tsagun en Uda Weidt van die Universiteit van Rostock, 
Duitsland 
Ds. Tsjalling Zuidema, emerituspredikant van Grootte 
Schuilenburg, Nederland. 
1996 
Prof. en mev. W.H. Velema van die Teologiese Universiteit te 
Apeldoorn, Nederland het die TSP vanaf 3 tot 13 Mei 1996 besoek 
waartydens prof. Velema op 10 Mei 1996 die graad Theologiae 
Doctor (Honoris Causa) tydens die Herfsgradeplegtigheid van die 
PU vir CHO ontvang het. 
2.6  Donasies 
Sien ongepubliseerde Bylae A:9 vir donasies sedert 1994 ontvang. 
2.7  Seminare 
2.7.1  Winterskool 8 Junie 1994 
Seminaar oor samelewingsveranderinge. 
2.7.2  Winterskool 27 & 28 Junie 1995 
Sentrale tema:  Die predikant - sy geloofslewe, persoonlike lewe en 
bediening. 



 

 876

2.7.3  Winterskool 25 & 26 Junie 1996 
Kerk, teologie en aktuele etiese vraagstukke. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.5 tot 2.7. 
2.8  Studente 
2.8.1  Gedurende 1994 het ses (6) studente afgestudeer. 
2.8.2  Gedurende 1995 het vier (4) studente afgestudeer. 
2.8.3  Gedurende 1996 sal dertien (13) studente na verwagting 
afstudeer. 
2.8.4  Tans (Junie 1996) is twee (2) beroepbare proponente wat 
einde 1995 afgestudeer het, beroep.  Mnre. P.G. Geertsema en E. 
Mtshayisa is nog nie beroep nie. 
2.8.5  Propedeutiese studente op 20 Junie 1996: 
BA I 6  
BA II 14 
BA III 5 
Hons 3 
 Besluit:  Kennis geneem.  Die Sinode wys kerke in die lig van 

KO, art.19 daarop dat hulle voortdurend moet toesien dat 
genoegsaam studente hulle vir teologiese studie aanmeld. 

2.9  Benoemdes op die Raad van die PU vir CHO 
Die ondergenoemde persone, deur die GKSA benoem, dien tans/het 
gedien op die PU vir CHO Raad: 
 

Naam Termyn 
verstryk 

Benoem in plek 
van 

Benoem deur Nuwe 
benoemings 

     
Dr. J. Visser 30-06-95  Admin. Buro  
Ds.A.Z. Pelser 30-06-95  Kuratore  
Ds.F.R.P.de 
Bruyn 

30-06-96  Kuratore Moet benoem 
Junie 1996 

Dr. C.J.  Malan 30-06-96  Admin. Buro Moet benoem 
Junie 1996 

Dr.P.W. Bingle 30-06-97  Kuratore  
Dr. C.J. Smit 30-06-98 Dr.J.Visser Admin. Buro  
Ds.M.A.Modise 30-06-98 Ds. A.Z. Pelser Kuratore  
 
2.10  Benoeming van 'n Moslem op die Raad van die PU vir CHO 
Die Breë Dagbestuur/Dagbestuur van die Kuratore het aandag 
gegee aan die benoeming van 'n Moslem op die Raad van die PU 
vir CHO nadat versoeke hieroor ontvang is van Klassis 
Potchefstroom, die Deputate vir CO van die Nasionale Sinode en 
die Deputate vir Christelike Onderwys van die Part. Sinode Wes-
Transvaal.  Die Breë Dagbestuur/Dagbestuur het samesprekings 
gevoer met die lede van die Dagbestuur van die Raad van die PU 
vir CHO en ook 'n Memorandum opgestel vir voorlegging aan die 
Raad van die PU vir CHO.  Die Kuratore het op sy vergadering van 



 

 877

November 1995 kennis geneem van die besluit van die Raad en sy 
eie besluit geformuleer.  Die volle besluit van die Kuratore oor 
hierdie saak is aan elke plaaslike kerk gestuur asook aan ander 
persone wat navraag gedoen het.  Die volledige besluit van die 
Kuratore volg hieronder 
2.10.1  Besluit van die Kuratore insake die samestelling van die 
PU-Raad 
1.  Aanloop 
1.1  Die Dagbestuur het 'n versoek ontvang vir 'n ontmoeting van 
die Deputate vir Christelike Onderwys van die Part. Sinode Wes-
Transvaal.  Hierdie Deputate was bekommerd oor die benoeming 
van 'n Moslem op die Raad van die PU vir CHO en hulle was van 
oordeel dat die Kuratorium 'n bepaalde verantwoordelikheid in 
hierdie verband het.  'n Ontmoeting met 'n subkommissie van die 
Deputate het op 18 Augustus 1995 plaasgevind. 
1.2  By 'n latere geleentheid het die Dagbestuur 'n skrywe (gedateer 
11 September) van die Deputate vir Christelike Onderwys van die 
Nasionale Sinode GKSA ontvang met die versoek om die 
Memorandum (in 1.3 genoem) asook die resultaat van die 
ontmoeting (vgl. 1.3) te ontvang. 
1.3  Op 13 September het die Dagbestuur 'n openhartige en 
pastorale gesprek met die Dagbestuur van die Raad gevoer.  As 
gespreksbasis het 'n Memorandum gedien wat deur die 
Dagbestuur Kuratorium voorberei is. 
1.4  Op 22 September het die Rektor van die PU vir CHO die 
Dagbestuur Kuratorium ontmoet en die besluit wat die Raad PU vir 
CHO op 21 September geneem het, toegelig asook vrae 
beantwoord. 
1.5  Die Dagbestuur Kuratorium het geoordeel dat die Kuratorium 
inderdaad as sinodaal-aangewese skakeldeputate tussen die kerke 
en die Universiteit funksioneer en dus 'n bepaalde 
verantwoordelikheid in hierdie verband het (Dagbestuursnotule, 18-
08-1995, 5/1).  Daarom is voorlopige aandag aan die saak bestee 
en die nodige informasie ingewin sodat tydens 'n volle Kuratorium-
vergadering daaroor besluit kan word. 
1.6  Op 15 November 1995 het die Rektor van die PU vir CHO die 
Kuratore toegespreek. 
Die Dagbestuur beveel aan dat die Kuratorium soos volg oor die 
aangeleentheid sal oordeel: 
2.  Oorwegings 
2.1  Die Kuratorium erken die beginsel van 
soewereiniteit/bevoegdheid in eie kring, dit wil sê dat die 
Universiteit as selfstandige inrigting nie onder voogdyskap van die 
kerk staan nie maar as selfstandige inrigting direk aan God 
verantwoording verskuldig is.  Hiermee saam erken die Kuratorium 
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dat hy kragtens die roeping van alle gelowiges 'n profetiese roeping 
teenoor die Universiteit besit. 
2.2  Die Kuratorium neem in ag dat die Regering wetlik 'n 
bepaalde seggenskap in die bestuur van die Universiteit het, maar 
die Kuratorium is oortuig dat die Universiteit op sy beurt van die 
Regering kan verwag om die Universiteit se Christelike karakter, 
wat wetlik vasgelê is, te respekteer. 
2.3  Die Kuratorium bring verder in berekening dat: 
-  die Privaatwet (25/1) van die Universiteit bepaal dat die Raad by 
die aanstelling van akademiese en nie-akademiese personeel sal 
sorg dat die Christelik-historiese karakter van die Universiteit 
gehandhaaf word, maar dat hierdie bepaling nie vir studente geld 
nie (onderhewig aan bepaalde statutêre bepalings) en ook nie op die 
Raad van die Universiteit van toepassing gemaak is nie; 
-  daar in die verlede ook 'n nie-Christen op die Raad van die PU vir 
CHO gedien het, maar dat hierdie benoeming geheel buite die 
beheer van die Raad om geskied het; 
-  die Raad ruim geleentheid geskep het om aan die Forum 2000 
deel te neem maar dat ondersteuners en medestanders die 
geleentheid waarskynlik nie genoegsaam benut het nie; 
-  die Raad die name wat die Forum voorgelê het, volgens getuienis 
op versoek van die betrokke minister aan die minister (sonder 
kommentaar oor die name) deurgegee het; 
-  die Raad name bygevoeg en die minister versoek het om slegs 
diegene te benoem wat die Christelike karakter van die Universiteit 
sal respekteer.  Die Raadsbesluit om sy standpunt oor 'n nie-
Christen op die Raad by monde van die Voorsitter en Rektor, 
persoonlik met die minister te kommunikeer, kon, ten spyte van 'n 
afspraak met die minister, nie uitgevoer word nie; 
-  die Raad in 'n uiters moeilike tydsgewrig van politieke spanning 
en demokratisering 'n moeilike saak omsigtig moes hanteer. 
2.4  Die Kuratorium het waardering vir talle aspekte van die 
Raadsbesluit van 21 September, maar is van oordeel dat een 
kardinale aspek nie aangeraak is nie, naamlik die vraag of dit 
prinsipieel verantwoord is dat 'n nie-Christen mag dien op die 
Raad van 'n Christelike Universiteit. 
3.  Bevinding 
3.1  Die Kuratorium bevind dat die benoeming van enige nie-
Christen op die Raad as hoogste beleidmakende en 
bestuursliggaam van 'n Christelike Universiteit 'n anomalie is en 
in stryd met die karakter en doel van die Universiteit.  Dit hang 
saam met 'n leemte in die Wet wat daarin bestaan dat die wetlike 
bepaling (beperking) wat by aanstelling van die akademiese en nie-
akademiese personeel geld, nie ook op die Raad as hoogste 
beleidmakende liggaam van die Universiteit van toepassing gemaak 
is nie. 
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3.2  Die Kuratore is van oordeel dat die feit dat die beplande 
gesprek met die Minister deur die lede van die Raad nie kon 
plaasvind nie, vanweë buitengewone omstandighede, een van die 
oorsake is waarom 'n duidelik standpunt oor die betrokke persoon 
nie gestel kan word nie. 
4.  Besluit 
4.1  Die Kuratorium spreek hom uit teen die benoeming van enige 
nie-Christen op die Raad van die Universiteit, aangesien so 'n 
benoeming in teenspraak is met die karakter en doel van 'n 
Christelike Universiteit. 
4.2  Die Kuratorium verseker die Raad daarvan dat hierdie 
getuienis nie voortspruit uit 'n gesindheid van 
godsdiensonverdraagsaamheid of subtiele diskriminasie nie, maar 
uit die beginsel-oortuiging dat dit 'n anomalie is indien 'n nie-
Christen deel kan wees van die hoogste beleidmakende en 
bestuursliggaam van 'n uitgesproke Christelike Universiteit. 
4.3  Die Kuratorium spreek sy dank teenoor die Raad uit vir sy 
voorneme om die Christelike karakter van die PU vir CHO 
onverswak te handhaaf en doen 'n beroep op die Raad om hierdie 
voorneme altyd gestand te doen.  Die Kuratore verseker die Raad 
dat hulle sy bona fides in hierdie saak aanvaar. 
4.4  Die Kuratorium doen 'n beroep op die Raad om so ver 
moontlik toe te sien dat in die toekoms slegs Christene op die Raad 
van die Universiteit benoem sal word.  Verder word die Raad 
versoek om ter gelegenertyd te poog om die Universiteitwet 
sodanig te wysig dat aan hierdie ideaal uitdrukking verleen kan 
word. 
4.5  Die Kuratorium verseker die Universiteit van sy voortdurende 
voorbidding en volgehoue morele ondersteuning in hierdie tyd van 
spanning en uitdaging. 
5.  Uitvoering 
5.1  Die Kuratorium gee sy besluit aan die Raad PU vir CHO deur. 
5.2  Die Kuratorium gee sy besluit op gepaste wyse aan die kerke 
deur. 
5.3  Die Kuratorium gee sy besluit deur aan die twee eerder 
genoemde Deputategroepe (1.1 en 1.2). 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.9 en 2.10. 
2.11  Dissiplinêre sake 
2.11.1  Studente 
'n Student van Mosambiek se studies is met ingang 11 Oktober 
1995 getermineer op grond van die oortreding van die Sewende 
gebod.  Die Sinode spreek sy waardering uit vir die handhawing 
van goeie dissipline onder die studente. 
 Besluit:  Kennis geneem soos gewysig (wysiging reeds 

aangebring - Deputate Handelinge) 
2.12  Emeritering:  Prof. B. Spoelstra ingevolge KO, art.13 
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Die Kuratore het die besluit van die Sinode 1994 aan prof. B. 
Spoelstra deurgegee.  Korrespondensie van prof. B. Spoelstra is 
deur die Dagbestuur beantwoord. 
2.13  Infasering Hammanskraalse Teologiese Skool en Heidelberg 
Theological Seminary 
2.13.1  Die Hammanskraalse Teologiese Skool en die Heidelberg 
Theological Seminary het aan die einde van 1994 gesluit en die 
opleiding is sedert 1 Januarie 1995 by die TSP ingefaseer in 
ooreenstemming met die besluit van die Sinode 1994.  Die 
Kuratore kan met groot dankbaarheid rapporteer dat die inskakeling 
van die studente baie goed verloop het. 
2.13.2  Korrespondensie is van verskeie kerke en individue ontvang 
rondom die sluiting van die twee skole en is deur die Kuratore 
beantwoord.  Alle plaaslike kerke is op hoogte gehou. 
2.13.3  Die verkoop/verhuur van die geboue van die 
Hammanskraalse Teologiese Skool is op versoek van die Kuratore 
deur die Regsdeputate en die Bestuur van die Administratiewe 
Buro gehanteer. 
2.14  Teologiese opleiding by ander sentra 
Die Kuratore het indringende aandag gegee aan die saak van 
eenheid in opleiding.  Vergelyk Acta 1994:694-495.  
Samesprekings is gevoer met die Deputate van Opleiding Sinode 
Middellande en verteenwoordigers van die ondergenoemde sentra. 
-  Mukhanyo Bybelskool 
-  Batho-bathostad 
-  Gereformeerde Sending Richmond 
-  Gereformeerde Sending Vryheid. 
Oor hierdie saak sal verder aanvullend gerapporteer word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
3.  Sake vir besluitneming deur die Sinode 
3.1  Benoeming van 'n Moslem op die Raad van die PU vir CHO 
Die Sinode word versoek om die optrede van die Kuratore in 
hierdie verband te bekragtig. 
Besluit:  
1.  Die Sinode bekragtig die optrede van die Kuratore, en spreek sy 
dank uit vir die ferme en duidelike standpunt wat deur die Kuratore 
in dié verband ingeneem is. 
2.  Die Sinode onderskryf volledig die bevinding van die Kuratore 
in pt.2.10.1 (3) van hulle Rapport. 
3.  Die Sinode spreek sy hartlike dank uit teenoor die Rektor en die 
Raad vir die voorneme om versekering om die Christelike karakter 
van die PU vir CHO onverswak te handhaaf en bemoedig die Raad 
om te volhard in die uitdra van die Christelike beginsel in al die 
vakwetenskappe en om sy roeping hierin onbeskroomd te bly 
vervul. 
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4.  Die kerke verseker die Raad van hulle voortdurende 
voorbidding. 
5.  Die Sinode besluit dat hierdie besluit skriftelik aan die Raad 
deurgegee word. 
3.2  Samestelling van die Kuratorium 
Die Sinode besluit oor die samestelling van die Kuratorium in die 
lig van die sluiting van die ander twee skole (kyk Acta 1994:705 en 
verder). 
 Besluit:  Die Sinode besluit dat die interimreëling 

(Sinodebesluit 1994, Acta:706, pt.10.1.10.2) gekontinueer 
word, behalwe dat die twee HTS Kuratore nie weer benoem 
word nie. 

3.3  Opdrag van die Nasionale Sinode aan die Kuratorium TSP 
Die Sinode word versoek om 1.3 te skrap aangesien dit feitelik nie 
korrek is nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
4.  Finansies 
4.1  Finansiële state 
Finansiële state sal deur die Administratiewe Buro verskaf word. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
5.  Begroting 
5.1  Die begrotings vir 1995, 1996 en 1997 word vir kennisname 
voorgelê.  Kyk ongepubliseerde Bylae A, 10. 
5.2  Hulpfonds:  Daar is skrywes gerig om 'n hulpfonds op die been 
te bring.  Die hulpfonds beloop tans R123 600. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
G.  AANVULLENDE RAPPORT VAN DIE KURATORE VAN 
DIE TEOLOGIESE SKOOL POTCHEFSTROOM 
 
1.  Opdrag 
Vergelyk Rapport. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake vir kennisname deur die Sinode 
2.1  Die Kuratorium 
Die Kuratore het sedert Junie 1996 een (1) vergadering gehou op 
19 en 20 November 1996. 
 
2.2  Diensverstryking van Kuratore 
Die huidige Kuratorium vergader op 19 en 20 November 1996 vir 
die laaste keer voor die aanwysing van die nuwe Kuratore deur die 
onderskeie Partikuliere Sinodes. 
2.3  Breë Kuratorium 
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Daar was geen sake waarvoor die Breë Kuratorium sedert Junie 
1996 opgeroep moes word nie. 
2.4  Personeel van die TSP 
2.4.1  Publikasies 
Kyk ongepubliseerde Bylae A.6. 
2.4.2  Emeritaat:  Prof. F.N. Lion-Cachet 
In die lig van prof. F.N. Lion-Cachet se emeritering aan die einde 
van 1996 het die Kuratore op 20 November op gepaste wyse van 
hom en mev. Lion-Cachet afskeid geneem.  Die personeel van die 
TSP het op hul beurt tydens die TSP-funksie op 21 November van 
prof. en mev. Lion-Cachet afskeid geneem. 
2.4.3  Tydelike personeel 
Die TSP het van die dienste van ds. J.L. du Plooy gebruik gemaak 
vir die tydperk 12 Augustus tot 7 September 1996.  Sy opdrag was 
die aanbieding van twee semesterkursusse in Diakoniologie, 
naamlik Pastoraal en Kategetiek. 
2.4.4  Administratiewe personeel 
Die TSP is in die proses om mev. N. Bothma, deeltyds/tydelike 
departementele sekretaresse, as deeltyds/permanente 
departementele sekretaresse vir die professore aan te stel met 
ingang 1 Januarie 1997.  Mev. Bothma sal as 'n 
Universiteitspersoneellid aangestel word, met 
Universiteitsvoordele, maar haar vergoeding sal vir 1997 deur die 
TSP bekostig word.  Daar sal met die Universiteit onderhandel 
word vir 'n moontlike bydrae tot haar vergoeding vanaf 1998. 
2.5  Buitelandse besoekers 
Die volgende besoekers is aan die TSP ontvang waarvan sommige 
ook op versoek lesings aangebied het: 
2.5.1  1996 
*  Prof. E. Talstra van die Fakulteit Teologie, Vrije Universiteit van 
Amsterdam 
*  Dr. T. Adeyemo van Ibadjan, Nigerië 
*  Prof. W.J. Ouweneel van die Evangelische Hogeschool, 
Amersfoort 
*  Prof. M. Vervenne van die Universiteit van Leuven, België 
2.6  Studente 
2.6.1  Mnre. P.G. Geertsema en E. Mtshayisa (1995 afgestudeer) 
het beroepe aanvaar. 
2.6.2  Propedeutiese studente 
Mnre. J.A. le Roux (BA II) en C. Cloete (BA III) het hulle studies 
getermineer. 
2.6.3  Kandidaatsstudent 
Mnr. H.B. Prinsloo (Kandidaats 3) het sy studies gedurende die 
eerste semester tydelik getermineer. 
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2.6.4  Toelae-uitbetalings aan voormalige HTS-studente 
Toelaes word van Augustus af maandeliks op die 18de van elke 
maand in studente se rekenings inbetaal sodat hul toelaes die 20ste 
van elke maand beskikbaar is. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.1 tot 2.6. 
2.7  Psigometriese toetsing en keuring van voornemende studente 
Die Breë Dagbestuur van die Kuratore het met dank en waardering 
kennis geneem van die bydrae wat dr. H.N. Kotzé en die personeel 
van Studentevoorligtingsdiens aan die Fakulteit 
Teologie/Teologiese Skool lewer.  Alle voornemende teologiese 
studente lê hul psigometriese toetse by Studentevoorligtingsdiens af 
waarna dr. Kotzé en sy personeel die toetse nasien en dr. Kotzé die 
uitslae aan die Toelatingskomitee toelig. 
 Besluit:  Kennis geneem, met hartlike dank aan dr. Kotze en 

sy personeel vir hulle waardevolle werk. 
2.8  Dissiplinêre sake 
2.8.1  Studente 
'n Student van Dennepark Koshuis se studies is met ingang 2 
Augustus 1996 getermineer op grond van sy akademiese prestasie 
en sy gedrag. 
2.9  Studiepermitte en visas vir buitelandse studente 
R9 720 is uitbetaal vir studiepermitte/visas tot Maart 1998.  Die 
Uitvoerende Komitee van die Universiteit skenk aandag aan die 
saak van repatriasiegelde wat deur buitelandse studente betaalbaar 
is. 
2.10  Benoemdes op die Raad van die PU vir CHO 
Dr. P.W. Bingle, benoem deur die Kuratore, se termyn verstryk op 
30 Junie 1997.  Die Kuratore het dr. P.W. Bingle tydens hulle 
vergadering op 19 en 20 November 1996 herverkies as lid van die 
Raad van die PU vir CHO.  Sy volgende dienstermyn strek van 1 
Julie 1997 tot 20 Junie 1999. 
2.11  Teologiese opleiding by ander sentra 
Oor hierdie saak sal verder aanvullend gerapporteer word. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.8 tot 2.11. 
2.12  Selfevaluering Fakulteit Teologie 
Die Fakulteit Teologie is op 2 en 3 Oktober deur lede van BAS 
(Buro vir Akademiese Steundienste) en eksterne evalueerders van 
ander universiteite geëvalueer.  Dr. C.F.C. Coetzee het die 
evalueringsgesprekke as verteenwoordiger van die Kuratore en op 
uitnodiging van die Fakulteit bygewoon. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.13  Emeritering:  Prof. B. Spoelstra ingevolge KO, art.13 
Geen antwoord is op die skrywes van die Kuratore aan prof. 
Spoelstra en sy prokureurs ontvang nie. 
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2.14  Wysiging ooreenkoms tussen PU vir CHO en GKSA insake 
vergoeding 
Die Breë Dagbestuur het met die PU vir CHO gesprek gevoer 
insake algemene salarisaanpassings, maandelikse kerfaanpassings 
en merietebonusse en daar is eenstemmigheid bereik oor die wyse 
waarop die vergoeding/traktering voortaan sal plaasvind. 
 Besluit:  Kennis geneem van pte.2.13 en 2.14. 
 
3.  Sake vir besluitneming deur die Sinode 
3.1  Toelatingskomitee voornemende BA- en Kandidaatsstudente 
(BD96-09-30:12.3) 
Oorweging word versoek dat die Breë Dagbestuur van die Kuratore 
voortaan as Toelatingskomitee funksioneer. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
3.2  Deputate vir Kerklike Tydskrifte 
Die Redakteur en Voorsitter van die Redaksiekommissie van Die 
Kerkblad het met die Breë Dagbestuur in gesprek getree insake hul 
werkslading.  Die Breë Dagbestuur het geoordeel dat die 
Sinodebesluit gekoppel aan KO, art.18 nie meer prakties 
uitvoerbaar is nie en dat hulle dus nie hulle weg oopsien om 
professore beskikbaar te stel nie as gevolg van hulle werkslading. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.3  Teologiese opleiding 
3.3.1  Toekomsbeplanning 
Die Kuratore het die Senaat se versoek goedgekeur dat hulle opdrag 
ontvang om so spoedig moontlik in 1997 'n moontlike 
herstrukturering van die totale opleiding te ondersoek, met rapport 
aan die Kuratore van Junie 1997.  Die ondersoek sal in oorleg met 
Fakulteit Teologie gedoen word.  In die ondersoek sal onder andere 
aandag geskenk word aan: 
*  Studentegetalle 
   -  Hoe studente akademies en prakties verder toegerus kan word 
om klein kerke tot groter getallegroei te kan lei. 
   -  Hoe studente in hulle finale jaar toegerus kan word om sover 
moontlik selfonderhoudend te kan wees indien hulle as proponente 
op 'n beroep sou moet wag. 
*  Maak van preke deur studente en hulle pastorale versorging 
Die Kuratorium versoek die Sinode om aan hul 'n mandaat te gee 
waarvolgens die Kuratorium in oorleg met die PU vir CHO, 
wanneer sodanige studie tot bevrediging afgehandel is, die nuut 
gestruktureerde opleiding kan implementeer. 
 
3.3.2  Saamstel van 'n Teologiese Ensiklopedie 
Die Sinode het aan die HTS Kuratore opdrag gegee om 'n 
Teologiese Ensiklopedie saam te stel.  Met die samesmelting van 
die twee Teologiese Skole en die emeritering van drie van die vier 
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kommissielede aan wie die saak opgedra was, is die saak nie 
afgehandel nie. 
 Besluit:  Punt 3.3 word goedgekeur behalwe pt.3.3.2 waarvan 

afgestap word. 
 
4.  Finansies 
4.1  Finansiële state 
Finansiële state sal deur die Administratiewe Buro verskaf word. 
 
5.  Begroting 
5.1  Die begroting vir 1997 word vir kennisname/behandeling  
voorgelê. 
 
TEOLOGIESE SKOOL POTCHEFSTROOM 
 
BEGROTINGS 1997 
        Bedrag begroot 
            1997 
 
A.  Personeel (Administrasie & Doseer)  1 276 597 
      Traktement (Professore - alles insluitend)  934 799 
      Aanpassing van 10%  93 480 
      Admin. personeel & Bibliotekaresse  198 471 
      Aanpassing vaan 10%  19 847 
      Ad hoc personeel  30 000
  
B.  Administrasie   42 300 
 Drukwerk/Skryfbehoeftes   4 800 
 Fotokopieë/Onderhoud   6 000 
 Rekenaarfasiliteite/Onderhoud   20 000 
 Skoonmaakmiddels e.a.   1 500 
 Vertaling - Diktate   10 000  
C.  Wetenskapsdeelname   18 000 
 Uitruildosente/Internas. Konferensies  12 000 
 Navorsingsprojekte/Publikasies      6 000 
 
D.  Subsidies/Toelaes   12 000
 Rektorstoelaag   3 500
 Vise-rektorstoelaag   2 000
 Onthale/Promosie/Aftrede      2 000 
 Honorarium/Geskenke   500 
 Kleinkas   4 000
  
E.  Beursekomitee   342 529
  
 
    R1 691 426 
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 MIN:  Moontlike Inkomste  
 Donasies, bemakings, hulpfonds  40 000 
 Opgehoopte fonds TSP  220 000 260 000
  
 
Benodig uit ramings   R1 431 426
  
 
 Beraamde aantal lidmate   77 000 
 Raming per lidmaat vir 1997  R18.59
  1996  R21.96
  1995  R19.87 
 
BEGROTING - BEURSEKOMITEE 1997 
 
Huisvesting - Dennepark  174 075 
Maaltye  290 000 
Klasgelde  170 450 
Honneurs Bybelkunde  6 000 
Registrasiegelde  9 900 
Boekelenings  30 000 
Mediese reserwe  20 000 
Reiskostes  42 704 
    Prakties/Konferensies/Preke 17 150  
    Visas/Studiepermitte 17 554  
    Privaat reiskoste 4 000  
    Zaïre studente    4 000  
TSV/Koffie en Tee studente  3 400 
Sakgeld  20 000 
Teologiese Studentekas  230 000
  
    
   R 996 529
  
 
 Moontlike inkomste vir Beursekomitee 
 
 
Kollektes (7 per jaar)  200 000 
Sinode Soutpansberg  15 000 
Sinode Middellande  15 000 
Huur HTS geboue (±)  144 000 
Teologiese Studentekas  230 000 
Bydrae uit hulpfonds  50 000 
Vanuit TSP begroting  342 529
   
   R996 529 
 
Opmerking 
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*  Indien die HTS-geboue eersdaags verkoop word teen die prys 
van R1,5 miljoen, kan 'n konserwatiewe rente die moontlike 
inkomste aansienlik versterk.  Teen slegs 12% rente kan R180 000 
verkry word in plaas van die huur. 
 
*  Hulpfonds:  Die hulpfonds beloop tans R137 000. 
 Besluit:  Die besluite oor die begroting van die TSP verskyn 

by die Rapport van die Bestuur van die Administratiewe Buro 
(18.2) - Deputate Handelinge. 

 
 
26.2  RAPPORT VAN KURATORE HAMMANSKRAALSE 
TEOLOGIESE SKOOL 1994  (Artt.48, 132, 169) 
 
A.  Ds. G.N.V. Botha stel  die Rapport. 
B.  Besluit:  Die finansiële aspekte van die Rapport word verwys 
na die Finansiële Kommissie.  Die res van die Rapport word verwys 
na die Kommissie Teologiese Skool. 
C.  Ds. P.J. van der Walt rapporteer namens die Kommissie 
Teologiese Skool oor punt 1 van die Rapport.  Oudl. J.J. Howell 
rapporteer namens die Finansiële Kommissie. 
D.  RAPPORT: 
1.  Sake vir kennisname deur die Sinode 
1.1  Opdrag 
1.1.1  Die behartiging van alle belange van die HTS (Acta 
1994:682) 
1.1.2  Toesig en samewerking met ander sentra vir opleiding van 
Sinode Middellande (Acta 1994:695) 
1.1.3  Of professore HTS reeds vanaf 1.7.1994 by Pensioenfonds 
van PU vir CHO mag inskakel (Acta 1994:696). 
1.1.4  Moontlikheid van gratifikasie aan administratiewe personeel.  
Kan uit reserwefonds of gesamentlike begroting 1995 bekostig 
word (Acta 1994:696). 
 
1.2  Kuratorium 
1.2.1  Die samestelling van die Kuratorium (Acta 1994:734) is 
aangevul deur di. M.A. Modise en O.T. Serobatse namens Sinode 
Middellande. 
1.2.2  Die Kuratore het op 10 Januarie (met die oog op 
konstituering), 14 Junie en 17 November 1994 vergader. 
1.2.3  Tydens die konstituering is die Dagbestuur soos volg verkies:  
ds. G.N.V. Botha (voors.), dr. N.P. Heystek (onder-voors.), dr. I.L. 
Bekker (skriba) en ds. C.G. van der Merwe (adj.-skriba).  Die 
Dagbestuur het 7 keer afsonderlik vergader. 
1.2.4  Gedurende die jaar is op gepaste wyse afskeid geneem van 
ds. H.G. Kruger wat tot einde 1993 as voorsitter van die Kuratore 
gedien het. 
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1.2.5  Tydens die laaste vergadering is ds. G.N.V. Botha en dr. N.P. 
Heystek verkies as Kuratore vir TSP tot einde 1996 met ds. C.G. 
van der Merwe en dr. S.J. van der Merwe as sekundi. 
Ds. Botha en dr. Heystek is aangewys om saam met die Rektor en 
Vise-rektor as voortsettingskomitee op te tree vir die afhandeling 
van sake tot met die oorgang na Potchefstroom, en ook as 
rapporteurs by Sinode 1997. 
1.3  Personeel 
1.3.1  Akademiese personeel 
1.3.1.1  Rektoraat:  prof. J.H. van Wyk het as rektor en prof. J.M. 
Vorster as Vise-rektor gedien.  Die addisionele reëlings met die oog 
op die oorgang na TSP het van beide broeders, veral van die 
Rektor, besonder baie geverg. 
1.3.1.2  Emeritering prof. M.A. Kruger:  In oorleg met die Kuratore 
TSP en die Deputate Emeritaatsfonds is goedgekeur dat prof. 
Kruger einde 1994 emeriteer, eerder as om totdat hy 65 word vir 
enkele maande in 1995 na TSP oor te gaan.  Sy waardevolle bydrae 
sedert 1978 tot die dienswerk aan die HTS, is tydens die 
sluitingsfunksie dankbaar erken. 
1.3.1.3  Deeltydse dosente:  ds. B.G.C. Fourie, mev. R. Schuring, 
drr. I.L. Bekker, P.J. Buys en prof. L.J. Botha het deeltyds hulp 
verleen. 
1.3.1.4  Afgesien van ander konferensies en werkgemeenskappe 
wat die professore bygewoon en insette gelewer het, het proff. M.A. 
Kruger en J.M. Vorster ook in Junie 1994 'n internasionale 
konferensie in Nederland bygewoon en daar voordragte gelewer. 
1.3.1.5  Dit het geblyk nie moontlik te wees om professore reeds 
gedurende 1994 by die Pensioenfonds van die PU vir CHO in te 
skakel nie (1.1.3 hierbo).  Alle ander reëlings vir inskakeling vanaf 
1.1.1995 is tydig getref. 
1.3.2  Administratiewe personeel en ander werkers 
1.3.2.1  Almal in diens van die HTS is begin 1994 in kennis gestel 
van die beoogde sluiting, en is die geleentheid gegee om ander 
poste gedurende die jaar te aanvaar indien verkies.  Billike 
finansiële skeidingspakkette is onder leiding van die 
Finansieskommissie met elkeen beding en uit die fondse van die 
HTS betaal (kyk 1.1.4 hierbo). 
1.3.2.2  Personeelwisseling:  mev. Alta Joubert wat die 
Boekhouding behartig het, het in Februarie bedank.  Mnr. P.J.J. 
Potgieter wat in haar plek as Boekhouer diens aanvaar het, het 
gedurende die jaar ernstige gesondheidsprobleme ervaar. 
1.3.2.3  Ds. P.J.L. du Plessis as deeltydse registrateur, en mevv. M. 
Labuschagne (sekretaresse en huismoeder), S. Kruger 
(Bibliotekaresse) en I. du Plessis (tikster) het lojale diens aan die 
HTS gelewer.  Daar is ook opregte waardering vir die jarelange 
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troue werk van mevv. Evelyne Malebye, Bettie Phago en William 
Bathonzi. 
1.4  Studente 
1.4.1  Met die sluiting van die HTS was daar 
in BA I : 5 studente  
 BA II : 12  
 BA III : 5  
 Th.B I : 3  
 Th.B II : 6  
 Th.B III: 4  
Drie studente het aan die einde van 1994 hulle studie voltooi, t.w. 
N.J. Masakona, M.F. Maguga en K.M. Kabongo. 
1.4.2  Besondere aandag is gegee aan die voorbereiding van die 
studente vir die oorgang na die TSP, en om te verseker dat alle 
aspekte van hulle toerusting met so min as moontlike ontwrigting 
op Potchefstroom kan voortgaan.  Die hartlike en bekwame 
samewerking van personeel van die PU vir CHO en die TSP hierin 
verdien vermelding. 
1.4.3  Student K.M. Kabongo het na die voltooiing van sy studie na 
Zaïre teruggekeer.  Uit die noodmaatreëls wat op die laaste oomblik 
vir die vervoer van die gesin en hulle besittings getref moes word, 
het geblyk hoe noodsaaklik duidelike ooreenkomste hieroor met 
buitelandse studente is. 
1.5  IBEVA 
Die eerste publikasie van die Instituut vir die Bestudering van 
Etiese vraagstukke in Afrika het, in samewerking met In die 
Skriflig, verskyn van die hand van prof. J.H. van Wyk oor Die 
Mensbeskouing by Calvyn, en ander mensbeskouings.  Prof. Van 
Wyk sal die moontlikheid om hierdie belangrike werk voort te sit, 
opneem met die Fakulteit Teologie. 
1.6  Toesig oor opleiding by ander sentra 
Aan die uitvoering van die besluit van Sinode 1994 (Acta:695) is 
slegs voorbereidend aandag gegee.  Die Kuratore TSP is versoek 
om hiermee voort te gaan. 
1.7  Oorgang na TSP 
1.7.1  Boeke en meubels:  In oorleg met die Dagbestuur TSP is 
gereël dat alle boeke, meubels, rekenaars en ander toerusting na 
Potchefstroom vervoer is, met die uitsondering van enkele items 
soos gordyne en tuingereedskap wat verkoop is. 
1.7.2  Geboue:  Die verkoop van die geboue te Hammanskraal kon nie 
afgehandel word voor die oorgang na Potchefstroom nie.  In oorleg 
met die Dagbestuur TSP is gereël dat die Regsdeputate sal voortgaan 
met onderhandelinge oor die verhuring en verkoop van die geboue. 
1.8  Finansiële sake 
1.8.1  Afsluiting van die boekhouding : 31 Januarie 1995 
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1.8.1.1  Die HTS het amptelik op 31 Desember 1994 gesluit.  
Aangesien die trek na TSP en ander sake egter nog in Januarie 1995 
afgerond moes word, is die boekhou-afsluiting uitgestel tot 31 
Januarie 1995. 
1.8.1.2  Ter wille van die afsluiting van die boeke en die oordrag 
van moontlike beskikbare fondse na die TSP, is die volgende stappe 
geneem: 
1.8.1.2.1  Dormante (rustende) poste se batige saldo's is oorgeplaas 
na die inkomste-rekening bv. die meublementvervangingsfonds, 
aankoop van toerustingsfonds, kombuisfonds, ens. 
1.8.1.2.2  Die donasies wat deur die jare as trustfondse vir hulp aan 
studente geskenk is     (R59 797), en uit die rente waarvan jaarliks 
meriete-beurse betaal is, is gekonsolideer en as 'n afgeronde bedrag 
van R60 000 op spesiale belegging geplaas. 
1.8.1.3  Aangesien die finansiële jaar van die HTS gestrek het oor 
die periode 1 Julie tot 30 Junie, is in oorleg met die ouditeure 
besluit om die oudit te laat doen vir die periode 1 Julie 1993 - 31 
Januarie 1995. 
1.8.1.4  'n Batige saldo van R32 981 is einde Januarie 1995 na die 
Admin. Buro oorgeplaas vir aanwending by die TSP. 
1.8.2  Gratifikasies 
1.8.2.1  Aan administratiewe personeel en werkers: 
Uitvoering is gegee aan die besluit van Sinode 1994 (Acta:696, 4.4) 
met die uitkering van gratifikasies vir n totale bedrag van R35 
882.68 (vgl. 1.3.2.1).  Die totale bedrag is uitbetaal uit die 
reserwefondse van die HTS. 
1.8.2.2  Aan prof. M.A. Kruger (vgl. 1.3.1.2): 
As vergoeding vir verlies aan traktering vir 1995, is by sy 
vervroegde emeritering aan die einde van 1994 'n gratifikasie ten 
bedrag van R80 000 vir prof. Kruger goedgekeur.  Daarvan het die 
HTS R50 000 en die TSP R30 000 bygedra.  Hierdie reëling het 'n 
besparing van nagenoeg R120 000 vir die boekjaar 1995 
meegebring sonder dat prof. Kruger skade gely het. 
1.9  Afsluiting HTS 
Op die volgende wyse is gepoog om reg te laat geskied aan die 
geskiedkundige belangrikheid van die sluiting van die HTS en die 
eenwording met die TSP: 
1.9.1  Jaarblad 1994:  Die laaste uitgawe van die Jaarblad is as 'n 
feesblad uitgegee onder die redaksie van prof. M.A. Kruger. 
1.9.2  Die laaste promosieplegtigheid op 17 November 1994 het 
saamgeval met die laaste vergadering van die Kuratorium HTS, en 
is gereël as 'n dankgeleentheid.  Die rede by hierdie geleentheid is 
gelewer deur die Kanselier van die PU vir CHO, mnr. F.W. de 
Klerk, en die slotoordenking deur prof. J.A. van Rooy. 
Ootmoedige dank en lof is aan God toegebring vir sy heerlike sorg, 
vir groei wat Hy geskenk het, vir almal wat Hy aan die HTS in sy 
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diens gebruik het, en vir die vaste hoop dat Hy vir die voortgang 
van die toerustingswerk sal sorg. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 1. 
 
2.  Sake vir besluitneming deur die Sinode 
2.1  Finansiële sake 
2.1.1  Finansiële state en verslag van die ouditeure (hierby 
aangeheg vir opname as deel van die Rapport). 
 
2.1.1.1  VERSLAG OOR DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE 
TYDPERK 1 JULIE 1993 TOT 31 JANUARIE 1995 
1.  Die finansiële state vir die bogemelde tydperk word soos volg 
voorgelê: 
1.1  Ontvangstes- en Betalingsrekening waarin ontvangstes en 
uitbetalings vir die tydperk onder oorsig weergegee word. 
1.2  "Beursfonds":  Ontvangstes- en Betalingsrekening vir die 
tydperk 1 Julie 1993 tot 31 Januarie 1994. 
1.3  Balansstaat op 31 Januarie 1995 
Die vaste bates word aangetoon teen waardasie op 31 Junie 1976 
plus byvoegings teen kosprys.  Geen voorsiening vir 
waardevermindering is geskep nie. 
2.  Verslag van die Ouditeure 
Ons het die aangehegte Ontvangstes- en Betalingsrekening nie 
geouditeer nie.  Na ons mening is die rekening na behore opgestel 
volgens die beste van ons kennis en wete en verduidelikings aan 
ons verstrek en soos deur die boeke van die Teologiese Skool 
aangetoon. 
 
Grobler en de Klerk. 
 
 
ONTVANGSTES-EN BETALINGSREKENING VIR DIE 
TYDPERK 1 JULIE 1993 TOT 31 JANUARIE 1995 
 
 
KONTANT BESKIKBAAR OP 1 JULIE 1993 217 230  
 Lopende rekening 108 089  
 Vaste beleggings 109 141  
 
ONTVANGSTES 1 418 821  
 Bydrae Administratiewe Buro 1 108 822  
 Rente 17 477  
 Donasies 150 908 
 -    Studente beurse 89 814  
 -    Ander 61 094 
 Verhuur van saal 859 
 IBEVA 5 000  
 Studieskuld 5 372 



 

 892

 Huwelikshulp vir studente 630  
 Hulpkas vir studente 11 140  
 Vergoeding vir traktement - Bybelgenootskap 438  
 Buitelandse studentefonds 46 030  
 Subsidie PU vir CHO 35 000  
 Onkoste verhaal - Klasgeld 10 567  
 Ander inkomste 26 578 
 
   1 636 051 
 
UITBETALINGS  
ADMINISTRASIE 53 533  
 Bankkoste 428  
 Vergoeding ouditeure 4 407  
 Reiskoste Kuratore 40 697  
 Administratiewe, reis- en ander koste 8 001  
 
GEBOUE, TERREIN EN TOERUSTING 73 353  
 Elektrisiteit 36 386  
 Instandhouding 27 792  
 Studente wooneenhede 574  
 Versekering 3 790  
 Toerusting 4 811  
 
SENAAT 85 567  
 Kantoorbenodigdhede 17 159  
 Onthaalkoste 600  
 Opfrissingskursusse 432  
 Publikasies 8 145  
 Reiskoste   -   Professore 8 615  
                 -   Studente 5 430  
 Rektorstoelaag 1 625  
 Studenteraadtoelaag 1 070  
 Telefoon 18 476  
 Biblioteek 24 015  
 
STUDENTEKAS 313 163  
 Buitelandse studente 126 759  
 Beurse 119 285  
 Boekbeurse 23 000  
 Hulpkas vir studente 44 119  
 
TRAKTEMENTE, SALARISSE EN LONE 1 044 143  
 Professore:  
 - Traktemente 460 950  
 - Reiskoste 70 863  
 - Telefoontoelae 1 790  
 - Boektoelae 9 680  
 - Behuisingsubsidie 46 678  
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 - Mediese hulpfondsbydrae 29 749  
 - Versekering 10 253  
 - Enkelbedrag 60 000  
 - Deeltydse dosente:  
  -    Doseergeld 45 520  
  -    Reiskoste 14 192  
 Registrateur en hulpregistrateur:  
 - Vergoeding 24 561  
 Salarisse  
 - Bibliotekaresse en hulp 51 241  
 - Sekretaresse 48 967  
 - Tikster 40 477  
 - Boekhoudster 65 847  
 Lone:  
 - Opsigter 2 100  
 - Kombuiswerkster en arbeiders 61 275 
 
TOTALE UITBETALINGS 1 569 759  
 
KONTANT BESKIKBAAR OP 31 JANUARIE 1995 66 292  
 Lopende fondse _________  
    1 636 051 
 
BEURSFONDS 
 
ONTVANGSTES- EN UITBETALINGSREKENING 
VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 1993 TOT 31 DESEMBER 1995 
 
 
KONTANT BESKIKBAAR OP 1 JULIE 1993 1 894  
 Lopende rekening  
 
ONTVANGSTES 146 243  
 Beursfonds 117 187  
 Rente 415  
 Boekbeurse 23 000  
 Boekverkope 641  
 Hulpkas 5 000  
 
    
UITBETALINGS 148 137  
 Beurse uitbetalings 110 929  
 Boekaankope 8 412  
 Reiskoste 3 156  
 Registrasiegeld - PU vir CHO 6 930  
 Sweetpakke 4 050  
 Hulp aan studente 14 633  
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 Bankkoste 27  
 
KONTANT BESKIKBAAR OP 31 DESEMBER 1994 NUL 
 Lopende rekening 
 
 
BALANSSTAAT OP 31 JANUARIE 1995 
 
 
KAPITAAL BESKIKBAAR 30.6.93 
 
Opgehoopte fondse 552 684 605 639  
Ander fondse 59 797 59 797  
- Bylae "A"  
Vervangingsfonds ----- 8 072  
Hulpkas vir studente ----- 16 349  
Huwelikshulpkas vir studente 2 830 2 200  
IBEVA 5 000 5 000  
Kombuisfonds ----- 1 300  
Sinode Beursfonds ----- 12 497  
Beursfonds ----- 1 894  
Buitelandse studentefonds      ----- 36 570  
    620 311 744 318 
 
AANWENDING VAN KAPITAAL  30.6.93 
 
 
VASTE BATES 554 019 525 194  
- Volgens Bylae "B"  
LIKIEDE BATES   
 Debiteure  
 -    Volgens Bylae "C" 33 311 -----  
 Beursfonds ----- 1 894  
 -    Lopende rekening  
 Teologiese Skool  
 -    Lopende fondse 32 981 108 089  
 -    Beleggings ----- 109 141  
 
    620 311 744 318 
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Bylae "A"  
 
ANDER FONDSE 
 
 
    30.6.93 
 
I L Bekker Studiefonds 671 671  
Tijmiena de Gooijerfonds 7 000 7 000  
Andries Turkstra Gedenkfonds 1 250 1 250  
Idyll van der Waltfonds 2 000 2 000  
Brooklyn Studiefonds 1 000 1 000  
L P Steynfonds 24 983 24 983  
C van der Merwefonds 4 000 4 000  
F A Malanfonds 2 000 2 000  
J S van der Merwefonds 8 593 8 593  
Z L Smitfonds 7 500 7 500  
D J du Plessisfonds     800 800  
    59 797 59 797 
 
 
 
Bylae "B"  
 
VASTE BATES 
    30.6.93 
 
Vaste eiendom 332 095 327 285  
Biblioteek 134 939 110 924  
Meublement en toebehore   86 985 86 985 
    554 019 525 194 
Bylae "C" 
DEBITEURE 
 
Sendingkommissie - Warmbad 17 847  
 - Ga Rankuwa 3 000  
 - Rietvallei 2 020  
 - Mamelodi 465  
 - Die Moot 4 635  
 - Andeon 1 075  
 - Eloffsdal      50  
   29 092  
Administratiewe Buro     4 219  
    33 311 
 
 
 
2.1.1.2  FINANSIëLE STATE HAMMANSKRAALSE 
TEOLOGIESE SKOOL 31 JANUARIE 1995 
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Ons wil graag die volgende sake soos bespreek met dr. N.P. 
Heystek en ds. G.N.V. Botha op 24 Junie 1995 op skrif stel oor 
bogenoemde aangeleentheid. 
1.  Ander Inkomste R26 578 
Die bedrag verteenwoordig geld wat gebank is sonder die nodige 
identifisering van die bronne vanwaar dit ontstaan het.  Ons kan 
gevolglik geen opinie uitspreek met betrekking tot die volledigheid 
of korrektheid van die inkomste nie. 
2.  Oorskryding van beskikbare fondse 
In die volgende fondsrekeninge is die kontant wat daarvoor 
beskikbaar was, oorskry: 
  
 Hulpkas vir studente 12 683.43  
 Beursfonds vir studente 15 083.09  
 Buitelandse studente 44 159.37  
 TOTAAL 71 925.89 
 
Geen stawende bewysstukke en magtiging van uitbetalings is aan 
ons voorgelê nie, gevolglik kon ons geen van die uitbetalings 
bevestig nie.  Die oorskrydings is teen opgehoopte fondse van die 
skool verreken. 
3.  Meubelment vervangingsfonds R8 072 
Die saldo van fonds is oorgeplaas na die opgehoopte fonds van die 
Skool aangesien die vervangingsfonds oënskynlik nie 'n verdere 
doel dien nie. 
4.  Studente ander kerkefonds R8 545,31 
Die saldo op die fonds is afgeskryf as 'n inkomste. 
5.  Kleinkas R600 
Die bedrag is afgeskryf as "kantoorbenodigdhede" aangesien die 
kontant blykbaar nie meer bestaan nie en daar ook geen aanduiding 
is wat van die kleinkas-saldo geword het nie. 
6.  Ander fondse volgens balansstaat R67 627 
Die onderskeie fondse waarvan 'n bylaag by die balansstaat geheg 
is, word nie meer volledig deur kontant gedek nie.  Alle 
kontantmiddele is waarskynlik aangewend om die uitgawes van die 
Teologiese Skool en die oorskrydings gemeld in paragraaf 2, te 
finansier. 
Indien u enige verdere inligting verlang, sal ons graag van u 
verneem.  Ons sluit ook ons rekening hierby in vir u vriendelike 
aandag. 
 
 
 
 
 
GROBLER EN DE KLERK. 
 



 

 897

2.1.2  Aantekeninge by die Finansiële state en verslag: 
Ter verduideliking van die sake wat die ouditeure in hulle skrywe 
van 20 Julie 1995 noem (hieronder na verwys by 2.1.2.2 tot 
2.1.2.6), kan die volgende vermeld word: 
2.1.2.1  Agtergrond: 
Met die boekhouer, mnr. P.J.J. Potgieter is ooreengekom dat hy die 
nodige bewysstukke aan die ouditeure sou besorg.  Nadat die 
stukke afgelewer is, het die ouditeure laat weet dat sekere 
bewysstukke ontbreek.  'n Soektog deur die houers wat intussen van 
Hammanskraal na Potchefstroom vervoer is, het slegs een, 
weliswaar belangrike, kwitansieboek opgelewer. 
Tydens 'n vergadering saam met die Dagbestuur van die Admin. 
Buro en die ouditeure op 9 Februarie 1996, het geblyk dat 
rekenaardrukstukke van die ouditeure wat in die kluis by die TSP 
geplaas is, ook nie opgespoor kon word nie. 
Verder word ook nog vermis:  Sommige lêers van mev. Joubert, 
twee groot salarisboeke en die boek met sertifikate wat uitgereik is 
vir donasies vir die Hammanskraal Trust. 
Die ouditeure het bevind dat die bewysmateriaal wat wel 
beskikbaar was, genoegsaam is om 'n bevredigende rekonstruksie 
van die inkomste- en uitgawe-rekeninge, die joernaal en balansstaat 
saam te stel.  Die ouditeure bevind dan ook geen bedrog of 
kwaadwillige optrede in die saak nie. 
2.1.2.2  "Ander inkomste R26 578: 
Die R26 578 sluit 'n bedrag van R15 000 in wat volgens besluit van 
die Trustees uit die HTS Opleidingsfonds na die lopende rekening 
oorgeplaas is.  Hierdie Trustfonds is gestig om aan donateurs 
belastingvoordele te kan bied en minstens 75% van die inkomste 
moes jaarliks tot voordeel van die HTS aangewend word (vgl. Acta 
1994:680). 
Aangesien twee kwitansieboeke nie in die oudit in berekening 
gebring kon word nie, is dit nie moontlik om die bron waaruit die 
restant van R11 578 ontvang is, te identifiseer nie. 
Dit is gerusstellend om te weet dat deeglike kontrole en beheer 
uitgeoefen is by die oopmaak van pos en die inskrywing van 
deposito's. 
2.1.2.3  "Oorskryding van beskikbare fondse" 
Hierby moet in berekening gebring word: 
(1)  Die kwitansieboek wat nog vermis word, maak dit moeilik om 
te kan bepaal presies watter bedrag vir die onderskeie fondse 
ontvang is en tot watter mate elke fonds oorskry is 
(2)  Gedurende 1994 het die bydraes van kerke en individuele 
lidmate baie afgeneem aangesien dit bekend was dat die HTS nie 
afsonderlik gaan voortbestaan nie. 
(3)  Die behoeftes van studente het sodanig gestyg dat in Maart 
1994 besluit is om die beurse met 17.5% te verhoog 
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(4)  Die Dagbestuur het die verantwoordelikheid gehad om in die 
behoeftes van die studente te voorsien uit fondse wat tot beskikking 
van die HTS is 
(5)  Die trek van student Kabongo het nagenoeg R8 000 meer bedra 
as wat verwag is. 
2.1.2.4  "Meublementvervangingsfonds" en "Studente ander 
kerkefonds" : kyk 1.8.1.2.1 hierbo. 
2.1.2.5  "Kleinkas R600.00" 
Die bedrag is deur die Boekhouer aangewend vir skoonmaak-, reis- 
en ander kleiner uitgawes tydens en na die trek, met goedkeuring 
van die voorsitter van die Finansieskommissie, dr. N.P. Heystek. 
2.1.2.6  "Ander fondse volgens balansstaat R67 627: 
Die bedrag is waarskynlik saamgestel uit die R60 000 Trustfondse 
op spesiale belegging (kyk 1.8.1.2.2 hierbo), die Ibeva-fonds van 
R5 000 en die restant van die "Huweliksfonds". 
By die opmerking van die ouditeure dat die beskikbare kontant nie 
die bedrag van R67 627 dek nie, moet die volgende in berekening 
gebring word: 
(1)  Indien die bedrag van R32 981 wat ten behoewe van die TSP 
aan die Admin. Buro oorbetaal is, by die Debiteure (Bylae B) getel 
word, is R66 292 beskikbaar. 
(2)  Die HTS het uit eie fondse R50 000 bygedra tot die gratifikasie 
aan prof. Kruger. 
(3)  Die HTS het uit eie fondse R35 882.68 as gratifikasie aan die 
personeel en werkers uitbetaal. 
(4)  Die R60 000 belegging wat die boekhouer op eie gesag 
opgeroep het toe in Desember 1994 'n tekort aan kontantfondse 
ontstaan het, is egter verkeerdelik gedoen, en moet reggestel word.  
Aangesien daar bewyse is dat hierdie bedrag in die HTS rekening 
inbetaal is, en vir verskillende noodsaaklike uitgawes gebruik is, 
moet hierdie bedrag uit HTS-fondse terugbetaal word in 'n 
afsonderlike fonds sodat die rente vir teologiese opleiding gebruik 
kan word in ooreenstemming met die oorspronklike bedoeling. 
'n Gedeelte van die bedrag sal waarskynlik oorbetaal kan word uit 
die banksaldo (nadat alle uitbetalings en gereserveerde fondse in 
berekening gebring is) en wat van Debiteure verhaal kan word, en 
die balans uit die fondse wat uit die verkoop van die HTS-kompleks 
verkry word. 
2.2  Aanbevelings 
2.2.1  Die Sinode spreek hom uit oor die sake genoem in 2.1 
hierbo. 
2.2.2  Die Sinode reël in oorleg met die Ouditeure Grobler en De 
Klerk vir die sluiting van die HTS Opleidingsfonds. 
 
 
E.  RAPPORT FINANSIëLE KOMMISSIE 
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1.  Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
1.1  Dat  met groot spyt kennis geneem word van die 
omstandighede wat daartoe gelei het dat sekere belangrike 
dokumentasie verlore geraak het wat daartoe aanleiding gegee het 
dat ‘n gekwalifiseerde verslag van die ouditeure soos van 
toepassing op die periode 01 Julie 1993 tot 31 Januarie 1995 
uitgereik moes word. 
1.2  Dat die verslag van die ouditeure wel meld dat hulle geen 
bedrog of kwaadwillige optrede bevind nie.   
1.3  Dat uit die betrokke Finansiële State dit duidelik is dat die 
volgende fondse deel was van die gelde wat na die sluiting van die 
H.T.S. oorgeplaas is na die rekeninge van die T.S.P.: 
 
Studiefonds        R59 797 
Huwelikshulpkas vir Studente     R  2 830 
IBEVA (Instituut vir die Bestudering van  
Etiese Vraagstukke in Afrika)     R  5 000 
 
1.4  Dat daar nie akkurate en rekeningkundige korrekte 
rekordhouding bestaan van die oorplasing van die netto bates van 
die H.T.S. na die T.S.P. nie.  
 Besluit:  Kennis geneem van pte.1.1 tot 1.4. 
 
2.  Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.1  Die Studiefonds wat met trustgelde opgebou is, plus rente, 
bereken teen ‘n billike beleggingskoers, gereken vanaf  01 Julie 
1993, moet onverwyld herstel word tot die bedrag van R59 797.   
 Besluit:  Hierdie punt word verwys na die Bestuur van die 

Admin. Buro om alle aspekte en veral die regsimplikasies te 
ondersoek en dien ooreenkomstig te besluit oor die 
aanwending van die bedrag. 

2.2  Die opbrengs van die Studiefonds is geoormerk vir 
studiebeurse en moet so aangewend word. 
 Besluit:  Hierdie punt word verwys na die Bestuur van die 

Admin. Buro om alle aspekte en veral die regsimplikasies te 
ondersoek en dien ooreenkomstig te besluit oor die 
aanwending van die bedrag. 

2.3  Die fonds vir IBEVA (Instituut vir die Bestudering van Etiese 
Vraagstukke in Afrika) in die bedrag van R5 000 word by die 
Administratiewe Buro geplaas om vir die oorspronklike doel 
aangewend te word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.4  Die Huwelikshulpkas vir Studente in die bedrag van R2 830 
word oorgeplaas na die Kas vir Teologiese Studente. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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2.5  Debiteure wat, as gevolg van die feit dat daar geen rekord is 
van die skuldoorsaak nie, nie gevorder kan word nie, word 
afgeskryf. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.6  Die bates van die H.T.S. wat in die Balansstaat soos op 31 
Januarie 1995 aangedui word as Biblioteek (R134 939) en 
Meublement en toebehore (R86 985) en reeds oorgeplaas is na die 
T.S.P. en Administratiewe Buro moet dadelik in die bateregister 
van die T.S.P. en die Administratiewe Buro opgeneem word en dit, 
tesame met ander bates soos die debiteure en vaste eiendom moet 
in die Balansstaat van die T.S.P. en die Administratiewe Buro 
gereflekteer word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.7  Enige skuldverpligtinge waarvoor die H.T.S. verantwoordelik 
mag wees en wat voor 31 Januarie 1998 deur krediteure bewys kan 
word, sal deur die T.S.P. afgehandel word uit die opbrengs van die 
verhuring/verkoop van die vaste eiendom van die H.T.S., asook uit 
die kontantbedrag van R32 981 wat reeds na die rekening van die 
T.S.P. oorgeplaas is en verdere bedrae wat moontlik as deel van die 
uitstaande debiteure in die bedrag van R33 311 gevorder mag word. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
2.8  Die ouditeure word versoek om die Hammanskraalse 
Opleidingsfonds Trustrekening amptelik af te sluit. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 
 
26.3  BESWAARSKRIF : PROF. B. SPOELSTRA TEEN 
SINODEBESLUIT 1994 (ACTA:651-655, 3.4 EN G)  (Artt.41, 
230) 
 
Die vergadering gaan in komitee. 
 
A.  Die Voorsitter stel die saak aan die orde nadat die 
Ondervoorsitter aan die vergadering gestel het dat prof. Spoelstra 
hom telefonies meegedeel het dat hy verkies om nie teenwoordig te 
wees bloot om die Beswaarskrif te stel nie.  Hy sou wel graag die 
Kommissie wil ontmoet. 
B.  Besluit:  Die Beswaarskrif word vewys na Kommissie 
Beswaarskrifte. 
C.  BESWAARSKRIF 
1.  Die besluit waarteen ek beswaar maak, is hierbo aangedui en 
trek saam in die beswaar teen G punt 4.  Die besluit is direk op 
sinodevlak geneem en ek dien my beswaar volgens KO, art.30 ook 
direk by die volgende Sinode in. 
2.  Die aangeleentheid was en is vir my persoonlik, pynlik en 
ontwrigtend.  Die vorige Sinode het dit in komitee behandel asof ek 
aan 'n misdaad skuldig was.  Ek behou my die reg voor om 
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persoonlik of deur middel van regsverteenwoordigers vollediger 
stukke by die volgende Sinode in te dien. 
 
3.  Ek voer nou reeds teen die besluit aan: 
3.1  Die besluit verkrag geldende arbeids- en kontrakreg en 
regverdige en billike prosedures m.b.t. ontslag van personeel.  Die 
besluit administreer nie bestaande reg nie, maar lê nuwe reg neer 
(vgl. G 4.2) en maak dit op my van toepassing. 
3.2  Die besluit verkrag relevante kerkreg soos bewoord in bepaalde 
Kerkorde-artikels waarvan die Kuratorium sommige na 'n 
soortgelyke ontslagbesluit in Junie 1992 in November 1992 
eerbiedig het.  Die Sinode van 1994 was aan dieselfde reg as die 
Kuratorium gebonde soos wat ek op hulle aandrang in 'n 
Ondertekeningsformulier onderskryf het (Pienaar, s.j:57).  'n Sinode 
wat hom sinodokraties bo die reg verhef, openbaar die valse kerk 
(NGB, art.29). 
3.3  Die Sinode van 1994 het die kerklike reg t.o.v. my diens nie 
nagekom deur daarvoor te begroot nie, maar dit ter syde gestel met 
'n beroep op belange en patroon van 'n sekulêre derde party, 
naamlik die PU vir CHO, 'n idee oor gewoontereg en in belang van 
vir my onbekende derde persone.  Die verpligting van die PU vir 
CHO teenoor die GKSA kragtens die kontraktuele verband is buite 
rekening gelaat. 
3.4  Die Sinode het vir sy besluit die normale prosedure vir eervolle 
emeritering uit diens in die GKSA (of wedersydse onderhandeling 
soos selfs deur die PU vir CHO by aanbieding van 'n pakket gevolg) 
geskend en sonder om my te hoor ontslaan. 
3.5  Die besluit bots met besluite van vorige Sinodes oor hoe die 
diens van professore en sogenaamde "rasionalisasie" beheer moes 
word.  Ek het tydens die Sinode aan ds. A.J. du Plessis KO, art.30 
voorgehou en beweer die ontslag nie by die Sinode tuishoort nie.  
Sonder voordrag van die Senaat of Kuratorium oor my doseer- en 
navorsingswerk is ek sinodokraties ontslaan. 
3.6  Indien die Kuratorium in November 1992 my beswaar teen 
ontslag op regsgronde gehandhaaf het, maar bedoel het dat die 
Sinode 1994 die reg ter syde moes stel op grond van beleid en 
belange en houdinge van die PU vir CHO teenoor my en my diens 
na ouderdom 65, verwys ek na die groot aantal raadslede van die 
PU vir CHO in die Kuratorium en Moderamen van die Sinode 1994 
wat nie hulle belange in die besluite oor my diens verklaar het nie. 
4.  Ek het in 1970 diens aanvaar as professor in die GKSA onder 
die Reglement van Sinode 1967:273, 12 en reëls wat by emeritaat 
vir predikante geld.  Daar is nooit met my ooreengekom om op 
ouderdom 65 af te tree nie (vgl. Acta 1982:215-218, my 
onderhandelinge met die Kuratorium TSP toe hulle my dienste in 
1988 verlang het, Acta 1994:652;  aftree-ouderdom professore in 
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buitelandse kerke wat ook KO, art.13 onderhou, ens.).  Ek is op 8 
Januarie 1994 in volle diens en pligte op die Sinode ontvang en as 
adviseur gebruik.  Ek het skriftelik verskoning gevra om die laaste 
twee dae afwesig te wees weens siekte van my skoonmoeder.  Die 
Sinode het my nooit teruggeroep, gehoor maar my ontslaan asof ek 
op 31 Desember 1993 uit diens getree het.  In die Notule van die 
Sinode wat dr. C.J. Smit en ds. A.Z. Pelser aan my oorhandig het 
(en wat ek eers agterna met ontsteltenis gelees het), staan dat ek 
met "terugwerkende krag" op 31.12.93 ontslaan is.  Die 
gepubliseerde Acta (1994:655, 4.1) laat die woorde om 
onverklaarbare rede weg. 
5.  In die lig van die onreg aan my naam en eer gepleeg deur 
summiere en terugwerkende ontslag en finansiële skade wat ek 
daardeur en deur behandeling (wat verskil van die van ander 
kollegas by verpligte aftrede) gely het, vra ek vriendelik dat die 
volle onderhoud waarop ek op ouderdom 70 aan die einde van 
Januarie 1997 geregtig sou gewees het, aan my uitbetaal word.   
Dit is my innige wens dat die saak buite die hof geskik sal word. 
 
D.  Ds. J.P.B. van der Walt rapporteer namens die Kommissie.  Die 
beswaarde is afwesig en het toestemming gegee dat dit in sy 
afwesigheid bespreek kan word. 
 
E.  RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 
 
1.  Opdrag 
Beswaarskrif prof. B Spoelstra teen Sinodebesluit 1994 (Acta:651-
655, 3.4 en G) insake sy emeritering. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
 
2.  Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1  Werkswyse 
2.1.1  Dokumente nagegaan: 
2.1.1.1  Ter saaklike notules van Kuratoriumvergaderings    1988-
1996. 
2.1.1.2  Ter saaklike notules van Dagbestuursvergaderings van die 
Kuratorium 1988-1996. 
2.1.1.3  Korrespondensie tussen die beswaarde en bg. vergaderings 
1988-1996. 
2.1.1.4  Ter saaklike kommissierapporte van bg. vergaderings 1988-
1996. 
2.1.1.5  Actas van Sinodes 1970-1994. 
2.1.1.6  Prokureursbrief van die beswaarde se prokureur. 
2.1.2  Die kommissie het die beswaarde en sy regsverteenwoordiger 
ontmoet en hulle het volle geleentheid gehad om hulle saak te stel. 
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2.1.3  Die beswaarde en sy regsverteenwoordiger het verklaar dat 
hulle tevrede is dat hulle hul saak volledig kon stel. 
2.1.4  Alle tersaaklike inligting is bekom. 
2.1.5  Oudl. S.C. Heystek is deur die kommissie versoek om sekere 
inligting te verskaf. 
2.2  Historiese verloop 
2.2.1  Die beswaarde dien as professor aan die HTS vanaf 1970. 
2.2.2  In 1988 word hy beroep as professor aan die TSP. 
2.2.3  Na ontvangs van die beroepsbrief doen hy o.a. navraag (brief 
gedateer 20-7-1988) oor sy eventuele emeritering:  
"Die vraag is dus of die Kuratorium, gesien die buitengewone 
leeftyd en wyse waarop die beroep na my kom, bereid sou wees om 
toepassing van Sinode 1979 (art.43. p.193, vgl. Acta 1982:217, 2.3) 
in my geval te oorweeg?" 
Bg. besluit van Sinode 1979 is as volg: "  Die professore tree 
normaalweg af op ouderdom 65.  By voorlegging van bevredigende 
getuigskrifte oor gesondheid en werkvermoëns kan die Kuratorium 
in oorleg met die PU vir CHO die diens van jaar tot jaar verleng." 
2.2.4  Die Dagbestuur van die Kuratorium ontmoet die beswaarde 
(vgl. Notule Dagbestuursvergadering 8-8-1988) en beantwoord sy 
vraag as volg:  "Die Dagbestuur bring vir kennisname die versoek 
van prof. Spoelstra onder die aandag van die Kuratore en het aan 
prof. Spoelstra geantwoord dat so 'n versoek nie nou nie, maar eers 
eventueel by die aftreedatum op 65 kan behandel word (vgl. 
Sinodebesluit insake aftree-ouderdom, Acta 1979:193)" 
2.2.5  Prof. Spoelstra aanvaar die beroep na die TSP (brief gedateer 
22-8-1988). 
2.2.6  Op 24-6-1992 besluit die Kuratorium:  "Prof. B. Spoelstra 
emeriteer gewoonweg op 65 jarige leeftyd.  Die enigste rede 
waarom hy nie sy werk kan voortsit nie, is omdat die Kerke hom 
nie na 65 as professor aan die TSP kan versorg nie." (vgl Notule 
Kuratorium pt.8.2) 
2.2.7  Prof. Spoelstra vind die besluit onaanvaarbaar.  Op advies 
van die Breë Dagbestuur van die Kuratorium (notule 5-10-1992, 
pt.7) wend hy hom tot die Kuratorium met 'n beswaarskrif teen die 
besluit aangehaal in 2.2.6 van hierdie rapport. 
2.2.8  Die beswaarskrif slaag op die Derde Beswaargrond omdat die 
Kuratore KO, art.13 nie toegepas het in  die lig van Sinode 1979 
e.a. toepaslike Sinodebesluite nie, terwyl by implikasie 'n reëling 
volgens KO, art.11 getref is. (vgl. bevinding van kommissierapport 
goedgekeur volgens Notule Kuratoriumvergadering 18-11-1992, 
pt.6.2). 
2.2.9  Die versoek van die beswaarde (brief 23-3-1992) om hom vir 
verdere dienswerk aan te stel is dus weer de novo ter tafel.  'n 
Kommissie word aangewys om prof. Spoelstra te ontmoet "om die 
besluit van die Kuratore insake sy beswaarskrif aan hom oor te dra 
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en met hom samesprekings te voer insake die eventuele voortsetting 
van sy diens" (vgl. Kuratorium Notule 18-11-1992, pt.6.2). 
2.2.10  Die resultaat van die samesprekings van bg. kommissie is 
dat die diens van prof. Spoelstra aan die TSP voortgaan "totdat die 
Nasionale Sinode 1994 daaroor uitsluitsel gee." 
(vgl. Kuratorium Notule, pt.6.2, p.15 en pt.2 in die 
kommissieverslag wat goedgekeur is) 
2.2.11  Prof. Spoelstra se diens in 1993 word voortgesit teen 
verminderde vergoeding soos met hom ooreengekom. (vgl. Notule 
Kuratorium 18-11-1992, pte.6.2, p.14 en 10.6) 
2.2.12  In 'n brief van 16-3-1993 deel die PU vir CHO prof. 
Spoelstra mee dat sy aanstelling tot 31-12-1993 bekragtig is, maar 
dat daar geen vergoeding van die kant van die PU vir CHO 
verbonde is aan die aanstelling nie. 
2.2.13  Sinode 1994 besluit: "In die lig van bg. beredenering en 
bevindinge besluit die Sinode dat die diens van prof. Spoelstra aan 
die TSP nie na 31-12-1993 verleng word nie.  As blyk van 
waardering van sy dienste, word 'n gratifikasie aan hom uitbetaal." 
(Acta 1994:655, 4.1) 
2.2.14  Op 14-1-1994 besluit die Kuratore (Notule, pt.15) as volg: 
"1.  Na bespreking besluit die vergadering om dr. C.J. Smit en ds. 
A.Z. Pelser te versoek om prof. Spoelstra in te lig oor die besluit 
van die Sinode m.b.t. sy diens as professor aan die TSP (vgl. 
voorlopige Notule 56, art. 220). 
2.  Verder om hom in die lig van genoemde besluit van die Sinode 
te adviseer om volgens KO, art.13 aansoek om emeritering te 
doen."  
2.2.15  In 'n brief gedateer 15-1-1994 vra prof. Spoelstra sy 
emeritaat aan.  Ofskoon hy sekere besware noem, sluit hy af met die 
woorde:  "Ek het geen ander keuse as om die besluit te aanvaar nie 
en in die lig daarvan vra ek my emeritaat as professor in die GKSA 
aan." 
2.2.16  In 'n brief gedateer 17-1-1994 stel hy die Kerkraad van die 
Gereformeerde Kerk Waterkloofrand in kennis "dat dit vir my nodig 
geword het om op grond van ouderdom my emeritaat as professor 
in teologie aan die Teologiese Skool op Potchefstroom aan te vra." 
2.2.17  In 'n brief gedateer 20-1-1994 gerig aan die Kuratorium 
skryf prof. Spoelstra:  "Ek berus daarby dat ek soos ander broeders 
(wat waarskynlik met die verstandhouding beroep was, wat met my 
nie die geval was nie - dat ek op ouderdom emeriteer.  Ek word 
daarin op sinodale advies gelyklik met ander broeders behandel 
(KO, art.17).  Ek waardeer ook die R20 000 wat die Sinode aan my 
bewillig het, wat my traktement vir 1993 ongeveer gelyk met die 
van my kollegas bring." 
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Hy bring egter ook 'n diskrepansie na sy mening onder aandag van 
die Kuratorium t.o.v. sy aftrede voor ouderdom 70, asook sekere 
finansiële aspekte. 
2.2.18  In twee afsonderlike briewe gedateer 4-2-1994 gerig aan die 
Dagbestuur beweer die broeder dat hy "summier met 
terugwerkende krag op 31-12-1994 ontslaan was" en bedank in die 
ander brief die uitnodiging na sy "amptelike afskeid". 
2.2.19  Op die Dagbestuursvergadering van 21-3-1994 dien die 
verslag van ds. A.Z. Pelser en dr. C.J. Smit oor hulle besoek aan 
prof. Spoelstra (Notule, pt.6.1): 
"Ds. A.Z. Pelser en dr. C.J. Smit rapporteer mondeling dat hulle 
geoordeel het dat dit nie goed sou wees om weer 'n besoek aan prof. 
Spoelstra te bring nie.  Hulle versoek dat die tjek saam met 'n 
waarderingsbrief aan prof. Spoelstra gestuur word. 
Die vergadering keur dit goed en versoek ds. Pelser en dr. Smit om 
uitvoering daaraan te gee." 
2.2.20  In 'n brief gedateer 14-4-1994 skryf prof. Spoelstra dat hy 
die brief en honorarium wat aan hom gestuur is nie kan aanvaar nie. 
2.2.21  Op 21-6-1994 word 'n brief deur die skriba van die Kuratore 
aan prof. Spoelstra gerig wat in pt.3 as volg lui: 
"Indien u sou meen dat u versorging deur die Kerke nie billik en 
genoegsaam was en is nie, word u vriendelik gevra om met die Breë 
Dagbestuur van die Kuratore in gesprek te tree en dit skriftelik 
volledig te motiveer." 
2.2.22  In 'n brief gedateer 25-10-1994 antwoord prof. Spoelstra op 
bg. versoek:  "Punt 3 van u besluit stel my in die posisie van 'n 
armlastige wat ek nie bereid is om te aanvaar nie.  Ek vra nie gunste 
nie, maar my reg en die opheffing van 'n bilaterale kontrak deur 
bilaterale oorleg.  Die Alwyn du Plessis-Kommissie het my 
kardinale vrae nie beantwoord nie." 
In pt.4 van die brief word die moontlikheid van 'n regsgeding 
genoem:  "Ek stel dit dat ek aan die een kant so graag as ek lewe 
nooit in 'n regsgeding met die GKSA betrokke sou wou raak nie." 
2.2.23  Die Kuratorium antwoord per brief gedateer 26-4-1995 en 
bied aan dat 'n kommissie van die Breë Dagbestuur prof. Spoelstra 
sal besoek indien hy bereid is om hulle te ontvang. 
2.2.24  Geen reaksie van prof Spoelstra is ontvang nie. 
2.2.25  Die Kuratorium ontvang 'n brief gedateer 6-6-1995 van die 
prokureurs Spoelstra en Nel in opdrag van prof. Spoelstra. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 2. 
 
3.  Beredenering 
3.1  Toe die beswaarde die beroep aanvaar het van die HTS na die 
TSP, het hy getoon dat hy bereid is dat die Sinodebesluit 1979 
(Acta 1979:193, 43) op hom van toepassing gemaak word. (vgl 
2.2.3-2.2.5 van hierdie rapport). 
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3.2  Die beswaarde het beswaar gemaak teen die Kuratore se besluit 
van 1992 t.o.v. sy emeritering omdat die Kuratore nie opgetree het 
volgens die Sinodebesluit 1979 nie. (vgl. 2.2.6-2.2.8 van hierdie 
rapport). 
3.3  Die Kuratorium het binne sy reg, en billik opgetree om die saak 
van emeritering van professore na die Sinode as sy opdraggewer te 
verwys. 
3.4  Die beswaarde beweer dat sy saak nie deur die Sinode nie, 
maar deur die Kuratore afgehandel moes word. 
Die professore is egter aan al die Kerke gelyklik verbonde en 
daarom kan die Sinode as vergadering van al die Kerke handel oor 
die diens van die professore indien die Kuratorium die Sinode 
daartoe versoek.  Hier is dus geen sprake van sinodokratiese 
optrede soos die beswaarde beweer nie. 
3.5  Die beswaarde se opvatting dat hy "blykbaar ontslaan" is (vgl. 
2.2.18 van hierdie rapport), is nie korrek nie.  
3.5.1  Die Kuratorium het sy dienstyd verleng tot 31-12-93.(vgl. 
2.2.10 en 2.2.12 van hierdie rapport). 
3.5.2  Die beswaarde moes dit verstaan het, want die kommissie 
van die Kuratore het sy verminderde vergoeding na samesprekings 
met hom vasgestel vir 1993.(vgl. 2.2.11 van hierdie rapport). 
3.5.3  Die beswaarde het ook 'n brief van die PU vir CHO ontvang 
i.v.m. sy aanstelling tot 31-12-1993. (vgl. 2.2.12 van hierdie 
rapport). 
3.5.4  Soos aangetoon in die voorgaande verwysings in pte.3.5.1 tot 
3.5.3 is al die sake met die beswaarde beredeneer en ooreengekom 
deur die kommissie van die Kuratorium met die duidelike 
verstandhouding dat Sinode 1994 uitsluitsel sal gee. 
3.5.5  Dit moes dus duidelik gewees het vir die beswaarde dat die 
besluit van Sinode 1994 sou bepaal of hy verder in diens gestel sou 
word aan die TSP, of dat hy aansoek vir sy emeritaat moes doen. 
3.6  Ten spyte van sy besware het die broeder tog die besluit van 
Sinode 1994 aanvaar sowel as die advies wat die Kuratore aan hom 
gegee het in die hantering en afhandeling van die saak na die 
besluit van Sinode 1994. (vgl. 2.2.14-2.2.17 van hierdie rapport). 
Met sy aanvaarding van die gratifikasie erken die beswaarde 
billikheid in die behandeling wat hy ontvang.  Tog redeneer hy net 
daarna weer dat dit eintlik net die betaling is van die bedrag wat hy 
te min ontvang het vir 1993, al het hy self daartoe ooreengekom om 
vir verminderde traktement te werk.(vgl. 2.2.11 en 2.2.17 van 
hierdie rapport). 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 3. 
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4.  Bevinding 
4.1  Beswaargrond 3.1 
4.1.1  Die beswaarde voer aan dat "geldende arbeids- en kontrakreg 
en billike prosedures m.b.t. ontslag van personeel" verkrag word 
deur die Sinodebesluit 1994. 
Wanneer die Sinode as vergadering van al die Kerke waaraan die 
"personeellid" gelyklik verbonde is, volgens sy besluite (Acta 
1979:193, 43) waaraan die "personeellid" hom verbind het (vgl. 
2.2.3-2.3.5 en 3.1 van hierdie rapport) optree, hou die Sinode by 
"regverdige en billike prosedures m.b.t. ontslag van personeel". 
4.1.2  Die beswaarde beweer die Sinode 1994 "lê nuwe reg neer 
(vgl. G4.2) en maak dit op my van toepassing". 
Die besluit waarna verwys word lê geen nuwe reg neer nie, maar 
handhaaf die bestaande reg volgens KO, art.13 soos gereël in 
Sinodebesluit 1979.  Dit bepaal dat diensverlenging van professore 
na 65 jarige ouderdom slegs mag gebeur met "hoë uitsondering" as 
die noodsaaklikheid aangetoon kan word.  Dit herbeklemtoon wat 
reeds aangetoon was in die rapport wat voor Sinode 1979 gedien 
het (vgl. Acta 1979:193, E 1b) en onderstreep weer die "kan" in 
Sinodebesluit 1979:193. 
Aanbeveling:  Beswaargrond  3.1 slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
 
4.2  Beswaargrond 3.2 
4.2.1  Die beswaarde beweer dat die kerkreg verkrag word omdat sy 
beswaar teen die Kuratoriumbesluit op kerkregtelike gronde 
gehandhaaf is, terwyl Sinode 1994 dieselfde besluit geneem het as 
die Kuratorium in 1992. 
Hierdie bewering is ongeldig.  Die beswaarskrif van die beswaarde 
het slegs geslaag op EEN grond, nl. die derde grond van sy 
beswaarskrif, omdat die Kuratore KO, art.13 toegepas het sonder 
inagneming van Sinode 1979 e.a. Sinodebesluite en dit toe 
verkeerdelik gemotiveer het met die inhoud van KO, art.11 (vgl. 
2.2.8 van hierdie rapport). 
Sinode 1994 pas KO, art.13 toe soos van toepassing op professore 
van die TSP volgens besluit van Sinode 1979 (Acta 1979:193) 
waartoe die beswaarde hom in 1988 verbind het (vgl. 2.2.3 en 2.2.4 
van hierdie rapport). 
4.2.2  Uit die voorafgaande van hierdie rapport blyk duidelik dat 
Sinode 1994 by die Kerkorde en Sinodebesluite hou en hom dus nie 
"sinodokraties" bo die reg verhef nie. 
Aanbeveling:  Beswaargrond 3.2 slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
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4.3  Beswaargrond 3.3 
4.3.1  Dit is nie geldig dat Sinode 1994 volgens die beswaarde se 
bewering die kerklike reg t.o.v. sy bediening nie nagekom het nie 
deur nie daarvoor te begroot nie, aangesien die Sinode 1994 besluit 
het om die beswaarde nie verder as professor in diens te stel nie. 
4.3.2  Die besluit van Sinode 1994 om die Beswaarde se diens as 
professor nie te verleng nie, is nie geneem "met 'n beroep op 
belange en patroon van 'n sekulêre derde party, naamlik die PU vir 
CHO nie, ook nie in belang van vir my onbekende derde persone 
nie", maar op grond van die besluit van Sinode 1979:193 (vgl. ook 
in die verband Acta 1994, pt G pte 1 en 2). 
Hierby moet ook opgemerk word dat die Kuratore geen voorlegging 
gedoen het aan Sinode 1994 om die beswaarde se diens te verleng 
nie. 
4.3.3  "Die verpligting van die PU vir CHO teenoor die GKSA 
kragtens die kontraktuele verband" waarna die beswaarde verwys, 
was nie meer op hom van toepassing nie (vgl. 2.2.12 van hierdie 
rapport). 
Aanbeveling:  Beswaargrond 3.3 slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
 
4.4  Beswaargrond 3.4 
4.4.1  Die beswaarde beweer Sinode 1994 het "die normale 
prosedure vir eervolle emeritering uit diens van die GKSA 
geskend" maar voer geen bewys aan om sy bewering te staaf nie. 
4.4.2  Die beswaarde beweer die Sinode 1994 het hom sonder om 
hom te hoor "ontslaan". 
Die bewering is ongeldig omdat die prosedure vir emeritering van 
professore aan die TSP vasstaan volgens KO, art.13 saamgelees met 
die besluit van Sinode 1979:193.  Volgens genoemde besluit KAN 
die KURATORIUM of Sinode op versoek van die Kuratore die 
dienstyd van professore verleng as dit uiters noodsaaklik is.  Nadat 
die beswaarde se dienstyd een jaar verleng was, op sy versoek, was 
daar geen motivering aangebied vanaf die Kuratorium van die TSP 
wat verdere verlenging van sy diens noodsaaklik gemaak het nie. 
Aanbeveling:  Beswaargrond 3.4 slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
 
4.5  Beswaargrond 3.5 
4.5.1  Die beswaarde lewer geen bewys dat die Sinode 1994 se 
besluit in botsing is met vorige Sinodebesluite "oor hoe die diens 
van professore en sogenaamde rasionalisasie" beheer moes word 
nie.  
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4.5.2  Daar het geen voordrag van die Senaat of Kuratorium oor die 
beswaarde se doseer- en navorsingswerk gedien nie, soos ook met 
ander professore wat geëmeriteer het, omdat daar geen noodsaak 
was waarom die beswaarde se diens verleng moes word nie. 
Aanbeveling:  Beswaargrond 3.5 slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
 
4.6  Beswaargrond 3.6 
Dit is geen beswaargrond nie, maar slegs 'n stelling sonder bewyse. 
Aanbeveling:  Beswaargrond 3.6 slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
 
4.7  Beswaargrond 4 
4.7.1  Die beswaarde beroep hom op die Reglement vir Professore 
van die HTS waaronder hy diens aanvaar het as professor aan die 
HTS in 1970 (vgl. Sinode 1967:237, pt.12) waarvolgens professore 
op 65 kon en op 70 moes emeriteer.  Hy beweer dat daar nooit met 
hom ooreengekom is om by die TSP op 65 te emeriteer nie. 
Die beswaarde het egter met sy navraag en beroepsaanvaarding na 
die TSP hom self gestel onder KO, art.13 gelees saam met 
Sinodebesluit 1979:193 (vgl. pte. 2.2.3-2.2.5 van hierdie rapport). 
4.7.2  Die beswaarde is reg dat hy op "8 Januarie 1994 in volle 
diens en pligte op die Sinode ontvang en as adviseur gebruik" is.  
Die diens wat gelewer word as adviseur is nêrens in die 
Gereformeerde Kerkreg verbind met “aanstelling in aktiewe diens” 
nie.  Professore en Predikante kan optree by meerdere vergadering 
as adviseurs, ongeag of hulle geëmeriteerd is aldan nie (vgl. KO, 
art.42). 
Die volgende skriftelike dokumente toon egter dat die beswaarde 
die besluit van Sinode 1994 aanvanklik aanvaar het: 
a)  Sy persoonlike aanvraag om emeritaat (brief gedateer (15-1-
1994).  
b)  Sy kennisgewing aan die Kerkraad van Gereformeerde Kerk 
Waterkloofrand insake emeritering (brief gedateer 17-1-1994). 
c)  Sy aanvaarding van die gratifikasie van R20 000 (brief gedateer 
20-1-1994). 
d)  Die aanvaarding van die emeritaatsuitkering vanaf 1-1-1994. 
Dit is onbegryplik waarom die broeder na al bogenoemde 
handelinge besluit het om 'n beswaarskrif teen Sinode 1994 se 
besluit te oorweeg, veral in die lig van die “vriendelike 
uitnodiging” in die brief van die Kuratore gedateer 25-6-1994. 
4.7.3  In die lig van die beredenering in pt. 3 van hierdie rapport 
moes dit beslis duidelik gewees het vir die beswaarde dat die 
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besluit van Sinode 1994 sou bepaal of sy diens verleng sou word 
nie. 
Aanbeveling:  Beswaargrond 4 slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
5.  Beswaargrond 5 
5.1  Punt 5 van die beswaarskrif is nie 'n beswaargrond nie, maar 'n 
versoek dat volle onderhoud aan die beswaarde uitbetaal sal word 
as sou hy in diens van die GKSA gewees het tot op 70 jarige 
ouderdom. 
5.2  Ofskoon die beswaarde dit noem dat 'n hofgeding moontlik uit 
die saak kan voortspruit, word die saak nie deur die Sinode 1997 
met sekulêre regsgronde beoordeel nie, maar volgens KO, art. 30. 
5.3  In die lig van al die relevante gegewens is die beswaarde na die 
oordeel van die kommissie nie ongelyk behandel nie. 
Aanbeveling:  Beswaargrond 5 slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
 
6.  Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie. 
 Besluit:  Die Sinode keur die aanbeveling van die Kommissie 

goed. 
 
ADDENDUM 
 
Die kommissie beveel aan dat indien daar na Sinode 1997 enige 
verdere aksies uit die saak voortvloei, die Kuratorium opdrag kry 
om dit te hanteer en af te handel. 
Die Kuratorium kan lede van die kommissie wat die saak beoordeel 
het, koöpteer. 
 Besluit:  Die Sinode aanvaar die aanbeveling van die 

Kommissie.  Die Deputate vir Regsaangeleenthede kry opdrag 
om die moontlike implikasies van die nuwe arbeidswetgewing 
vir die dienskontrak, diensvoorwaardes en diensbeëindiging 
van predikante en professore volgens KO, artt.11, 12,13 en 79, 
80 te ondersoek.  Die Deputate moet daarna die kerke en die 
Kuratorium adviseer oor die wyse waarop diensbeëindiging in 
die lig van bogenoemde artikels gereël kan word sodat die 
kerke en Kuratorium nie blootgestel is aan eise wat teen hulle 
ingestel kan word nie. 

 
Die vergadering word weer oopgestel. 
 
 



 

 911

26.4  BESKRYWINGSPUNT : PARTIKULIERE SINODE 
NOORD-TRANSVAAL : VERHOUDING TSP EN PU VIR CHO  
(Artt.44, 182) 
 
A.  Ds. S.A. Cilliers lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie 
Teologiese Skool. 
C.  Ds. P.J. van der Walt rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
1.  Beskrywingspunt: 
Om die Nasionale Sinode 1997 om advies te vra of die samestelling 
van die Raad van die PU vir CHO betekenis het vir die verhouding 
van die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika (GKSA) met die PU vir CHO, in die lig daarvan dat die 
Raad van die PU vir CHO 'n sinkretiese voorkoms gekry het. 
En indien die Nasionale Sinode 1997 bevind dat daar wel betekenis 
vir die verhouding van die Teologiese Skool met die PU vir CHO 
is, of die Nasionale Sinode dit onder die aandag van die Kuratorium 
gaan bring by wyse van opdrag aan sy Deputate op die Kuratorium. 
 
2.  Motivering 
2.1  Die Raad van die Universiteit is onlangs hersaamgestel (Bylae 
A).  Besonderlik het die Minister van Onderwys vier nuwe persone 
op die Raad benoem kragtens die wetlike status van die PU vir 
CHO.  Hierdie persone is dr. E. Sooliman, prof. A. Small en ene 
Bricks Phage van die Departement van Onderwys in die Noordwes 
Provinsie.  Die vierde lid wat aangewys is, is ook 'n 
"verteenwoordiger" van die Noordwes-owerheid, maar is blykbaar 
verlof deur sy werkgewer geweier om die aanstelling te aanvaar. 
2.2  Die PU vir CHO is 'n selfstandige inrigting en die betrokke 
Minister is ingevolge toepaslike wetgewing bevoeg om vier 
Raadslede na eie keuse aan te wys. 
2.3  Die aanstelling van dr. Sooliman het wye aandag getrek, veral 
in die Gereformeerde kerkverband, omdat hy 'n Moslem is.  Dr. 
C.F.C. Coetzee van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom het 
onlangs in Die Kerkblad 'n oproep op kerke gedoen om by die 
Minister beswaar te maak teen die aanstelling van dr. Sooliman. 
2.4  Intussen het die nuutsaamgestelde Raad op 21 September 1995 
vergader waarna 'n verklaring uitgereik is (Bylae B).  Daarvolgens 
het die Raad besonderlik oor en na aanleiding van die aanstelling 
van dr. Sooliman bespreking gevoer.  Uit die verklaring blyk dat die 
aanstelling van dr. Sooliman onvoorwaardelik en eenstemmig deur 
die Raad aanvaar is. 
2.5  Oor die ander aanstellings word in die verklaring niks gesê nie 
en die indruk is derhalwe geregverdig dat die Raad ook die 
aanstellings onvoorwaardelik aanvaar. 
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2.6  Prof. A. Small is blykbaar wel Christelik-geneigd.  Hy is 
volgens sy eie woorde "geen kerk-Christen" nie, maar 'n "groot 
Jesus-fan" (Bylae C). 
2.7  Oor die ander twee benoemings is daar geen onmiddellike 
duidelikheid nie, hoewel dit blyk uit persberigte dat hulle ANC-
verbonde is, moontlik waar kan wees. 
2.8  Terwyl daar geen bedoeling is om op die terrein van die 
selfstandige PU vir CHO te oortree nie, het die nuwe toedrag van 
sake vir die GKSA betekenis vanweë die ooreenkoms tussen die 
GKSA se Teologiese Skool en die PU vir CHO. 
2.9  Die werklikheid is nou dat die Teologiese Skool van die GKSA 
'n baie nou verband het met 'n Universiteit wat tans deur 'n Raad 
van 20 (moet 21 wees) beheer word waarop drie benoemde lede sit 
wie se godsdiens: 
*  of heeltemal vyandig teenoor die Christendom en die kerk van 
Christus staan (die Islam) 
*  of volgens openbare uitspraak 'n ander soort Christelikheid 
aanhang wat eintlik in stryd is met die Belydenisskrifte van die 
GKSA 
*  of van wie daar minstens geen getuienis oor hulle oortuiging 
bestaan nie. 
2.10  Dit lê nie op die weg van 'n enkele Kerk of selfs 'n Klassis om 
oor hierdie saak uitspraak te gee nie.  Die beheer oor die Teologiese 
Skool geskied immers deur die Kuratorium wat uit Deputate vanuit 
elke Partikuliere Sinode die aangewese kerklike vergadering is om 
die betrokke saak te hanteer. 
 Besluit:  Die Sinode besluit soos volg oor die 

Beskrywingspunt: 
1.  As advies word gegee die bevinding en die besluit van die 
Rapport van die Kuratore van die Teologiese Skool Potchefstroom 
(vgl. Rapport van die Kuratore pt.2.10 (3) en (4)). 
2.  Die Sinode neem nie die bewoording en motivering van die 
Beskrywingspunt vir sy rekening nie. 
 
 
26.5  BESWAARSKRIF PROF. F.N. LION-CACHET MET 
BETREKKING TOT DIE AARD, SAMESTELLING EN DIE 
PLEK VAN DIE PROFESSORE OP DIE VERGADERING VAN 
DIE KURATORE  (Artt.30, 184) 
 
A.  Prof. F.N. Lion-Cachet lig die Beswaarskrif toe. 
B.  Besluit:  Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie 
Beswaarskrifte. 
C.  BESWAARSKRIF 
Hierdie Beswaarskrif, was as mosie op die tafel van die Senaat van 
die TSP ingedien is en later op kerkregtelike gronde na 'n 
Beswaarskrif verander is, is in die vergadering van die Kuratore 
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bespreek.  Die gedagte was dat die Kuratore daaroor sou besin en 
die saak dan op die Sinodetafel sou bring. 
 
Die Kuratore het as volg besluit:  Notule van die 
Kuratorevergadering op 19 en 20 November 1996, art.21 "Prof. 
F.N. Lion-Cachet:  Mosie insake samestelling en funksie van die 
Kuratorium (vgl. art.14.2). 
 
Prof. F.N. Lion-Cachet kry die geleentheid om sy mosie en die 
prosedure wat hy in gedagte het, toe te lig. 
Besluit:  die Kuratore adviseer prof. Lion-Cachet om die saak direk 
by die Sinode aanhangig te maak." 
 
Die rede waarom die Beswaarskrif laat ingedien is, is omdat die 
beswaarde van oortuiging was dat terwyl die saak die Kuratore 
raak, die Beswaarskrif eers op die tafel van die Kuratore bespreek 
moet word en daarna na die Sinode deurgestuur moet word.  Op die 
vergadering van die Kuratore is gevra of die professor hom nie eers 
na sy Kerkraad moes wend nie.  Die gedagte is ook uitgespreek dat 
hy hom direk na die Sinode moes wend omdat professore aan alle 
gemeentes gelyklik verbonde is. 
 
Die beswaarde versoek die Sinode om hierdie beswaar in die lig 
van die besluite van die Kuratore in die Aanvullende Agenda vir 
behandeling op te neem. 
 
 
 
1.  Beswaar teen die omskrywing van die aard van die 
Kuratorium 
1.1  Sinodebesluite (1991:506) waarteen beswaar gemaak word: 
"5.1.2  Synodus contracta dui 'n vergadering aan van meer kerke 
deur minder afgevaardigdes met 'n agenda wat tot een bepaalde 
saak of sake beperk is en wat kerke andersins in gewone meerdere 
vergaderings volgens KO, art.29 sou behartig het. 
Besluit:  Goedgekeur. 
5.13  'n Synodus contracta en 'n kombinasie van kerke berus op 
dieselfde kerkregtelike beginsels as meerdere vergaderings, omdat 
meer kerke daarin saamkom om op 'n bepaalde wyse 'n bepaalde 
taak (waartoe hulle ooreengekom het) uit te voer, met behoud van 
die reg tot appèl na die volle Sinode. 
Besluit:  Goedgekeur. 
5.1.4  Die Kuratoriums en Beroepingsvergaderings konstitueer soos 
meerdere vergaderings maar met 'n beperkte afvaardiging en 'n 
beperkte agenda.  'n Begrip soos "synodus contracta" mag nie 
daartoe lei dat so 'n vergadering buite sy bevoegdheid (KO, art.30) 
gaan en oortree op die terrein van die vergaderings volgens KO, 
art.29 nie. 
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Besluit:  Goedgekeur. 
5.1.5  Dat in die Reglemente van die Teologiese Skole en in die 
Sinodebesluite verskillende benamings (soos onder andere synodus 
contracta) vir Kuratoriums en Beroepingsvergaderings voorkom, 
word nie as 'n inherente teëspraak beskou nie - indien daarmee 
verstaan word dat die kerke deur die Kuratoriums en 
Beroepingsvergaderings volgens KO, art.30 hulle 
regeringsverantwoordelikheid van voorsiening vir, sorg van en 
toesig oor die diens vaan predikantopleiding (KO, art.4) 
gesamentlik uitvoer. 
Besluit:  Goedgekeur." 
Later (Acta, 1991:731) word egter gestel dat "die Kuratorium in 
wese 'n gekombineerde vergadering is met die oog op die 
beroeping, versorging en toesig oor die professore.... 
Besluit:  Goedgekeur." 
1.2  Beswaar:  Die Sinode het verwarrende en onkerkregtelike 
besluite geneem.  Op die Sinode van 1939 word gestel dat "die 
Kuratore oorspronklik byna die enigste deputaatskap was..." 
(p.212).  Hulle was Deputate met 'n besondere mandaat.  As 
Deputate van blywende aard word dan o.a. die Kuratore genoem 
met 'n bepaalde opdrag (Acta 1939:231-4). 
Die Sinode van 1942 gee weer aandag aan deputaatskappe.  Hulle 
naam, werksaamhede, noodsaaklikheid, stemreg, verkiesing, ens., 
word beskrywe.  "Die Kuratore is deputate van die Sinode ter 
behartiging van die belange van die Teol. Skool van die Geref. 
Kerk in Suid-Afrika" (p.122-124). 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat die verskillende Sinodes 
verskillende uitsprake oor die aard van die Kuratore gegee het.  Die 
verwarring ten opsigte van wat die Kuratorium is, is nog nie 
opgelos nie.  In 1866-69 is 'n Kommissie en later 'n Kollege van 
Kuratore saamgestel uit die diensdoende predikante en 
afgevaardigdes van die state.  Die kerke het gesamentlik oor die 
opleiding beslis maar omdat die kerklike vergadering (Sinode) nie 
altyd in sitting was nie, is die Kuratorium met 'n besondere 
mandaat saamgestel om die taak van die Sinode te voltooi.  Hulle 
het nie die Sinode vervang nie en kan as Deputate beskou word.  
Hierdie siening word gehuldig in 1939 waarin 'n Rapport oor die 
Kuratore gedien het.  Ter inleiding word verwys na 'n artikel van 
prof. J.A. du Plessis in 1933 in Die Kerkblad geskrywe het waarin 
hy oor die eise wat aan Deputate gestel moet word.  Sowel die 
Sinodes van 1939 en 1942 het die Kuratore as Deputate beskou.  
Op die Sinode van 1988 word vasgestel dat die Kuratorium soos 'n 
gekombineerde vergadering van kerke funksioneer (Acta 
1982:535).  Die Sinode erken dat 'n keuse gemaak moet word 
tussen synodus contracta en deputate (KO, art.49) en besluit dat die 
Kuratorium 'n voortdurende gemeenskaplike verantwoordelikheid 
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het en dat dit 'n reëling is wat op die beginsel van kombinasie 
berus.  In wese funksioneer die kerke in hierdie saak as 'n 
kombinasie van kerke en dit word uitdruklik verklaar dat die 
Kuratore nie 'n synodus contracta of deputate volgens KO, art.49 is 
nie (Acta 1988:533). 
In 1991 besluit die Sinode dat "synodus contracta" 'n vergadering 
van meer kerke aandui wat deur minder afgevaardigdes gehou word 
en wat 'n agenda het wat tot een bepaalde saak of bepaalde sake 
beperk is soos wat kerke andersins in gewone meerdere 
vergaderings volgens KO, art.29 sou behandel.  (Van Dalsen het in 
sy verhandeling [1981:139] ook tot die konklusie gekom dat die 
Kuratorium kerkregtelik 'n synodus contracta is.)  Die Reglemente 
van die Teologiese Skole en Sinodebesluite kon wel van 
verskillende benamings gebruik maak (onder andere van synodus 
contracta), maar dit sou nie inherent as 'n teëspraak beskou word 
nie - indien daarmee verstaan word dat die kerke deur die 
Kuratorium volgens KO, art.30 hulle regeringsverantwoordelikheid 
van voorsiening vir, sorg van en toesig oor die diens van 
predikantsopleiding (KO, art.4) gesamentlik uitvoer (vgl. Acta 
1991:506). 
Hierteen moet opgemerk word dat KO, art.29 egter nie van 'n 
synodus contracta melding maak nie.  Is 'n synodus contracta en 
Sinode in wese nie maar dieselfde soort vergadering nie?  Waar pas 
die Kuratorium as synodus contracta of Sinode dan in?  Waarom 
moet 'n Kuratorium as synodus contracta van al sy besluite aan die 
Sinode kennis gee?  Dit gebeur tog nie by ander meerdere 
vergaderings nie?  By al die ander kerklike vergaderings is daar 'n 
wisseling van voorsitters as daar meer as een predikant wettig aan 
so 'n vergadering verbonde is.  Tans gebeur dit nie by die 
Kuratorium nie.  By ander kerklike vergaderings is daar ouderlinge 
teenwoordig maar dit ontbreek by die Kuratorium.  Daar is ook 'n 
wesenlike verskil tussen Sinode en 'n gekombineerde 
kerkraadsvergadering.  Is die Kuratorium 'n deputategroep, 'n 
gekombineerde vergadering van kerke of synodus contracta? 
1.3  Aanbeveling:  Die Kuratorium het 'n dubbele karakter.  
Enersyds funksioneer die Kuratorium as 'n deputategroep met 'n 
bepaalde opdrag, maar andersyds (by beroeping, versorging, tug, 
ens.) as 'n vergadering van meer kerke aan wie die professore 
gelyklik verbonde is. 
1.4  Motivering vir die aanbeveling: 
*  Christus is die hoof van die kerk (Ef 1:9, 22, 4:15, 5:23;  Kol 
1:18, 2:10, 19;  Hand 15:16;  Rom 12:4, 5;  1 Kor 12:12, 27-28).  
Hy regeer die kerk deur sy Woord en Gees.  God het sommige in 
die gemeente gestel:  apostels, profete, leraars, kragte... (1 Kor 
12:27;  Ef 4:11).  Die ampte van hulle wat geroep is, is alleen om 
die gesag van die Koning te bedien (vgl. Van Dalsen, 1981:1). 
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Hiervan was die kerke as uitverkorenes en as gemeenskap van 
gelowiges terdeë bewus.  Geen apostel of pous of wie ook al het in 
die plek van Christus gekom nie.  In geen meerdere vergadering het 
enige moderator of voorsitter enige voorskrywende 
regeringsbevoegdheid nie.  Die Gereformeerde Kerke het daarom 
ook gewaak dat daar geen persoon of liggaam van permanensie 
verkry waarin 'n persoon of liggaamlik (of Kuratorium) in die 
versoeking kom om meer van hom- of hulleself te dink as waarvoor 
hulle geroep is nie.  Die gevaar word altyd groter by meerdere 
vergaderings.  So moes voorsitters self wissel.  Is 'n toerbeurt van 
bekwame voorsitters in alle gevalle, ook by die Kuratore nie die 
regte weg nie?  Die kontinuïteit van die besluitneming lê nie in 
mense, predikante of ouderlinge nie maar in die regering van 
Christus deur sy Woord en Gees. 
*  Die plaaslike kerk word beskou as die selfstandige, sigbare 
openbaring van die liggaam van Christus.  Hierdie uitgangspunt 
berus op die Nuwe Testament waar feitlik slegs van sulke plaaslike 
gemeentes (kerke) melding gemaak word (vgl. Kerkordeboekie, 
1979:12).  'n Kuratorium kan dus nie as 'n (kontrakte) Sinode 
beroep of tug nie maar as 'n kombinasie van kerkrade. 
*  As Deputate kan die Kuratore afhandel wat die Sinode aan hulle 
gemandateer het. 
 
2.  Beswaar teen die samestelling van die Kuratorium 
2.1  Sinodebesluit (1988:535) waarteen beswaar gemaak word: 
"2.5.1.1  Nadere kwalifisering en verduideliking.  "'n Kuratorium 
behoort uit die geskikste bedienaars van die Woord saamgestel te 
word..." en as motivering word bygevoeg "Die rede vir die 
afwesigheid van ouderlinge word verklaar uit die feit dat die aksent 
van die werksaamhede feitlik uitsluitlik op die terrein van 
teologiese opleiding lê.  Dit is 'n terrein wat uiteraard die beste deur 
predikante gedien kan word (vgl. 2 Tim 2:2;  KO, art.16). 
Besluit:  Goedkeurend kennis geneem." 
2.2  Beswaar:  Hierdie besluit druis in teen die Skrif en KO.  In 2 
Tim 2:2 word 'n bepaalde uitspraak wat Paulus ten opsigte van 
Timoteus gemaak het, vertolk asof net predikante geskikte broeders 
kan kies om ander op te lei.  Christus was (en is nog) self die 
leermeester van die wat Hy geroep het om die evangelie uit te dra 
(Joh 13:13;  Matt 28:19, 20).  Paulus het sy boodskap aan 
Timotheus toevertrou (1 Tim 1:18, 4:6-16) en hy vra dat die 
onderrig voortgesit moet word (2 Tim 2:2).  Die opleiding van 
predikante is 'n noodsaaklikheid maar die Nuwe Testament gee 
geen voorskrifte van hoe die verdere onderrig moet geskied nie.  
Die kerke het die verantwoordelikheid, maar dit word nie gesê hoe 
die kerke moet saamkom nie.  Vergelyk verder Handelinge 15.  
Hier word nie 'n sinodale vergadering beskrywe nie.  As deel van 
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die openbaringsgeskiedenis word 'n strydpunt wat in die kerk 
Jerusalem ontstaan het, beslis op 'n vergadering van die apostels en 
ouderlinge, Petrus, Barnabas en Paulus (Paulus en Barnabas was 
deur die kerk Antiogië "afgevaardig") het spreekbeurte gehad en 
daarna het Jakobus, die broer van die Here, 'n voorstel ingedien 
(15:19-20) waarop die apostels en die ouderlinge saam met die hele 
gemeente (die broeders, vgl. 15:23) eenparig 'n besluit geneem het.  
Die besluit was heel besonders omdat dit 'n geïnspireerde besluit 
was..." die Heilige Gees en ons het besluit..."  Gewoonlik word 
hierdie samekoms te Jerusalem as model vir die samestelling van 
Sinodes geneem.  Wat in Jerusalem gebeur het, het egter 'n heel 
besondere karakter waarmee altyd rekening gehou moet word.  
Daarom bepaal die KO in artt.37, 41 en 50 dat daar altyd 'n gelyk 
getal ouderlinge na meerdere vergaderings afgevaardig moet word.  
Die ouderlinge word in die Sinodebesluit van 1988 leke gemaak en 
die motivering klink, om die minste daarvan te sê, Rooms.  
Onderrig, finansiële aspekte en gewone siviele sake wat soms baie 
in die opleidingsituasie ter sprake kom, kan beter deur kundige 
ouderlinge of persone as deur predikante gedien word.  As verder in 
gedagte gehou word dat die Gereformeerde Kerke in die beginjare 
feitlik net deur ouderlinge gedien was, is dit ironies dat daar na 'n 
predikante-kerk beweeg word.  Vergelyk hier die kritiek van prof. 
L. Floor (IDS, 1996:397). 
2.3  Aanbeveling:  Die Sinode benoem 'n gelyk aantal predikante en 
ouderlinge of geskikte persone om die Kuratorium saam te stel. 
2.4  Motivering:  Die roeping van ouderlinge in die samestelling 
van meerdere vergaderings of deputategroepe is reeds (2.2) 
gemotiveer.  'n Deputategroep hoef nie noodwendig uit ouderlinge 
te bestaan nie.  Kundige gemeentelede in Potchefstroom en elders 
kan tot groot diens wees (vgl. Hand 15:23). 
 
3.  Beswaar teen die uitsluiting van die professore as volle lede 
van die Kuratorium 
3.1  Sinodebesluit (1991:507) waarteen beswaar gemaak word: 
"5.1.7  Professore is nie afgevaardigdes vir 'n bepaalde regeertaak 
wat die kerke gesamentlik uitvoer nie;  hulle is derhalwe nie deel 
van die Kuratorium of Beroepingsvergadering nie.  Hulle kan, 
volgens die oordeel van die genoemde vergaderings, wel vir 
informasie en advies teenwoordig wees. 
Besluit:  Goedgekeur." 
3.2  Beswaar:  Die regeertaak wat aan alle predikante as opsieners 
eie is, word van die professore ontneem.  Paulus het sy boodskap 
aan Timoteus toevertrou (1 Tim 1:18, 4:6-16) en hy vra dat die 
onderrig voortgesit moet word (2 Tim 2:2).  Die inhoud van die 
onderrig is die geïnspireerde Woord van die apostels en profete 
waarvan Christus self die hoeksteen is (Ef 2:20).  Die leer moet 
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suiwer oorgedra word (Gal 1:8).  In die opleiding is daar sekere 
besluite oor die inhoud van die onderrig (sillabi) en die studente 
(hulle toelating, vordering, uitskakeling) wat geneem moet word.  
Dit is juis die professore wat daagliks met die onderrig en 
navorsing te doen het wat die probleme in die teologie en met 
betrekking tot die studente die beste ken.  Tans word alle 
besluitneming oorgelaat aan die Kuratore wat maar 'n enkele kere 
per jaar hierheen kom.  Prakties gesien kan hulle as Deputate op die 
Kuratore dien of as predikante wat gelyklik aan alle kerke verbonde 
is.  Die regeertaak van die professore kan ook die groot las van 
sommige Kuratore verlig en daarby ook die onkoste wat dit vir die 
kerke meebring, verminder. 
Die motivering dat "hulle nie afgevaardigdes ... is nie" is van 
reglementêr tegniese aard en kan maklik anders geformuleer word 
as in ag geneem word dat die professore ook 'n regeertaak het. 
Hier moet 'n belangrike vrees besweer word, naamlik dat die 
professore met dwaalleer kan begin was so gou moontlik in die 
kiem besweer moet word.  Indien daar egter dwaalleer sou voorkom 
sou dit eerste in die Skool self opgemerk of onder aandag kom.  Dit 
kan moeilik voorgestel word dat die professore wat geroepe 
dienaars van die Woord is, (en wat met 'n goeie gewete voor God 
die Ondertekeningsformulier vir die Professore onderteken het) 
skielik sou saamsweer om gesamentlik sekere dwalinge te 
propageer.  Daarby kom die Kuratore ten minste elke ses maande 
byeen om by eksaminasie teenwoordig te wees en hulle het die reg 
tot insae in alle skriftelike eksamens wat afgelê is.  Dit het in die 
verlede ook gebeur dat by dwaling juis die professore nader geroep 
is om advies te gee. 
3.3  Aanbeveling:  Aan die professore word volle sittingsreg op die 
Kuratorium en die Beroepingsvergadering gegee behalwe insake 
wat die eie persoon raak (KO, art.33). 
3.4  Motivering:  Reeds in 3.2 gegee. 
 
D.  Ds. S.D. Snyman rapporteer namens die Kommissie. 
E.  RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE: 
1.  Opdrag 
Beswaarskrif met betrekking tot die aard, samestelling en die plek 
van die professore op die vergadering van die Kuratore (Prof. F.N. 
Lion-Cachet). 
 Besluit:  Kennis geneem. 
 
2.  Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
2.1  Daar is aan die Beswaarde en aan ander lede van die Sinode 
geleentheid gegee om die kommissie te spreek. 
2.2  Die Beswaarskrif bestaan uit drie dele, nl.  
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2.2.1  Beswaar teen die omskrywing van die aard van die 
Kuratorium. 
2.2.2  Beswaar teen die samestelling van die Kuratorium. 
2.2.3  Beswaar teen die uitsluiting van die professore as volle lede 
van die Kuratorium. 
2.3  Elke deel van die Beswaarskrif bevat die besluit waarteen 
beswaar gemaak word, die beswaar met sy beredeneringe, ‘n 
aanbeveling en ‘n motivering. 
 Besluit:  Kennis geneem. 
3.  Beredenering van Beswaar 1 
3.1  T.o.v. die Beswaar 1.2 
Verskillende besluite deur die jare oor die Kuratoriums reflekteer 
die kerke se worsteling oor hierdie uitsonderlike vergadering.  
Uiteindelik is daar sedert 1979 spesiale studie gedoen om 
duidelikheid te kry oor die vraag wat presies ‘n Kuratorium is.  Die 
besluite van 1991 is die uitvloeisel hiervan.  Hierdie besluite (van 
1991) is duidelik, kerkregtelik gemotiveerd en is die besluite wat 
nou van krag is.  Vorige Sinodes se besluite oor hierdie saak, bv. 
die van 1939 en 1942, is in ag geneem en verdiskonteer in die 
studie en besluite. 
3.2  T.o.v. die aanbeveling 1.3 
Die gedagte dat Kuratore enersyds as Deputate funksioneer, word 
deur die Sinode van 1991 op goeie gronde weerlê.  Kuratore word 
anders as deputate saamgestel (nl. deur afvaardiging vanaf ‘n 
mindere vergadering) en funksioneer anders (het eie regeer- en 
besluitbevoegdheid).  Die samestelling en mandaat van Kuratore 
maak dat hulle nie deputate is nie.  (Acta 1991:502-3, 4.6 - 4.7;  
Acta 1991:506, 5.1.4 - 5.1.5). 
3.3  T.o.v. die motivering 1.4 
3.3.1  Die feit dat Christus die Hoof van die kerk is en dat kerke 
moet waak teen menslike heerskappy, is waar en geldig.  Dit geld 
vir elke kerklike vergadering en vir deputategroepe.  Dit bewys 
egter nie dat dit verkeerd is om die aard van ‘n Kuratorium as ‘n 
vorm van synodus contracta te beskou nie.  Kuratoriums behoort 
dit te oorweeg om soos ander meerdere vergaderings, by hernude 
samestelling ‘n ander voorsitter te kies. 
3.3.2  Die Kuratorium is inderdaad as deel van die 
beroepingsvergadering (“Breër Kuratorium”) ‘n gekombineerde 
vergadering, soos wat die beswaarde wil hê dat dit moet wees.  Die 
Kuratorium en Beroepingsvergadering is ‘n bepaalde manier 
waarop kerke kombineer en waarheen hulle afvaardig, o.a. met die 
oog op beroeping en tug (Acta  1991:503, 4.4 - 4.5, 4.8 en 4.10).   
3.3.3  Die Kuratore kan nie as deputate funksioneer nie, as gevolg 
van die wyse waarop hulle saamgestel is en omdat hulle t.o.v. hulle 
(beperkte) agenda ‘n eie regeer- en besluitbevoegdheid het. 
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 3. 
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4.  Beredenering van Beswaar 2 
4.1  T.o.v. die Beswaar 2.2 
Die besluit van Sinode ‘88 word aangevul deur die besluit van 
Sinode 1991:506, 5.1.6, wat reël dat ook ouderlinge afgevaardig 
kan word na die Beroepingsvergadering, wat professore beroep.  
Dit is dus nie die standpunt van ons kerke dat slegs predikante 
geskikte broeders kan kies om ander op te lei nie.  Die Sinodes het 
wel geoordeel dat Kuratorewerk (o.a. behartiging van alle belange 
van die TSP) die beste uitgeoefen kan word deur predikante, wat tot 
die besondere leerdiens geroep is, en daarom is besluit dat 
predikante as Kuratore afgevaardig behoort te word (vgl. ook Acta 
1991:504, 4.13).  Hierdie besluit maak ouderlinge nie leke nie, 
maar toon gemotiveerd aan waarom vir hierdie buitengewone 
vergadering nie alles presies soos vir gewone meerdere 
vergaderings gedoen word nie.  Die besluit reël die manier waarop 
hierdie bepaalde kerkregeringtake die beste uitgevoer kan word 
(vgl. visitatore in art. 44 KO).  Die handelinge van die Kuratorium 
kan in elk geval by ‘n Nasionale Sinode getoets word, waar wel 
ouderlinge teenwoordig is. 
4.2  T.o.v. aanbeveling 2.3 en motivering 2.4  
Dit is reeds hierbo beantwoord.   
 Besluit:  Kennis geneem van die hele punt 4. 
5.  Beredenering van Beswaar 3 
5.1  T.o.v. Beswaar 3.2 
Al is professore nie afgevaardigdes nie, word hulle nie hulle 
besondere vorm van deelname aan die kerkregering ontneem as 
hulle nie keurstem op vergaderings het nie.  Christus regeer deur Sy 
Gees en Woord, en juis deur die professore se Skrifuitleg (advies) 
op vergaderings neem hulle in hulle diens (KO art. 18) deel aan die 
kerkregering.  Ook ‘n predikant word - wanneer hy net met 
adviserende stem by ‘n Klassis teenwoordig is (KO art. 42) - nie 
daardeur sy “regeertaak” ontneem nie. 
5.2  T.o.v. aanbeveling 3.3 
Volgens die beginsel van art. 2 KO en volgens art. 41 KO kan 
professore nie na meerdere vergaderings afgevaardig word nie, en 
kan dus nie aan die versoek voldoen word nie. 
 Besluit:   Kennis geneem van die hele punt 5. 
 
6.  Bevinding 
6.1  Die beswaarde toon nie aan dat Sinodes 1988 en 1991 in sy 
besluitneming oor die aard, samestelling en plek van professore op 
die Kuratorevergaderings teen die Skrif en die daarop begronde 
Gereformeerde kerkregering, soos beliggaam in die Kerkorde, 
gehandel het nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
 



 

 921

7.  Aanbeveling 
7.1  Dat die Beswaarskrif t.o.v. al drie besware nie slaag nie. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
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26.6  DIE VOLGENDE BESLUITE INSAKE TEOLOGIESE 
OPLEIDING IS GOEDGEKEUR OP SINODE MIDDELLANDE 8 
TOT 10 FEBRUARIE 1994 (HANDELINGE:45, ART.35)   
(Artt.98, 182) 
 
A.  Dr. S.J. van der Merwe lig die besluite toe. 
B.  Besluit:  Verwys na Kommissie Teologiese Skool. 
C.  Ds. P.J. van der Walt rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESLUITE VAN SINODE MIDDELLANDE 
 
1.  Die Sinode bedank die GKSA vir die besluite deur hulle geneem 
veral omdat dit die eenheid en medeverantwoordelikheid vir 
opleiding nou ten volle moontlik maak.  Die Sinode beklemtoon dat 
dit 'n eenwording van die TSP en HTS is en nie bloot 'n sluiting van 
die HTS nie. 
2.  Die Sinode aanvaar medeverantwoordelikheid vir die TSP en sal 
binne vermoë finansieel bydra. 
3.  Die Sinode versoek die Kuratore TSP om toe te sien dat die eie 
karakter van die HTS, veral sy gerigtheid op die uitdra van die 
Evangelie, nie verlore gaan in die eenwording nie.  Daar moet aan 
die sake (soos genoem in punte 10.2 tot 10.17 van die Rapport van 
die Deputate vir verdere ondersoek na die voortbestaan van HTS en 
eenheid van opleiding) dringende aandag gegee word. 
4.  Die Sinode benoem 2 Kuratore en 2 lede vir die 
Beroepingsvergadering van die TSP. 
5.  Die Sinode dra self die reiskoste van hulle Kuratore en lede van 
die Beroepingsvergadering. 
6.  Die Sinode beraam R1.00 per jaar vir Teologiese Opleiding en 
onderneem om 'n minimum van R10 000 per jaar aan die TSP te 
gee.  Dit kan ook vir beurse gebruik word. 
Besluit:  Verwys na die Finansiële Kommissie. 
Die Finansiële Kommissie beveel aan: 
Die Deputate mag net oorbetalings aan die TSP doen wanneer daar 
genoegsame fondse beskikbaar is.  Die Sinode stel die ideaal van 
R10 000 per jaar. 
 Besluit:  Goedgekeur. 
7.  Die Sinode vra drie verpligte kollektes per jaar van elke kerk vir 
die Beursfonds van die Teologiese studente. 
8.  Die Kuratore van Sinode Middellande kry opdrag om indringend 
te kyk na die beurse van studente en die implikasies van 
eenwording vir die Beursfonds.  Verkieslik moet 'n Kurator van 
Sinode Middellande ook op die Beurskommissie sitting hê.  Primêr 
is dit die verantwoordelikheid van die kerke om te sorg vir 
teologiese studente wat deur hulle ondersteun word (KO, art.19), 
maar dit ontken nie die verantwoordelikheid wat studente self vir 
hulle studie moet onderneem nie.  Bestaande ongesonde praktyke, 
waar vir alles geld geleen en gevra word, moet uitgefaseer word.  
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Daar kan eerder groter meriete-toekennings vir akademiese 
prestasies gemaak word. 
9.  Die Senaat HTS en TSP word gevra om indringend aandag te 
gee aan die studente se kennis van Afrikaans en Engels sodat hulle 
maklik die lesings kan volg. 
10.  Die Senaat TSP word gevra om veral die BA-studente intensief 
te begelei en by te staan in die nuwe situasie. 
11.  Die Sinode stel matriekvrystelling as 'n voorwaarde vir 
toelating tot propedeutiese studie te TSP.  Vir diegene wat nie oor 
matriekvrystelling beskik nie, moet 'n oorbruggingskursus 
ondersoek word. 
12.  Die Sinode oordeel dat die toelatingsvereistes vir alle 
teologiese studente by die TSP gelykwaardig moet wees.  Die 
Sinode is egter van oordeel dat tydens die oorgangsituasie (tot 
1997) studente uit die ressort van Sinode Middellande hulle studie 
volgens die huidige toelatingsvereistes van die HTS (Grieks 2 en 
Set 20) kan voltooi. 
Sonder om 'n finale oordeel daaroor uit te spreek, oordeel die 
Sinode dat uiteindelik aan die volgende toelatingsvereistes vir 
teologiese studie aan die TSP voldoen behoort te word:  Grieks 2;  
Set 2;  Filo 1;  Byb iii (maar met die moontlikheid om dit as 
hoofvak te neem);  Spes Duits vir Afrikaanstaliges en Praktiese 
Afrikaans vir Afrikataliges.  Die Sinode betwyfel die wenslikheid 
van Latyn I maar Spes Latyn mag oorweeg word.  Die Sinode 
onderhandel hieroor met die Kuratorium TSP en die PU vir CHO. 
13.  Die Kuratore kry opdrag om fondse in te samel vir beurse vir 
studente. 
14.  Die Sinode versoek die Kuratorium om alle kerke in 
Potchefstroom (waar van die studente gaan woon) te versoek om te 
help met huisvesting en om die studente besonder te begelei. 
15.  Die Sinode versoek Sinode Potchefstroom 1997 om solank as 
wat die huidige samestelling van meerdere vergaderings geld, dat 
Sinode Middellande 16 predikante en 16 ouderlinge sal afvaardig 
om gesamentlik met die Sinode Potchefstroom tydens hulle sitting 
alle sake rakende opleiding te behandel en af te handel. 
16.  Die Kuratore kry opdrag om gesamentlik met die Kuratore TSP 
toesig te hou oor die opleiding te Batho-Bathostad en in Natal soos 
Sinode Potchefstroom 1994 besluit het dat die Kuratore HTS sal 
doen. 
Besluit:  Goedgekeur. 
 Besluit: 
1.  Van die inhoud van die hierdie dokument word met dank kennis 
geneem.   
2.  Punt 15 word verwys na die Deputate vir Korrespondensie met 
ander Nasionale Sinodes. 
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26.7  BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE WES-
TRANSVAAL - KURATORE EN TRANSFORMASIEPROSES  
(Artt.45, 182) 
 
A.  Ds. G.J. van Wyk lig die Beskrywingspunt toe. 
B.  Besluit:  Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie 
Teologiese Skool 
C.  Ds. P.J. van der Walt rapporteer namens die Kommissie. 
D.  BESKRYWINGSPUNT 
Die Nasionale Sinode van die GKSA gee opdrag aan die Deputate 
Christelike Onderwys: PU vir CHO om (in die lig van die 
verhouding tussen die PU vir CHO en die GKSA en in die lig van 
die feit dat die PU vir CHO en TSP twee onderwysinrigtings is wat 
in 'n simbiotiese verhouding verkeer) 
* Pro-aktief en reformerend aan beraadslagings van die 
transformasieforum van die PU vir CHO deel te neem en insette te 
lewer, sonder om daardeur die GKSA te bind aan besluite wat 
tydens die proses geneem word. 
* Die volgende Sinode te adviseer oor die implikasies van 
verwikkelinge op die onderwysterrein vir die verhouding tussen die 
PU vir CHO en die GKSA. 
 Besluit:  Die Sinode gee gevolg aan die Beskrywingspunt 

nadat enkele wysigings aangebring is (wysigings reeds 
aangebring - Deputate Handelinge). 
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27.  RAPPORT VAN KOMMISSIE VIR DIE 
BENOEMING VAN DEPUTATE  (Art.245) 
 
A.  Dr. D.J.S. Steyn stel die Rapport. 
B.  RAPPORT: 
1.  Opdrag:  Vergelyk Rapport Deputate vir programmering. 
 
2.  Aanbeveling 
2.1  ADMINISTRATIEWE BURO  (Bestuur van)  
Voorsitter:    Dr. B.J. de Klerk 
Skriba:    Direkteur Admin. Buro 
Lede:    Dr. J.L. Ras (Kuratore), ds. L.H. van Schaik (Em. Fonds), 
prof. L.A. van Wyk, brr. G.J.H. Scholtemeijer, J. Greyling, L.P. 
Korsten, prof. Jan van Heerden (Publikasies), prof. T. Eloff, brr. G. 
Pilon* (Bellville) J.L. van Rooy (PU vir CHO) 
Sekundi:    Brr. P.J. van der Walt (Klerksdorp-Noord), P.J. van der 
Walt (Kemptonpark-Noord), dr. P. Lourens (Potch.-Oos) 
*  Op eie koste. 
Art.169, Art.179, Art.223 
 
2.2  ADVIES INSAKE APPèLLE EN BESWAARSKRIFTE 
Voorsitter:    Ds. F.J. du T. Lessing 
Skriba:    Ds. P.A. Coetzee 
Lede:    Ds. J.C. Erasmus en een lid van elke Part. Sinode 
Sekundus:    Ds. R.M. van der  Merwe 
Adviseurs:    Proff. A. le R. du Plooy, J.M. Vorster 
 
2.3  AGENDA VAN NASIONALE SINODE 
Voorsitter:    Dr. C.F.C. Coetzee 
Skriba:    Direkteur van Admin. Buro 
Lede:    di. J.H. Howell, M.E. Schalekamp. 
Sekundi:    Ds. P.W.A. Mulder, oudl. J.P.L. Reinecke 
Art.10 
 
2.4  ALMANAK (Uitgee van) 
Voorsitter:    Dr. S.J. van der Walt 
Skriba:    Ds. M.E. Schalekamp 
Lede:    Ds. J.H. Howell, mev. W. du Plessis (Rekenmeester), dr. 
I.L.J. van Vuuren. 
Sekundi:    Prof. J. van der Elst, dr. A.H. Grové 
Art.146, Art.223 
 
2.5  BEWARING EN VERMEERDERING VAN DIE KERK 
Voorsitter:    Ds. E.J. Tiemensma 
Skriba:    Ds. W.C. Vergeer 
Lede:    Di. J.L. du Plooy, J. Oostenbrink, A. Myburg 



 926

Sekundi:    Di. C.J.H. Breed, M.E. Schalekamp 
Adviseurs:    Proff. J.M. Vorster, C.J.H. Venter 
*  Telefoonvergaderings en skriftelike kommunikasie 
Art.207 
 
2.6  BREë KURATORIUM TSP 
Part. Sinode Oos-Transvaal  
Primi:    Di L.H. van Schaik, D. Laufs 
Sekundi:    Di. F.J van Deventer, E.J. Tiemensma 
Part. Sinode Wes-Transvaal  
Primi:    Drr. B.J. de Klerk, C.J. Smit 
Sekundi:    Ds. G.N.V. Botha, dr. S.J. van der Walt 
Part. Sinode Noord-Transvaal  
Primi:    Ds. A. Myburg, dr. P.P. Kruger 
Sekundi:    Ds. L.D. Aucamp, dr. J. le Roux 
Part. Sinode OVS en Natal  
Primi:    Di. D. Postma, P.A. Coetzee 
Sekundi:    Di. J.J. de W. Kruger, A.H. Klopper 
Suidelike Part. Sinode 
Primi:    Di. R.G. Aucamp, J.L. du Plooy 
Sekundi:    Dr. A.N. Helberg, ds. W.J. Fourie 
Part. Sinode Noordwes 
Primus:    Drr. F.R.P. de Bruyn, S.J. van der Merwe 
Sekundi:    Dr. A.H. Grové, ds. J.C. Erasmus 
Part. Sinode Namibië 
Primus:    Ds. L.S.D. du Plessis 
Sekundus:    Ds. R.J.P. du Plessis 
 
2.7  BYBELMEDIA 
Voorsitter:    Dr. F. van der Walt 
Skriba:    Ds. M.P. Hendricks 
Lede:    Di. J.L. Aucamp, K.A.J. van Rensburg 
Sekundi:    Di. J.L. du Plooy, H.P. Prinsloo 
Art.149;  Acta 1994:117, art.13.1, 2.2 en 3 
 
2.8  BYBELVERSPREIDING 
Voorsitter:    Dr. M.J. du Plessis 
Skriba:    Ds. G.A. Hattingh 
Lede:    Di. J.J. de Jager, J.M. van Tonder 
Sekundi:    Di. J.J.L. Hope, P.A. Venter 
Art.178 
 
2.9  BYBELVERTALING 
Voorsitter:    Prof. J.C. Coetzee 
Skriba:    Dr. I.L. Bekker 
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Lede:     Proff. G.J.C. Jordaan, J.J.J. van Rensburg, H.F. van Rooy, 
dr. A.G.S. Venter, prof. Jan Swanepoel 
Sekundi:    Prof. D. Wissing, ds. P.H. Fick, dr. P.J.J.S. Enslin 
Art.178 
 
2.10  CJBF 
Voorsitter:    Dr. F.R.P. de Bruyn 
Skriba:    Direkteur van Admin. Buro 
Lede:    Brr. SR. Kruger (Klerksdorp), T. Larney (Potchefstroom), J. 
Aucamp (Potchefstroom-Oos) 
Sekundus:    Ds. N.G. Laubscher 
Art.128, Art.147, Art.181, Art.189, Art.202, Art.204, Art.218 
 
2.11  CHRISTELIKE ONDERWYS VAN DIE GKSA 
Voorsitter:    Prof. J.L. van der Walt  
Skriba:    Ds. G.J. van Wyk 
Lede:     Prof. J. (Kobus) Mentz, ds. P.P. Kruger, prof. P.G.W. du 
Plessis, br. A. Juyn, ds. S.A. Cilliers 
Sekundi:    Ds. P. Venter (Rustenburg-Wes) prof. J.J. Roelofse 
(Pretoria) 
Art.134 
 
2.12  CHRISTELIKE ONDERWYS : PU VIR CHO 
Voorsitter:    Dr. B.J. de Klerk 
Skriba:    Ds. J.H. Howell 
Lede:    Prof. E.J. Smit, dr. C.F.C. Coetzee, prof. W.J. Putter 
Art.137, Art.182 
 
2.13  DIAKONALE SAKE 
Voorsitter:    Ds. A.Z. Pelser 
Skriba:    Ds. P.W.A. Mulder 
Lede:     Ds. D.J. Bakker, br. C.J.H. Kruger (Waterkloofrand), 
Predikante van die ses gemeentes waar tehuise is en een deputaat, 
verkieslik 'n diaken, uit elk van die ses gemeentes hierbo genoem 
Sekundi:    Konsulente van die ses gemeentes hierbo genoem 
Art.14, Art.223 
 
2.14  EKUMENIESE AANGELEENTHEDE 
Voorsitter:    Dr. C.J. Smit 
Skriba:    Ds. B.C.G. Fourie 
Lede:    Dr. P.P. Kruger, ds. I.W. Ferreira, prof. B.J. van der Walt 
(IRS) 
Sekundi:    Di. J.P. Bingle, J.P.L. van der Walt, P. Venter 
(Rustenburg) 
Adviseurs:    Proff. J.M. Vorster, J.H. van Wyk 
Art.197, Art.225 
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2.15  EMERITAATSVERSORGING/TRUSTEES PENSIOENFONDS 
Voorsitter:    Dr. D.J.S. Steyn 
Skriba en Sekretaris:    Ds. L.H. van Schaik saam met mev. W. du 
Plessis (Rekenmeester) 
Lede:    Ds. C. Aucamp, Direkteur Admin. Buro, brr. B.J. Kruger 
(Benoni-Noord), C.J.H. Kruger (Waterkloofrand), B.G. Kukkuk 
(Pta-Meintjeskop) 
Sekundi:    Br. S.R. Kruger (Klerksdorp), ds. J.H. Howell 
Art. 103, Art.105, Art.106, Art.131, Art.163, Art.185, Art.189, 
Art.210, Art.224 
 
2.16  EVANGELISERINGSMEDIA 
Voorsitter:    Dr. J.L. Venter 
Skriba:    Ds. C. Hattingh 
Lede:    Dr. H.G. Stoker, ds. N.W. Ligthelm, dr. M. Aucamp, ds. I.W. 
Ferreira 
Sekundi:    Di. B.C. Smit, P.G. Geertsema 
Adviseur:    Prof. F. Denkema 
Art.204 
 
2.17  GESPREK MET BINNELANDSE KERKE (NG, NH, AP KERKE) 
Voorsitter:    Dr. C.F.C. Coetzee 
Skriba:    Dr. S.J. van der Walt 
Lede:    Drr. J.L. Venter, N.P. Heystek, C.J. Smit 
Sekundi:    Di. S.D. Snyman, S.C. Vorster 
Adviseur:    Prof. A. le R. du Plooy 
Art.162 
 
2.18  GKSA SUSTENTASIEFONDS 
Voorsitter:    Ds. L.H. van Schaik 
Skriba:    Dr. S.J. van der Merwe 
Lede:    Een deputaat vir sustentasie van elke Partikuliere Sinode, 
Direkteur Admin. Buro 
Sekundi:    Mev. W. du Plessis (Rekenmeester), prof. L.A. van Wyk 
Art.40, Art.124 
 
2.19  HANDELINGE (Uitgee van) 
Voorsitter:    Skriba van Sinode (Ds. D. Postma) 
Skriba:    Adjunk-Skriba (Dr. C.F.C. Coetzee) 
Lede:    Dr. C.J. Smit, Direkteur Admin. Buro,  
Sekundus:    Ds. H.M. Grobler 
Art.148 
 
2.20  HERINDELING VAN PART. SINODES 
Saamroeper:    Partikuliere Sinode Oos-Transvaal 
Lede:    2 Lede van elke Part. Sinode 
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Art.211 
2.21  NUWE SKRIFBERYMINGS EN PSALMBERYMINGS* 
Voorsitter:    Prof. H.F. van Rooy 
Skriba:    Dr. A.G.S. Venter 
Lede:    Di. J.P. Bingle, Arnold H. Mulder, prof. P.G.W. du Plessis, 
ds. J.L. Myburg, proff. Heilna du Plooy, D. Wissing, sr. Jacoba van 
Rooy, dr. I.L.J. van Vuuren, proff. E.J. Smit, P.H. Roodt (Pretoria), 
P.W. Buys (met reg van koöptering) 
*(1)  Telefoon- en skriftelike kommunikasie 
Art.176, Art.238 
 
2.21A  HERSIENING VAN TOTIUSTEKS 
Prof P.W. Buys met die reg van koöptasie. 
Art.236 
 
2.22  JEUGSORG 
Voorsitter:    Dr. D.G. Breed 
Skriba:    Ds. B.R. Kingma 
Lede:    Di. B.C.G. Fourie, P. Lubbinge, H.P.M. van Rhyn, J.P.L. van 
der Walt 
Sekundi:    Di. G.M. Vogel, J. van’t Zand, B.C. Smit 
Art.166 
 
2.23  KATKISASIE 
Voorsitter:    Dr. G. Breed 
Skriba:    Dr. J. le Roux 
Lede:    Di. D. Postma, A.L. Pelser, A.S. Heystek, C. Hattingh, J.M. 
van Tonder, S.C. Vorster 
(A.g.v. omvang van Deputate - geen sekundi)  (Deputate eis geen 
reiskoste nie) 
Art.165 
 
2.24  KERKARGIEF EN -MUSEUM 
Voorsitter:    Ds. D. Laufs 
Skriba:    Dr. P.J. Snyman 
Lede:    Brs. M.P.A. Coetsee, H. Prinsloo, een verteenwoordiger van 
TSV 
Sekundus:    Ds. N.G. Laubscher 
Ere-argivaris:    Prof. C.J.H. Lessing 
Adviseur:    Prof. J.M. Vorster 
Art.16 
 
2.25  KERKLIKE TYDSKRIFTE 
Voorsitter:    Prof. J.M. Vorster  
Skriba:    Dr. H.G. Stoker 
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Lede:    Dr. C.F.C. Coetzee, mev. Ansie du Plessis (Redakteur: 
Vroueblad), dr. I.L.J. van Vuuren, prof. Jan van Heerden, prof. P.J. 
de Bruyn, Direkteur Admin. Buro, Redakteur: Kerkblad, sr. Mariana 
Venter 
Sekundi:    Prof. J.C. Geertsema, ds. J.H. Howell, br. Tom Larney, 
prof. Heilna du Plooy 
Artt.199-202, Art.203 
 
2.26  KERKORDEBOEKIE 
Voorsitter:    Ds. N.W. Ligthelm 
Skriba:    Ds. H.F. van Wyk 
Sekundus:    Ds. M.J. Smidt 
Adviseur:    Proff. A. le R. du Plooy, J.M. Vorster 
Art.127, Art.136, Art.164, Art.168 
 
2.27  KORRESPONDENSIE MET BUITELANDSE KERKE 
Voorsitter:    Dr. M.J. du Plessis 
Skriba:    Dr. G. Breed 
Lede:    Drr. H.G. Stoker, D.G. Breed 
Sekundi:    Di. H.F. van Wyk, P.H. Heystek, dr. P.P. Kruger 
Adviseur:    Prof. J.M. Vorster 
Art.206, Art.226 
 
2.28  KORRESPONDENSIE MET ANDER NASIONALE SINODES 
Voorsitter:    Ds. G.N.V. Botha 
Skriba:    Dr. D.G. Breed 
Lede:    Prof. J.H. van Wyk, ds. H.J.P. de Beer, prof. J.M. Vorster, 
di. S.D. Snyman, 
            C. Aucamp 
Sekundi:    Ds. A.L. Coetzer dr. B.J. de Klerk 
Adviseur:    Prof. A. le R. du Plooy 
Art.136, Art.177, Art.180 
 
2.29  KURATORE TSP 
Part. Sinode Oos Transvaal 
Primi:    Dr. D.J.S. Steyn, ds. F.J. du T. Lessing 
Sekundi:    Dr. M.J. du Plessis, ds. J.P. Bingle 
Part. Sinode Wes-Transvaal 
Primi:    Drr. C.F.C. Coetzee, A.G.S. Venter 
Sekundi:    Dr. B.J. de Klerk, ds. G.N.V. Botha 
Part. Sinode Noord-Transvaal 
Primi:    Drr. J.L. Venter, N.P. Heystek 
Sekundi:    Drr. D.G. Breed, H.G. Stoker 
Part. Sinode OVS en Natal 
Primi:    Di. P.J. van der Walt, S.D. Snyman 
Sekundi:    Di. J.J. de W. Kruger, P.A. Coetzee 
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Suidelike Part. Sinode 
Primi:    Drr. P.W. Bingle, F. van der Walt 
Sekundi:    Di. R.G. Aucamp, J.L. du Plooy 
Part. Sinode Noordwes 
Primus:    Dr. J.L. Ras 
Sekundus:    Dr. F.R.P. de Bruyn 
Part. Sinode Namibië 
Primus:    Dr. W.C. Opperman 
Sekundus:    Ds. L.S.D. du Plessis 
Art.114, Art.132, Art.144 
 
2.30  LITURGIESE SANG 
Voorsitter:    Ds. Arnold H. Mulder 
Skriba:    Ds. J. Venter 
Lede:    Proff. E.J. Smit, Fanie Jooste 
Sekundus:    Mev. Annatjie Verhoef. 
Adviseur:    Prof. H.P.A. Coetzee 
Art.175, Art.237 
 
2.31  NOODTOESTANDE 
Voorsitter:    Ds. G.N.V. Botha 
Skriba:    Ds. P. Fanoy 
Lede:    Direkteur van Admin. Buro, di. C.J.C. Roets, L. du P. van 
der Vyver, een diaken elk van Randburg en Noordrand 
Sekundi:    Di. F.P. Kruger, F.M. Dreyer 
Art.227 
 
2.32  PRE-ADVISERENDE KOMMISSIE VIR FINANSIES 
Voorsitter/ondervoorsitter van Bestuur van Admin. Buro, Direkteur 
Admin. Buro.  Elke Part. Sinode benoem een lid.  Twee vakkundiges 
deur Bestuur van Admin. Buro benoem. 
Sekundi:    Deur Bestuur van Admin. Buro benoem 
 
2.33  PROGRAMMERING VAN AGENDA 
Voorsitter:    Ds. L.H. van Schaik 
Skriba:    Ds. D. Lartz 
Sekundus:    Dr. J.L. Ras 
Een lid soos deur elke Partikuliere Sinode benoem 
Art.10 
 
2.34  RADIO EN TV 
Voorsitter:    Ds. D. Laufs 
Skriba:    Ds. S.A. Cilliers 
Lede:    Ds. F.J. van Deventer, dr. P.P. Kruger, assistent-redakteur 
van Die Kerkblad, ds. L.D. Aucamp 
Sekundus:    Dr. J.L. Venter 
Art.172 
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2.35  REGSAANGELEENTHEDE 
Voorsitter:    Prof. A. le R. du Plooy 
Skriba:    Prof. G. Pienaar 
Lede:    Adv. L. Vorster (Pretoria-Balie, Alkantrant), prok. L.M. du 
Plessis (Primrose), adv. Louis de Klerk (Pretoria-Balie, Pta-
Brooklyn), adv. G.L. Grobler (Pretoria-Balie, Alkantrant), prok. S.C. 
Heystek (Vereeniging-Oos) 
Sekundus:    Prof. I. Vorster 
Opdrag:  Om Deputategroepe van die Nasionale Sinode GKSA in 
dringende en noodsaaklike gevalle van regsadvies te bedien. 
Art.17 
 
2.36  ROEPENDE KERKRAAD : NASIONALE SINODE GKSA 
Die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord. 
 
2.37  SKAKELING MET PROVINSIALE EN NASIONALE OWERHEID 
Voorsitter:    Dr. T. van der Walt 
Skriba:    Ds. C.G. van der Merwe 
Lede:    Ds. A.Z. Pelser, Direkteur van Admin. Buro, drr. P.W. 
Bingle, C.F.C. Coetzee, sr. Ansie du Plessis, ds. S.C. Vorster, dr. 
F.R.P. de Bruyn 
Sekundi:    Dr. C.J. Smit, sr. Marianna Venter 
Adviseurs:    Proff. A. le R. du Plooy, J.M. Vorster 
 
2.38  STUDIE OOR GELOOFSBELYDENIS 
Voorsitter:    Dr. M.J. du Plessis 
Skriba:    Ds. P.H. Fick 
Lede:    Dr. F. van der Walt, ds. A.L. Coetzer 
Sekundus:    Ds. H. Dijkstra 
Adviseur:    Prof. J.H. van Wyk 
*1.  Telefoon en skriftelike kommunikasie   2.  Vergader tydens 
Kuratoresitting 
Art.220 
 
2.39  TOEPASSING K.O. ART.66 
Voorsitter:    Ds. N.G. Laubscher 
Skriba:    Ds. W.C. Vergeer 
Sekundi:    Di. G.C. Verhoef, S.C. Grobler 
Art.18 
 
2.40  VEROOTMOEDIGING (DAG VAN) 
Klassis Potchefstroom (Deur Algemene Sinode benoem) 
Elke Nasionale Sinode moet ook twee lede benoem (vgl. besluit) 
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2.41  VERSOEK GEREF. KERK BRAKPAN-SUID 
Die versoek van Geref. Kerk Brakpan-Suid word bewillig en verwys 
na die konsulent om saam met die kerkraad van Brakpan-Suid ‘n 
broeder uit te nooi om as amptelike Deputaat van die Nasionale 
Sinode, op die koste van die Kerkraad op te tree om ‘n 
afskeidswoord te rig tydens die emeritering van dr. J. Visser 
 
2.42  VOORTGAANDE STUDIE OOR DIE NAGMAAL 
Voorsitter:    Ds. C. Aucamp 
Skriba:     Ds. J.P. Bingle 
Lede:    Prof. J.H. Grobler, drr. M.J. du Plessis, A.G.S. Venter 
Sekundi:  drr. T. van der Walt, A.H. Grové 
Adviseurs:    Proff. P.J. de Bruyn, G.J.C. Jordaan 
Art.231 
 
2.43  VROU IN DIE AMP 
Voorsitter:    Dr. C.F.C. Coetzee 
Skriba:    Dr. S.J. van der Merwe 
Lede:    Dr. F. van der Walt, ds. H. Dijkstra, dr. C.J. Smit, ds. S.D. 
Snyman 
Sekundus:    Dr. A.G.S. Venter 
Adviseur:    Prof. J.C. Coetzee 
*Telefoon en skriftelike kommunikasie          Reël vergaderings 
wanneer Kuratore vergader 
Art.221, Art.222, Art.242 
 
3.  Verdere aanbevelings 
3.1  Dat die volgende benamings deurgaans gebruik word:   
“Deputate : Noodtoestande”    “Deputate : Bybelmedia” ens. 
Opdragte waaroor besluit is na artikel 231 moet deur die Deputate 
vir die Uitgee van die Handelinge onder die betrokke Deputategroepe 
aangeteken word. 
 Besluit:  Die Rapport word soos gewysig goedgekeur 

(wysigings reeds aangebring - Deputate Handelinge). 
 
Opdragte waaroor besluit is na artikel 231 van die Notule moet deur 
die Deputate vir die Uitgee van die Handelinge onder die betrokke 
Deputategroep aangeteken word. 
 
28.  DANKWOORD  (Art.247) 
Die Voorsitter bedank die volgende: 
Bo alles : Die Here vir genade, onderskraging, leiding van die Heilige 
Gees. 
Verder bedank hy: 
-  Die Roepende Kerkraad 
-  Die susters van Potchefstroom se kerke 
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-  Die Direkteur, Admin. Buro 
-  Mevv. Wymie du Plessis en Corrie Postma 
-  Die kosters 
-  Die hele vergadering, Kommissies.  Hy wens almal 'n geseënde 
terugreis toe en seën op hulle ampswerk. 
 
Ds. P.J. van der Walt rig woorde van dank aan die Ondervoorsitter, 
Skriba en Adjunk-skriba. 
 
Ds. A.Z. Pelser rig 'n besondere woord van dank en waardering aan 
die adres van die Voorsitter. 
 
Die vergadering sing hom Ps.128:4 as seënbede toe. 
 
29.  SLOTWOORD (Art.248) 
Dr. J. Visser neem die afsluiting waar.  Hy lees Matt 13:10-17 en 
spreek besondere gedagtes uit oor vss.13 en 16.  Hy doen 'n gebed en 
laat sing Ps.89:6 en 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




