11. Publikasies
11.1 Kerklike Tydskrifte
Die Sinode het vir baie jare deputate vir kerklike tydskrifte aangewys. Hierdie deputate
sien toe dat die verskillende tydskrifte die lig sien en dat daar ‘n redaksiekommissie vir
elke tydskrif is wat saam met die redakteur van elke tydskrif die inhoud bepaal.
Die Admin Buro behartig die administrasie, intekeninge, versending en finansies van
die tydskrifte.
11.1.1 Die Kerkblad
Die blad verskyn sedert 1 April 1873 as “De Maandbode” met prof. Jan Lion-Cachet
as redakteur. Die Maandbode se laaste uitgawe eindig in 1894 met prof. Jan LionCachet en prof. S Postma as redakteurs. Het Kerkblad met prof. Jan Lion-Cachet as
redakteur verskyn sedert 1 April 1906. Vanaf 1 Junie 1922 verander “Het Kerkblad”
na Die Kerkblad met dr. JD du Toit en ds. T Hamersma as redakteurs.
Die Kerkblad verskyn 11 keer per jaar.
Intekening: om Die Kerkblad per pos te ontvang of elektronies te lees skakel die
Administratiewe Buro by 018 297 3986/7/8/9 of per e-pos by tydskrifte@gksa.co.za
Vir bydraes, briewe en kommentaar: E-pos: kerkblad@gksa.co.za
11.1.2 Die Gereformeerde Vroueblad
Die Gereformeerde Vroueblad verskyn sedert Junie 1946 met mev. JM du Plooy as
redaktrise.
Die Vroueblad verskyn 11 keer per jaar.
Intekening: om die Vroueblad per pos te ontvang of elektronies te lees skakel die
Administratiewe Buro by 018 297 3986/7/8/9 of per e-pos by tydskrifte@gksa.co.za
Vir bydraes, briewe en kommentaar: E-pos: cobiesteyn@live.com
11.1.3 Slingervel
Tydens Sinode 1961 (Handelinge 1961:289) word besluit dat die Gereformeerde
Katkisant se naam verander word na die Slingervel. Dr. KS van Wyk de Vries word
die eerste redakteur van die Slingervel.
Die Slingervel verskyn 11 keer per jaar.
Intekening: om die Slingervel per pos te ontvang of elektronies te lees skakel die
Administratiewe Buro by 018 297 3986/7/8/9 of per e-pos by tydskrifte@gksa.co.za
Vir bydraes, briewe en kommentaar: E-pos: slingervel@gksa.co.za
11.1.4 Kruispad
Kruispad is ‘n kerklike publikasie vir tieners en jongmense tussen 16 en 26 jaar.
Kruispad is ‘n eietydse tydskrif met Reformatoriese inhoud, gefokus op aktuele sake,
gerig op jong, groeiende gelowiges om toerusting te gee vir die maak van ingeligte
keuses wat lei tot geloofsgroei.
Die Kruispad verskyn 4 keer per jaar.
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Intekening: om die Kruispad elektronies te lees skakel die Administratiewe Buro by
018 297 3986/7/8/9 of per e-pos by kantoor@kruispad.net
Vir bydraes, briewe en kommentaar: E-pos: kantoor@kruispad.net
Webblad is www.kruispad.net
11.1.5 Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Sinode 1869 (Handelinge 1869:30, art 126) neem die volgende besluit: “Aan de
leeraren der Theologische School wordt verzocht de uitgave van een’ kerkelijken
almanac te bezorgen, zoo spoedig het hun doenlijk is”. Die eerste Almanak verskyn
31 Januarie 1871. Met die jare het die Almanak gegroei tot ‘n publikasie wat vir elke
lidmaat in die GKSA ‘n besonderse bruikbare hulpmiddel is. ‘n Publikasie wat met
dankbare trots aan die wêreld vertoon kan word.
In die eerste helfte van die Almanak word die dagstukkies gepubliseer. Die tweede
helfte van die Almanak word gebruik om die administrasie en statistiese inligting van
elke kerk in die GKSA te publiseer. Dit behels inligting soos die straat- en posadres
van die kerk, eredienstye, skriba, attes-skriba, kassier, koster en predikant(e).
Statistiese inligting soos aantal belydende lidmate, dooplidmate, huisgesinne,
besoekpunte, inligting oor emeriti, professore, ens., word op ‘n jaarlikse basis in die
Almanak gepubliseer.
Kerkrade word versoek dat die korrekte lidmate statistiek opgegee word. Die
berekening van ramings vind volgens die jaarlikse opgawe van lidmate statistiek deur
kerkrade plaas.
11.2 Calvyn-Jubileumboekefonds (CJBF)
Die fonds is in 1909 as die Kalvyn Jubileumboekefonds deur die algemene
vergadering van gemeentes in Oranje Vrystaat tot stand gebring en in 1927 aan die
Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika oorgedra (Handelinge
1933:130-131, 4a).
Die doel van die fonds is om deur middel van publikasies die Calvinistiese lewens- en
wêreldbeskouing uit te dra en dwaalleer te bestry.
Die administrasie van die finansies en publikasies van die CJBF word opgedra aan die
Administratiewe Buro van die GKSA.
Die deputate vir die CJBF behartig ook ander publikasies namens ander deputate (bv.
deputate vir katkisasie en kerkmusiek).
Die reglement en keuringsreglement van die CJBF is op aanvraag by die
Administratiewe Buro beskikbaar sowel as op die webblad: www.cjbf.co.za
Sinode 2015 keur goed dat CJBF verander na Gereformeerde Publikasies.
11.3 Totiusfonds
Die Totiusfonds het in 1936 ontstaan as ‘n resultaat van die sedering van die kopiereg
van die Afrikaanse Psalmberyming van prof. JD du Toit aan die GKSA. Die hoop is
tydens Sinode 1936 uitgespreek dat dié fonds gebruik sou kon word vir die oprigting
van iets monumentaals. Met verloop van tyd is bepaal dat die fonds in die eerste plek
gebruik word vir die finansiering van die druk van Psalmboeke en Koraalboeke.
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Die doel van die Totiusfonds is om voorsiening te maak vir die druk van alle
Psalmboeke (waarin die 1937-beryming vervat word) en Koraalboeke van die GKSA
asook die elektroniese beskikbaarstelling en verspreiding daarvan.
Die administrasie van die finansies en publikasies van die Totiusfonds word opgedra
aan die Administratiewe Buro van die GKSA.
Die reglement van die Totiusfonds is op aanvraag by die Administratiewe Buro
beskikbaar sowel as op die webblad: www.cjbf.co.za
11.3.1 Inligting oor Psalmboeke op selfone/e-lesers en die projekteer van liedere
Die CJBF-deputate en deputate liturgiese sake wys kerke daarop dat daar ten
opsigte van sekere liedere lisensie-, kopie- en uitgewersregte ter sprake is.
Daar moet onderskei word tussen:
• Liedere waarop Bybel-Media lisensie-, kopie- en uitgewersregte het.
• Liedere waarop Bybel-Media nie lisensie-, kopie- en uitgewersregte het nie.
In die geval van liedere waarop Bybel-Media lisensie-, kopie- en uitgewersregte het,
mag dit nie op selfone/e-lesers geïnstalleer word voordat die regte nie uitgeklaar is
nie.
Die liedere waarop Bybel-Media lisensie-, kopie- en uitgewersregte het, mag tans
slegs op ‘n skerm, flitsbord, ens., geprojekteer word, indien ‘n gemeente
toestemming daarvoor verkry het. Hierdie toestemming word verkry deur ‘n
Liedboeklisensie by CCLI uit te neem.
Neem kennis dat ‘n Liedboeklisensie en ‘n CCLI-lisensie (Church Copyright Licence)
nie dieselfde ding is nie. Gemeentes hoef slegs ‘n Liedboeklisensie uit te neem om
liedere wat in die Liedboek voorkom, op ‘n skerm, flitsbord, ens., te projekteer.
In die geval van liedere waarop Bybel-Media nie lisensie-, kopie- en uitgewersregte
het nie, hoef ‘n gemeente in die GKSA nie toestemming te kry om hierdie liedere op
‘n skerm, flitsbord, ens., te projekteer nie.
Wanneer gemeentes ‘n Liedboeklisensie by CCLI uitneem, ontvang hulle ‘n CD met
al die liedere van die Liedboek daarop wat die gemeentes dan kan gebruik om die
liedere op ‘n skerm, flitsbord, ens., te projekteer.
‘n Liedboeklisensie gee slegs aan ‘n spesifieke gemeente die reg om liedere uit die
Liedboek op ‘n skerm, flitsbord, ens., te projekteer. Elke gemeente moet self die
lisensie uitneem.
11.4 Evangeliseringsmediafonds
Die Evangeliseringsmediafonds het in 1991 ontstaan as samevoeging van die
destydse fondse van die deputate vir Evangelisasielektuur en dié vir Sending- en
Nasorglektuur.
• Die Evangelisasielektuurfonds het in 1945 ontstaan as ‘n Evangelisasiefonds
waaruit alle bedieningswerk rondom die bediening van die evangelie aan die
buitekerklike gefinansier is. In 1961 is die fokus van hierdie fonds beperk tot die
voorsiening van evangelisasielektuur.
• Die Sending- en Nasorglektuurfonds het in 1964 ontstaan om te sorg vir die
voorsiening van Christelike lektuur soos benodig op die sendingveld.
3

Die doel van die Evangeliseringsmediafonds is om lektuur en ander hulpmiddels
beskikbaar te stel volgens die evangelisasie-, apologetiese en toerustingsbehoeftes
van die kerk.
Die administrasie van die finansies en publikasies van die Evangeliseringsmediafonds
word opgedra aan die Administratiewe Buro van die GKSA.
Die reglement en keuringsreglement van die Evangeliseringsmediafonds is op
aanvraag by die Administratiewe Buro beskikbaar sowel as op die webblad:
www.cjbf.co.za
11.5 Die Kerkordeboekie
Die Kerkordeboekie is ‘n onmisbare hulpmiddel in die hand van kerke, ter wille van die
gesonde bestuur van elke plaaslike kerk en kerke saam in kerkverband. Die Kerkorde
begin met die woorde in art 1: “Vir die goeie orde in die kerk ...”, sodat elkeen en elke
saak op die regte plek in die kerk is om optimaal te funksioneer.
Wat die Kerkordeboekie besonders maak, is nie net die Kerkorde wat daarin voorkom
nie, maar ook alle Sinodebesluite wat van toepassing is op bepaalde artikels, sowel as
voorbeelde van dokumente wat meermale gebruik word. Hiermee saam word hierdie
boekie na elke Algemene Sinode opgedateer, om dit ter hand te hê vir gebruik, raad,
leiding in die praktyk van kerkregering van elke dag.
Hierdie boekie is beskikbaar by die Administratiewe Buro sowel as op die webblad
www.cjbf.co.za
11.6 Potchefstroomse Teologiese Publikasies (PTP)
Die Potchefstroomse Teologiese Publikasies is ‘n uitgewersmaatskappy wat hul
beywer vir die bevordering van die Gereformeerde teologiese wetenskap deur die
publikasie van:
• Vakkundige literatuur (akademiese boeke wat deur vakkundiges en teologiese
student geraadpleeg sal word).
• Populêr wetenskaplike literatuur (boeke wat wetenskaplik begrond is, maar wat in
‘n populêre styl aangebied word vir die populêre mark).
• Christelike stigtelike literatuur (geskenk- of Bybelstudieboeke).
Die Administratiewe Buro van die GKSA administreer die fonds. Dit sluit in
prysbepaling van publikasies, bemarking, voorraadhouding, verkope, finansiële
bestuur en koördinasie met die publikasiekomitee van die senaat van die TSP.
Boeke word gepubliseer soos fondse dit toelaat en volgens die beskikbaarheid van
manuskripte wat vir publikasie goedgekeur word.
‘n Publikasiekomitee bestaande uit 3 lede word deur die senaat van die TSP
saamgestel. Die taak van die publikasiekomitee sluit hantering van die voorlegging van
manuskripte, beheer oor standaarde, keuring, vorm van finale publikasie en verkryging
van ISBN-nommer vir publikasie in.
Die publikasiekomitee tesame met 3 verteenwoordigers van die Administratiewe Buro
vergader soos nodig om sake rakende publikasies en administrasie te koördineer en
tot besluitneming gebring: ‘n oorsig oor die stand van sake ten opsigte van huidige
publikasies en beplanning ten opsigte van die uitgee van nuwe publikasies, nagaan
van finansies, bepaling van die oplaag van beplande publikasies asook die herdruk
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van bestaande publikasies, finale vasstelling van die prysstruktuur vir publikasies en
reëlings ten opsigte van die beskikbaarstelling van gratis eksemplare.
Die reglement van die PTP verskaf inligting oor die keuring en vorm van manuskripte
en is op aanvraag beskikbaar by die Administratiewe Buro of op die webblad by
www.ptpboeke.co.za
Bestellings van boeke by die Administratiewe Buro by 018 297 3986/7/8/9 of per e-pos
by bestellings@gksa.co.za
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