
ADMINISTRATIEWE BURO VAN DIE GKSA 

 

Aan:   Alle kerke en lidmate 

Van:   Die Bestuur van die Administratiewe Buro (Admin Buro) 

Datum: 5 Augustus 2015 

Insake: Begroting en ramings vir 2015-2016 

 

 

Geagte kerkrade en lidmate, 

 

Ons rig hierdie skrywe aan u rakende die geldsake van die GKSA ten einde inligting met u te deel en 

moontlike vrae te beantwoord. Ons sal reaksie op die skrywe verwelkom, te meer as u verdere 

inligting benodig. Ons bied die inligting aan in die formaat van vrae en antwoorde. Die tema van die 

skrywe is: 

 

Ons kerke se gesamentlike roeping en verantwoordelikheid rakende die bestuur van die 

geldsake van die GKSA – Begroting 1 Julie 2015 tot 30 Junie 2016. 

 

Vraag 1. 

Hoekom hierdie skrywe oor die GKSA se geldsake? 

 

Antwoord: 

Die kerke moet die middele (ook geld) wat God gee, gebruik om hulle roeping te vervul. Die Admin 

Buro het die verantwoordelikheid om die gesamentlike geldsake van die GKSA te bestuur en moet 

rekenskap en inligting hieroor gee. Verder is die Admin Buro ook verantwoordelik vir die 

gesamentlike bestuur van verskeie fondse van die GKSA en moet kerke jaarliks oor die prestasie van 

die fondse en die begroting inlig. Die Admin Buro merk dat baie kerke negatief is oor die ramings wat 

deur die Sinode goedgekeur is en al hoe meer kerke raak van sustentasie afhanklik. Gesamentlik was 

ŉ aantal kerke, op 30 Junie 2015, sowat R16.54miljoen agterstallig met ramings. ŉ Jaar gelede was die 

syfer sowat R13.98m. Die uitdaging vir GKSA oor hulle gesamentlike geldsake word ook groter omdat 

ons jaar na jaar met dalende lidmaat-getalle te doen het en ons slaag nog nie daarin om enersyds die 

lidmaat getalle te laat groei nie of, andersyds om ons gesamentlike uitgawes wesentlik te laat daal nie. 

 

 

Vraag 2. 

Raming en ramings! Hoekom ramings in die GKSA? 

 

Antwoord: 

Ja, kerke is selfstandig en is geroepe om kerk te wees in die plaaslike omgewing. Dit beteken werk na 

binne, in die gemeente, en ook na buite. 

Maar daar is werk wat gedoen moet word wat kerke op hul eie nie kan doen nie. Hierdie sake word 

tydens Algemene Sinodes bespreek en ooreengekom. ’n Basiese behoefte is byvoorbeeld ŉ sentrale 

punt waar predikante opgelei kan word. Die werk waarop die sinode besluit vind neerslag in 

deputaatgroepe wat die werk doen en hiervoor is geld nodig; dit wissel van die uitgee van Psalmboeke 

tot skakeling met buitelandse kerke, waarmee ons bande het. So is daar ook deputate wat help om te 

verseker dat emeritus predikante en hul afhanklikes versorg word. 

Die kerke het lankal reeds besluit dat die beste manier om hierdie noodsaaklike gemeenskaplike 

verantwoordelikheid te finansier, by wyse van ŉ ooreengekome betaling per belydende lidmaat per 

jaar is, wat vanaf elke plaaslike kerk na die GKSA se kas oorbetaal moet word. Hierdie betalings het 

die benaming "ramings"gekry. Kerke met minder lidmate per predikant betaal proporsioneel minder 

ramings per lidmaat vir die emeritaatversorgingstrust (EVT) as groter gemeentes. Hierdie is die 

enkele grootste raming. Die kerke wat deel was van die voormalige oorwegende “Swart” kerke betaal 

net ramings vir die Teologiese Skool Potchefstroom, vir die Admin Buro en vir die Thuso fonds en nie 

vir die ander ses sake waarvoor ramings gehef word nie. 



 

Vraag 3.  

Wat is die ramings vir vanjaar? 

 

Antwoord: 

Die bedrag vir ramings beloop R256.60 (2015 = R215.60) per belydende lidmaat per jaar vir ons 

huidige boekjaar. Die Teologiese skool is die grootste uitgawe wat hierby ingesluit is en beloop 

R137.00 van die R256.60. 

Dan moet daar bykom die raming vir die emeritaatsversorgingsfonds wat op ŉ glyskaal per aantal 

belydende lidmate per predikant vir elke kerk bereken word. Die gemiddelde raming vir die 

emeritaatsversorgingsfonds beloop R 220.70 (2015 = R 203.83) per belydende lidmaat per jaar. Die 

ramings (sonder emeritaatsversorgingsramings = subtotaal 1 in tabel hieronder) verhoog met 19% 

vanjaar teenoor die syfer van verlede jaar. Emeritaatsversorgingsramings verhoog met 9.2%. teenoor 

die vorige jaar. Die detail is soos volg: 
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Die syfers in tabel formaat: (per belydende lidmaat per jaar) 

 

 

 RAMING VIR: Tot einde 
Junie 2014 

Tot einde 
Junie 
2015 

Tot einde 
Junie 
2016 

Raming per 
R 1 geraam 

2016 
1 Teologiese Skool Potchefstroom R 97.00 R 115.30 R 137.00 R 0.24 
2 Sinodale kas R 46.00 R 43.00 R 56.00 R 0.09 
3 Administratiewe Buro R 50.00 R 50.00 R 50.00 R 0.08 
4 Kerkargief R 9.00 R 9.00 R 9.00 R 0.02 
5 Bybelvertaling R 2.35 R 2.35 R 2.35 R 0.00 
6 NWU (Puk kampus) R 2.25 R 2.25 R 2.25 R 0.00 

 SUBTOTAAL 1  R 206.60 R 221.90 R 256.60 R 0.43 
7 Emeritaatsversorging (Gem. bedrag) R 209.51 R203.83 R 220.70 R 0.38 
8 Emeritaatsversorging: Medies R 85.00 R 95.20 R 100.00 R 0.17 
9 Emeritaatsversorging: Thuso R 7.00 R 10.00 R 12.00 R 0.02 

 SUBTOTAAL 2 R 301.51 R 309.03 R 332.70 R 0.57 
 TOTALE RAMINGS R 508.11 R 530.93 R 589.30 R 1.00 

 

Uit die tabel is dit duidelik dat emeritaatsversorging (Subtotaal 2) beloop 57 sent (2015 = 52 sent)  

van elke een Rand raming gehef. 

 

Neem asseblief kennis dat die Emeritaatsversorging op ŉ glyskaal bereken word (gebaseer op lidmaat 

getalle en aantal predikante in elke gemeente) en dat kerke daarom hul unieke ramingsbedrag vanaf 

die Admin Buro ontvang. Die bedrag bo R220.70 tot Junie 2016, is slegs die gemiddelde raming vir 

EVT. Kerke moet nie hierdie gemiddelde raming gebruik om hul eie aanslag te bereken nie. Enige 

onduidelikheid in dié verband moet asseblief met dr. Wymie du Plessis opgeneem word. Voorheen is 

ŉ basisbedrag, waarop die glyskaal bereken is, in die skedule hierbo gewys. Die Bestuur en Trustees 

oordeel dat die gemiddelde ramingsbedrag ‘n getrouer weergawe van die werklike posisie is. 

 

Die buitengewone verhogings vir werk deur sekere deputaatsgroepe, het die volgende motivering: 

3.1 Sinodale kas styg in nuwe boekjaar met 30% teenoor die huidige boekjaar en die hoofrede is die 

buitengewone Algemene Sinode, wat DV beplan word vir Januarie 2016. Daar word R734,000 per jaar 

vir die volgende drie jaar elk, voorsiening gemaak om die buitengewone algemene sinode en die 

algemene sinode van 2018 te finansier. 

3.2 Teologiese skool Potchefstroom styg vanjaar eenmalig met 18.82% omdat dit nodig was om in 

terme van artikel 11 Kerkorde ŉ regstelling met betrekking tot die versorging van ons professore in 

hulle mediese versorging te maak. 

3.3 Die Emeritaatsversorging (gemiddelde bedrag) styg met 9.2% jaar op jaar. Hier sit ons steeds met 

die probleem dat daar voor 1994 nie ŉ pensioenfonds vir predikante bestaan het nie. Om voorsiening 

te maak vir die versorging van predikante wat glad nie deel is van die pensioenfonds of wat slegs 

gedeeltelik uit die pensioenfonds versorg sal word, sal daar nog vir `ŉ geruime tyd vir die EVT 

bygedra moet word. Om voorsiening te maak vir eervolle versorging was dit nodig om die versorgings 

bedrag die afgelope aantal jare aansienlik te verhoog. Die gevolg is dat die ramings nog vir ŉ geruime 

tyd betaal sal moet word. 

 

Vraag 4.  

Wat is die omvang van hierdie aktiwiteite van die GKSA – die gesamentlike aksies waarvoor 

ooreengekom is by die Algemene Sinode? 

 

Antwoord: 

Die bedrag wat benodig word vir die 12 maande tot einde Junie 2016, is R53 miljoen. Dit word soos 

volg opgemaak: 



 

 
 

 

Salarisse en vergoeding (R7.8m) bestaan onder andere uit: 

• 50% van die vergoeding van 10 beroepe professore by die TSP. 

• 4 Administratiewe personeellede by die TSP, asook twee skoonmakers. 

• 1 Argivaris by die TSP. 

• 2 Personeellede wat aan die Deputate Kerklike Tydskrifte toegesê is. 

 

Hulp aan behoeftiges sluit in:  

• 44 teologiese studente wat finansieel ondersteun word.  

• 38 Kerke wat finansieel ondersteun word uit sustentasiefondse. 

 

Versorging van emeriti (R27.7m) sluit in: 

103 emeritus-egpare, 69 emeritus-weduwees, 10 emeriti-wewenaars en 4 volwasse kinders wat 

versorg word uit die EVT-fonds. 

 

Vraag 5. 

Waar kom die geld vandaan? 

 

Antwoord: 

Van ramings en verpligte kollektes. Alle ramings en verpligte kollektes, wat kerke moet invorder en 

oorbetaal aan die GKSA, word kragtens besluite van die Algemene Sinode gedoen. Die Admin Buro 

besluit nie na willekeur hieroor nie, maar voer slegs sinodeopdragte uit. Die bedrag wat vir die 

uitgawes van die Admin Buro self geraam word, is die afgelope 4 jaar nie verhoog nie. 

 

 



 
 

 

 

Vraag 6. 

Waar staan ons nou as ons die inkomste teen die uitgawes opweeg? 

 

Antwoord: 

Ons het baie om voor dankbaar te wees! Ons kan steeds aangaan om die gesamentlike werk in GKSA te 

doen. 

Ongelukkig is daar R16.54 miljoen agterstallige ramings wat nie hierbo ingesluit is nie. Ons vertrou 

dat ons die werk sal kan doen waartoe die Here ons gesamentlik roep, maar die invordering van die 

R16.54 miljoen agterstallige ramings sal ŉ groot verskil kan maak. As kerke nie hulle agterstallige 

ramings vereffen nie, plaas dit net ‘n al hoe groter druk op die kerke wat wel betaal. Syfers oor 

agterstallige ramings is gestuur na die betrokke kerke en klassisse, om die nodige aandag daaraan te 

gee. 

 

Die werk van die kerk – gesamentlik en ook u eie gemeente se werk kan net gedoen word indien 

lidmate hul dankbaarheid teenoor die Here uitleef. Alle kerke moet hulle lidmate aanspreek om vanuit 

die Bybel, hul dankoffers blymoedig te gee. Ons is oortuig dat die kerk sy verpligtinge kan nakom 

indien elke lidmaat/of gesin, 5% van sy/haar inkomste (na net inkomstebelasting afgetrek), as 

dankoffer aan sy/haar plaaslike kerk gee. Die 5% sluit nie kollektes tydens en na eredienste in nie.  

 

Selfs met die dalende getalle van die kerk glo ons as elke lidmaat volgens die riglyn opoffer dat elke 

kerk en die GKSA se geldsake, dramaties beter sal lyk.  

 

Vraag 7. 

Wat is die opsomming van die prentjie? 

 

Antwoord: 

• Die kerk is die plaaslike gemeente maar die kerk is ook deel van die kerkverband. 



• Ons as kerke het ooreengekom dat die gemeenskaplike werk gedoen moet word en dat geld 

daarvoor nodig is. 

• Elke lidmaat en kerkraad het die opdrag om sy en haar gesindheid teenoor hierdie saak te 

ondersoek en te reageer volgens die lig wat die Here ons daarvoor gee in sy Woord. 

• Ons poog hard om die fondse op te bou sodat emeriti eervol versorg kan word – ons het ŉ 

agterstand wat ingehaal moet word, en daarom die verhogings bo inflasiekoers wat die 

ramings vir die emeriti se versorgingsfondse betref. 

• Kerke wat met hulle ramings agterstallig is, behoort ernstig daaroor te besin omdat dit ŉ 

direkte invloed het op die verantwoordelikheid waaroor gesamentlik met mekaar 

ooreengekom is. As enige kerk onduidelikheid het oor agterstallige ramings, kontak asseblief 

vir Wymie du Plessis. (018 297 3986 of wymiedup@gksa.co.za) 

 

Algemeen: 

 

Ons wil beklemtoon dat die Admin Buro nie ŉ mandaat het om ramings van kerke af te skryf nie. Dit is 

wel binne sy opdrag om, waar kerke met die oorbetaling van ramings agterstallig raak, met daardie 

kerke te onderhandel en ooreen te kom rakende die terugbetaling daarvan sowel as rente daarop, ten 

einde kerke se finansiële verpligtinge draagliker te maak. Ons kan met dankbaarheid meld dat daar 

met ‘n aantal kerke reeds sodanige reëlings getref is sodat daar met die werk waartoe die Here ons 

gesamentlik geroep het, voortgegaan kan word. 

Ons nooi kerke opnuut uit om met die Admin Buro en/of Skakeldeputate te skakel in verband met 

reëlings rondom betalingsterme, en nie sonder enige reëlings die oorbetaling van ramings te staak nie. 

Dit is immers ons plig en opdrag om ook hierin op mekaar ag te gee! 

 

Die Admin Buro versoek alle kerkrade vriendelik om 'n afskrif van die brief aan lidmate of 

besoekpunte in die gemeente beskikbaar te stel. Dit kan ook dien as aansporing om lidmate se 

dankoffers te verhoog om voorsiening vir die ramings te maak. ŉ Korter skrywe van een bladsy wat 

die kern van die saak uiteensit,word ook hiermee beskikbaar gestel vir gebruik deur kerkrade en 

lidmate. ŉ "Powerpoint"-aanbieding word binnekort ook na alle kerke gestuur wat gebruik kan word 

om die kerkraad en gemeente verder oor bogenoemde sake in te lig. By voorbaat ook ons dank aan 

kerkrade dat die inhoud hiervan aan lidmate deurgegee sal word. 

 

Ons vertrou, en dit is ons bede, dat hierdie skrywe tot groter duidelikheid sal bydra wat tot gevolg 

mag hê dat ons, ons ooreengekome gesamentlike verantwoordelikheid so ver moontlik sal nakom. U 

word vriendelik uitgenooi om in die lig van die skrywe, met die Admin Buro kontak te maak of met 

myself by lkruger@lkruger.com 

 

Louis Kruger 

Voorsitter: Bestuur Admin Buro. 

 

 


