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VOORWOORD
Dit is vir ondergetekende Deputate aangenaam om hiermee aan u as leser die Handelinge van die
sewe-en-veertigste Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika te bied.
Die Handelinge is op ‘n saaklike wyse saamgestel. Daarom is dit goed om van die volgende
kennis te neem:
‘n Alfabetiese indeks is agterin aangebring om naslaan te vergemaklik.
Die Handelinge is op ‘n tersaaklike wyse saamgestel. Daarom
•

word, benewens die Inhoudsopgawe, ‘n register van artikels, soos wat hulle gedien het,
vooraf gegee, en

•

is die afhandeling van die sake wat gedien het, saaklik gegroepeer, met die betrokke notuleartikels daarby aangegee.

Wysigings deur die Sinode in die oorspronklike stukke is deur die Deputate aangebring.
Ons rig graag ‘n besondere woord van dank aan mev. Wymie du Plessis wat ‘n reuse werk in ‘n
kort tydsbestek verrig het om die Handelinge persklaar te kry. Sy is hierin sterk ondersteun deur
dr. Neels Smit sodat die res van die Deputate slegs moes kontroleer.
Mag die Here hierdie Handelinge ryklik seën en diensbaar stel tot opbou en uitbou van sy kerk
op aarde.
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ARTIKEL 59
Beskrywingspunt Suidelike Part. Sinode: Afhandeling van vergadering
ARTIKEL 60
Beskrywingspunt Part. Sinode Noord-Transvaal oor bewoording van Nagmaalsformulier
ARTIKEL 61
Beskrywingspunt Part. Sinode Oos-Transvaal oor bewoording van Nagmaalsformulier
ARTIKEL 62
Rapport van die Deputate Belydenisskrifte
ARTIKEL 63
Rapport Deputate Emeritaatsversorging insake medies
ARTIKEL 64
Groeteboodskappe
ARTIKEL 65
Rapport Deputate Bybelmedia
ARTIKEL 66
Rapport Deputate vir Regsaangeleenthede
ARTIKEL 67
Rapport Deputate insake toepassing van Art. 66
ARTIKEL 68
Beskrywingspunt Part. Sinode Oos-Transvaal: Gemeenakkoord
Beskrywingspunt Part. Sinode OVS en Natal: Onderlinge afspraak
Beskrywingspunt Part. Sinode Wes-Transvaal: Onrus in die GKSA
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ARTIKEL 69
Rapport insake Bybelverspreiding
ARTIKEL 70
Rapport Kuratore TSP
ARTIKEL 71
Rapport Deputate CO : PU vir CHO
ARTIKEL 72
Beswaarskrif C.J. Malan oor ‘n besluit van Sinode 1945:126, Art. 93(a)
ARTIKEL 73
Rapport Deputate insake Vrou in die amp
ARTIKEL 74
Beskrywingspunt Part. Sinode Wes-Transvaal insake Vrou in die kerk
ARTIKEL 75
Beswaarskrif van Suidelike Part. Sinode teen Sinodebesluit van 1988
ARTIKEL 76
Rapport Deputate ander Nasionale Sinodes
ARTIKEL 77
Dagsluiting, Woensdag 12 Januarie
ARTIKEL 78
Dagopening, Donderdag 13 Januarie
ARTIKEL 79
Mededeling insake ds. F.J. du Toit Lessing
ARTIKEL 80
Rapport Ordekommissie
ARTIKEL 81
Presensie
ARTIKEL 82
Rapport Gesprek met Binnelandse Kerke (NG, NH en AP-Kerke)
ARTIKEL 83
Rapport Deputate Ekumenisiteit
ARTIKEL 84
Rapport Deputate gesprek met Buitelandse Kerke
ARTIKEL 85
Spreekbeurt: Christian Reformed Church of America
ARTIKEL 86
Rapport Deputate CO
ARTIKEL 87
Rapport Deputate Radio en TV
ARTIKEL 88
Rapport Deputate Bewaring en vermeerdering van die kerK
ARTIKEL 89
Rapport Deputate Katkisasie
ARTIKEL 90
Adviesvraag Suidelike Part. Sinode: Vroue vir gemeentestigting
ARTIKEL 91
Beskrywingspunt van Part. Sinode Noord-Transvaal: Sendingsamewerking Buitelandse Kerke
ARTIKEL 92
Rapport Deputate Noodtoestande
ARTIKEL 93
Beskrywingspunt Part. Sinode Oos-Transvaal insake Klassissustentasiefonds
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ARTIKEL 94
Rapport Deputate CJBF
ARTIKEL 95
Ds. F.J. du Toit Lessing
ARTIKEL 96
Rapport Deputate Evangeliseringsmedia
ARTIKEL 97
ARTIKEL 98
Dagsluiting, Donderdag 13 Januarie
ARTIKEL 99
Dagopening, Vrydag 14 Januarie
ARTIKEL 100
Verwelkoming
ARTIKEL 101
Rapport Ordekommissie
ARTIKEL 102
Rapport Bestuur Administratiewe Buro
ARTIKEL 103
Rapport Deputate vir Kerklike Tydskrifte
ARTIKEL 104
Beskrywingspunt: Herinstel van die doodstraf
ARTIKEL 105
Beskrywingspunt van Suidelike Part. Sinode: Status van die 1991-besluit insake apartheid
ARTIKEL 106
ARTIKEL 107
Beskrywingspunt van Part. Sinode Wes-Transvaal insake Profetiese Getuienis
ARTIKEL 108
Beskrywingspunt van Part. Sinode OVS en Natal: Kritiek teen die Gereformeerde Kerke in die openbaar
ARTIKEL 109
Beskrywingspunt van Part. Sinode Noord-Transvaal oor “nuwe” Psalmomdigting
ARTIKEL 110
Rapport Deputate Jeugsorg
ARTIKEL 111
Beskrywingspunt van Part. Sinode Oos-Transvaal oor ‘n Jeugdeputate-netwerk
ARTIKEL 112
Beskrywingspunt van Part. Sinode Noord-Transvaal oor alternatiewe reëlings met kleuters gedurende
eredienste
ARTIKEL 113
Verslag van die Geref. Kerk Windhoek oor die Boesman Bybelpublikasieprojek
ARTIKEL 114
Rapport vir Advies insake toeseggings uit die rente van die Sustentasiefonds
ARTIKEL 115
Rapport Deputate vir Korrespondensie met Sentrale en Streeksowerhede
ARTIKEL 116
Eerste Rapport van die Kommissie Bybelverspreiding en –vertaling
ARTIKEL 117
Tweede Rapport van die Kommissie: Liturgies 1
ARTIKEL 118
Eerste Rapport van die Kommissie: Liturgies 2
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ARTIKEL 119
Rapport Deputate vir die uitgee van die Kerkordeboekie
ARTIKEL 120
Eerste Rapport van die Kommissie Pers en Internet
ARTIKEL 121
Eerste Rapport van die Kommissie Leerstellig 1
ARTIKEL 122
Eerste Rapport van die Kommissie Liturgies 2
ARTIKEL 123
Eerste Rapport van Kommissie: Finansies
ARTIKEL 124
Eerste Rapport van die Kommissie vir die benoeming van Deputate
ARTIKEL 125
Tweede Rapport van die Kommissie vir die benoeming van Deputate
ARTIKEL 126
Eerste Rapport van die Kommissie Publikasies
ARTIKEL 127
Tweede Rapport van die Kommissie Publikasies
ARTIKEL 128
Derde Rapport van die Kommissie Publikasies
ARTIKEL 129
Eerste Rapport van die Kommissie Leerstellig 3
ARTIKEL 130
Eerste Rapport van die Kommissie Kerkregtelik 2
ARTIKEL 131
Tweede Rapport van die Kommissie Kerkregtelik 2
ARTIKEL 132
Dagopening, Saterdag 15 Januarie
ARTIKEL 133
Rapport van die Ordekommissie
ARTIKEL 134
Presensie
ARTIKEL 135
Mosies
ARTIKEL 136
Beswaarskrif Part. Sinode Wes-Transvaal teen die besluit van die Nasionale Sinode 1997, Art. 23.6 oor
moontlike uitbreiding van KO, Art. 69
ARTIKEL 137
Beswaarskrif Part. Sinode Noord-Transvaal teen die besluite van die Nasionale Sinode 1913 en 1997 oor
liturgiese liedere en ‘n versoek as konsekwensie
ARTIKEL 138
Eerste Rapport van die Kommissie: Samelewing 1
ARTIKEL 139
Derde Rapport van die Kommissie vir die benoeming van Deputate
ARTIKEL 140
Eerste Rapport van die Kommissie vir Emeritaatsversorging
ARTIKEL 141
Tweede Rapport van die Kommissie: Bybelverspreiding en –vertaling
ARTIKEL 142
Eerste Rapport van die Kommissie: Teologiese Skool
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ARTIKEL 143
Derde Rapport van die Kommissie Kerkregtelik 2
ARTIKEL 144
Derde Rapport van die Kommissie Kerkregtelik 2
ARTIKEL 145
Eerste Rapport van die Appèlkommissie 3
ARTIKEL 146
Eerste Rapport van die Kommissie Leerstellige Sake 2
ARTIKEL 147
Vyfde Rapport van die Kommissie Publikasies
ARTIKEL 148
Vyfde Rapport van Kommissie: Publikasies
ARTIKEL 149
Sesde Rapport van Kommissie: Publikasies
ARTIKEL 150
Dagsluiting, Saterdag 15 Januarie
ARTIKEL 151
Dagopening, Maandag 17 Januarie
ARTIKEL 152
Rapport van die Ordekommissie
ARTIKEL 153
Seënwense vir die Sinode
ARTIKEL 154
Presensie
ARTIKEL 155
Mosies
ARTIKEL 156
Tweede Rapport van Kommissie: Samelewing 1
ARTIKEL 157
Eerste Rapport van Kommissie: Diakonale Sake
ARTIKEL 158
Eerste Rapport van Kommissie: Leerstellig 4
ARTIKEL 159
Negende Rapport van Kommissie: Publikasies
ARTIKEL 160
Negende Rapport van Kommissie: Finansies
ARTIKEL 161
Gelukwensing
ARTIKEL 162
Tweede Rapport Appèlkommissie 3
ARTIKEL 163
Tweede Rapport van die Kommissie vir Emeritaat
ARTIKEL 164
Dank aan broeder Hannes Vorster
ARTIKEL 165
Antwoord op die groeteboodskappe van die afgevaardigdes van die Christelike Gereformeerde Kerk, die
Reformed Church of New Zealand, die Reformed Church of Australia asook die Free Churches of South
Africa
ARTIKEL 166
Tweede Rapport: Diakonale Sake
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ARTIKEL 167
Derde Rapport: Diakonale Sake
ARTIKEL 168
Tweede Rapport van Kommissie: Finansies
ARTIKEL 169
Derde Rapport van Kommissie: Finansies
ARTIKEL 170
Tweede Rapport van Kommissie: Kerkregtelik 2
ARTIKEL 171
Eerste Rapport van Appèlkommissie 4
ARTIKEL 172
Derde Rapport van Kommissie: Samelewing 2
ARTIKEL 173
Tweede Rapport van Kommissie: Jeug en Onderwys
ARTIKEL 174
Derde Rapport van Kommissie: Jeug en Onderwys
ARTIKEL 175
Rapport van die Kommissie van pre-advies insake gesprek met Sinodes Soutpansberg en Middellande
ARTIKEL 176
Tweede Rapport van Kommissie: Leerstellige Sake 4
ARTIKEL 177
Sewende Rapport van Kommissie: Publikasies
ARTIKEL 178
Agtste Rapport van Kommissie: Publikasies
ARTIKEL 179
Tiende Rapport van Kommissie: Publikasies
ARTIKEL 180
Derde Rapport van Kommissie: Bybelverspreiding- en vertaling
ARTIKEL 181
Dagsluiting, Maandag 17 Januarie
ARTIKEL 182
Dagopening, Dinsdag 18 Januarie
ARTIKEL 183
Notule
ARTIKEL 184
Rapport van die Oderkommissie
ARTIKEL 185
Tweede Rapport van Kommissie: Leerstellig 2
ARTIKEL 186
Derde Rapport van Kommissie: Leerstellig 2
ARTIKEL 187
Verwelkoming en voorstelling
ARTIKEL 188
Tweede Rapport van Kommissie: Samelewing 2
ARTIKEL 189
Beswaarskrif teen die goedkeuring van die 1983/92-vertaling van die Bybel (NAV) vir kerklike gebruik
ARTIKEL 190
Versoek aan die Sinode
ARTIKEL 191
Derde Rapport van Kommissie: Samelewing 2
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ARTIKEL 192
Eerste Rapport Appèlkommissie 1
ARTIKEL 193
Derde Rapport van Kommissie: Samelewing 1
ARTIKEL 194
Eerste Rapport van Kommissie: Ekumenisiteit
ARTIKEL 195
Tweede Rapport van Kommissie: Ekumenisiteit
ARTIKEL 196
Derde Rapport van Kommissie: Emeritaat
ARTIKEL 197
Eerste Rapport Appèlkommissie 2
ARTIKEL 198
Die Sinode onderbreek sy verrigtinge in ‘n huldigingswoord oor die lewe en werk van prof. P.W. Buys.
ARTIKEL 199
Tweede Rapport Appèlkommissie 2
ARTIKEL 200
Tweede Rapport van Kommissie: Leerstellig 3
ARTIKEL 201
Vierde Rapport Appèlkommissie 3
ARTIKEL 202
Derde Rapport van Kommissie: Ekumenisiteit
ARTIKEL 203
Vierde Rapport van Kommissie: Ekumenisiteit
ARTIKEL 204
Vyfde Rapport van Kommissie: Ekumenisiteit
ARTIKEL 205
Tweede Rapport van Appèlkommissie 1
ARTIKEL 206
Vierde Rapport van Kommissie: Leerstellig 2
ARTIKEL 207
Afskeid
ARTIKEL 208
Dagsluiting, Dinsdag 18 Januarie
ARTIKEL 209
Dagopening, Woensdag 19 Januarie
ARTIKEL 210
Presensie
ARTIKEL 211
Notule
ARTIKEL 212
Rapport Ordekommissie
ARTIKEL 213
Groeteboodskappe
ARTIKEL 214
Mosies
ARTIKEL 215
Derde Rapport van Kommissie: Leerstellig 4
ARTIKEL 216
Vierde Rapport van Kommissie: Jeug en Onderwys
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ARTIKEL 217
Vyfde Rapport van Kommissie: Jeug en Onderwys
ARTIKEL 218
Vierde Rapport van Kommissie: Liturgies 2
ARTIKEL 219
Vyfde Rapport van Kommissie: Liturgies 2
ARTIKEL 220
Tweede Rapport Appèlkommissie 5
ARTIKEL 221
Derde Rapport van Appèlkommissie 2
ARTIKEL 222
Derde Rapport van Appèlkommissie 4: Appèl H.G. Kruger teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal
van 24 November 1999
ARTIKEL 223
Vierde Rapport van Appèlkommissie 3
ARTIKEL 224
Vierde Rapport van Kommissie vir Benoeming van Deputate
ARTIKEL 225
Vierde Rapport van Kommissie: Bybelverspreiding en -vertaling
ARTIKEL 226
Vierde Rapport van Kommissie: Finansies
ARTIKEL 227
Vyfde Rapport van Kommissie: Finansies
ARTIKEL 228
Tweede Rapport van Kommissie: Liturgie 2
ARTIKEL 229
Eerste Rapport van Kommissie: Kerkregtelik 2
ARTIKEL 230
Vierde Rapport van Kommissie: Leerstellig Sake 2
ARTIKEL 231
Tweede Rapport van Kommissie: Leerstellige Sake 4
ARTIKEL 232
Derde Rapport van Kommissie: Liturgie 1
ARTIKEL 233
Eerste Rapport van Appèlkommissie 4
ARTIKEL 234
Derde Rapport van Appèlkommissie
ARTIKEL 235
Tweede Rapport van Kommissie: Leerstellig 1
ARTIKEL 236
Dagsluiting, Woensdag 19 Januarie
ARTIKEL 237
Dagopening, Donderdag 20 Januarie
ARTIKEL 238
Presensie
ARTIKEL 239
Rapport van die Ordekommissie
ARTIKEL 240
Gelukwense
ARTIKEL 241
Derde Rapport van Kommissie: Leerstellig 4
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ARTIKEL 242
Eerste Rapport van Kommissie: Samelewing 2
ARTIKEL 243
Sesde Rapport van Kommissie: Ekumenisiteit
ARTIKEL 244
Sewende Rapport van Kommissie: Ekumenisiteit
ARTIKEL 245
Eerste Rapport van Kommissie: Kerkregtelik 1
ARTIKEL 246
Kommissie: Herderlike brief
ARTIKEL 247
Tweede Rapport van Kommissie: Kerkregtelik 1
ARTIKEL 248
Derde Rapport van Kommissie: Kerkregtelik 1
ARTIKEL 249
Derde Rapport van Kommissie: Leerstellig 3
ARTIKEL 250
Vierde Rapport van Appèlkommissie 1
ARTIKEL 251
Derde Rapport van Appèlkommissie 1
ARTIKEL 252
Vierde Rapport van Kommissie: Liturgie 1
ARTIKEL 253
Sesde Rapport van Kommissie: Liturgies 2
ARTIKEL 254
Sesde Rapport van Kommissie: Finansies
ARTIKEL 255
Sewende Rapport van Kommissie: Finansies
ARTIKEL 256
Vierde Rapport van Appèlkommissie 4
ARTIKEL 257
Finale Rapport van die Kommissie: Pers en Internet
ARTIKEL 258
Ad hoc Kommissie Herderlike Brief
ARTIKEL 259
Finale Rapport van Kommissie: Benoeming van Deputate
ARTIKEL 260
Rapport van die Kommissie ad hoc vir pre-advies insake Nagmaalsviering
ARTIKEL 261
Wysiging aan Finale Rapport van Kommissie : Benoeming van Deputate
ARTIKEL 262
Bedienaars wat emeriteer
ARTIKEL 263
Bedanking
ARTIKEL 264
Afsluiting
ARTIKEL 265
Verdaging van die Sinode
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
HANDELINGE
VAN DIE SEWE-EN-VEERTIGSTE NASIONALE SINODE
POTCHEFSTROOM OP 10 JANUARIE 2000 EN VOLGENDE DAE
1.

IN

AMPTELIKE OPENING

1.1 Opening: Roepende Kerkraad (Art.1)
Die Voorsitter van die Roepende Kerkraad, ds. H.S. Coetzee, open die vergadering deur Ps. 103:1 en
2 te laat sing, Matt. 5 te lees, ‘n gepaste woord uit hierdie gedeelte te spreek, daarna voor te gaan in
gebed en af te sluit met die sing van Ps. 66:1 en 7.
1.2 Verwelkoming (Art.2)
Namens die Roepende Kerkraad word al die broeders hartlik in Potchefstroom verwelkom. Alle
emeriti, professore en besoekers word ook verwelkom.
Die skielike afsterwe van ds. P.J.W.S. van der Westhuizen word gemeld. ‘n Mosie in die verband sal
later ter tafel geneem word. Dr. P.P. Kruger word gelukgewens met sy beroeping as professor in Ou
Testament aan die Teologiese Skool.
1.3 Konstituering (Art.3)
1.3.1 Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Part. Sinodes ontvang. Dit is
behoorlik onderteken en in orde bevind.
Die volgende afgevaardigdes is teenwoordig:
Partikuliere Sinode Namibië
Predikante
Ds. R.J.P. du Plessis
Ds. M.P. Fourie
Dr. W.C. Opperman
Ds. H.W. Schutte
Ds. J.H. Grobler (Sek.)
Ds. P.J. Venter

Ouderlinge/Diakens
Oudl. J.P. Esterhuyse
Oudl. P.I. Labuschagne
Oudl. J.M. Jooste
Oudl. A.J. du Plooy
Diak. M.C. Duvenhage (Sek.)
Oudl. W.L. Viljoen (Sek.)

Partikuliere Sinode Noord-Transvaal
Predikante
Ds. P.J.L. du Plessis
Ds. S.J.M.S. Smit
Dr. J.L. Venter
Ds. L.D. Aucamp (Sek.)
Ds. B.C.G. Fourie
Dr. J. le Roux
Ds. B.R. Kingma
Ds. J.J. de Kock
Ds. R.M. van der Merwe
Dr. D.G. Breed
Dr. H.G. Stoker
Dr. N.P. Heystek
Dr. T. van der Walt
Ds. N.W. Ligthelm

Ouderlinge
Oudl. W.J. Cilliers
Oudl. L.H. Verhoef (Sek.)
Oudl. A. Hibbert
Oudl. A.J. Roos
Oudl. M.J. du Plessis
Oudl. D.J.P. Erasmus
Oudl. J.J. Hertzog
Oudl. P.J.P. Kruger
Oudl. W.J. Snyman
Oudl. J.P. Viljoen
Oudl. Z. de Beer
Oudl. N.G. Sarkady (Sek.)
Oudl. J. Aucamp (Wapadrant)
Oudl. C.J.H. Steenkamp
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Ds. S.A. Cilliers
Ds. I.W. Ferreira

Oudl. T.P. van Graan
Oudl. G.M.M Erasmus

Partikuliere Sinode Noordwes
Predikante
Dr. A.H. Bogaards
Dr. F.R.P. de Bruyn
Ds. J.C. Erasmus
Dr. P. Kruger (Sek.)
Ds. A.P. Krüger
Dr. J.L. Ras
Ds. A.B. van der Walt
Ds. J.P.B. van der Walt (Sek.)
Dr. S.J. van der Merwe
Ds. J.D. Venter

Ouderlinge
Oudl. A.J. van der Walt (Sek.)
Oudl. P.J.A. van Zyl (Sek.)
Oudl. S.R. Kruger
Oudl. N.J. Ranft
Oudl. L.A. de Bruyn (Sek.)
Oudl. H.H. Schutte
Oudl. B.D.C. Snyman
Oudl. J.P. van Dyk
Oudl. A.J. Venter
Oudl. G.H.J. Venter

Partikuliere Sinode Oos-Transvaal
Predikante
Ds. D.J. Bakker
Ds. L.H. van Schaik
Dr. D.J.S. Steyn
Ds. E.J. Tiemensma
Ds. F.J. van Deventer
Ds. H.F. van Wyk
Ds. D. Laufs
Ds. F.J. du T. Lessing
Ds. P.H. Fick
Ds. P.J. van der Walt
Ds. J.H. Cilliers
Ds. J. van Schaik
Ds. C.J.H. Breed
Ds. J.P. Bingle
Dr. G. Breed
Ds. H. Dijkstra

Ouderlinge
Oudl. C.J.D. van der Linde
Oudl. A.D. Goede
Oudl. F.R.P. Schutte
Oudl. J. Mulder
Oudl. M.J. van Staden
Oudl. J.L. van Vuuren (Sek.)
Oudl. C.S.W. Buys
Oudl. H. Boersema
Oudl. M.A.F. Kruger
Oudl. C.L. Botha
Oudl. G.C. Verhoef
Oudl. A.T. Dreyer (Sek.)
Oudl. F.D. Grobler
Oudl. L.S. Lessing
Oudl. A.C. Kendall
Oudl. L. van der Merwe (Sek.)

Partikuliere Sinode OVS en Natal
Predikante
Ds. D.J. Malan
Ds. P.J. van der Walt (Bethlehem)
Ds. S.P. Venter
Ds. J.B. du Plessis
Ds. F.W. de Wet
Ds. G.C. Verhoef (Sek.)
Ds. P.A. Coetzee
Ds. D. Lartz
Ds. S.D. Snyman
Ds. F.P. Kruger
Ds. A.L. Coetzer
Ds. A.H. Klopper
Ds. R.L. Vorster
Ds. J.E. Franck

Ouderlinge
Oudl. T.M. Buys
Oudl. A. Coetzee
Oudl. C.R. Crous
Oudl. J.E. Kotze (Sek.)
Oudl. J.M. Earle
Oudl. F.C. Jordaan
Oudl. I.J. Knoesen
Oudl. J.H. Muller (Afwesig)
Oudl. C.J. du Plessis (Sek.)
Oudl. A.J.J. Boshoff (Sek.)
Oudl. J.J. Smit
Oudl. M.G. Smit (Afwesig)
Oudl. P.J.L. Terblanche
Oudl. H.L. van Rooy
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Ds. W. Vogel
Ds. C.A. Jansen

Oudl. A.J. van Wyk
Oudl. D.J.W. Viljoen

Suidelike Partikuliere Sinode
Predikante
Dr. P.W. Bingle
Dr. F. van der Walt
Ds. J.L. Myburg
Ds. S.F.F. van der Walt
Ds. R.G. Aucamp
Dr. A.N. Helberg
Ds. P.K. Lourens
Dr. G.C.P. Labuscagne
Ds. T.J. Potgieter
Ds. J.A. Schutte
Ds. C.S. Grobler
Ds. G.S. Kruger
Ds. J.L. van der Schyff
Ds. J. Malan (Sek.)
Dr. M.J. du Plessis
Ds. J. Lion-Cachet (Sek.)

Ouderlinge
Oudl. W.D. van der Walt
Oudl. J. Goedhard (Sek.)
Oudl. J.S. Venter (Afwesig)
Oudl. H. Nel (Sek.)
Oudl. M.F. Reinecke
Oudl. N.P. Kruger
Oudl. K.J. van der Berg
Oudl. M.J. du Plessis
Oudl. J.W. du Plessis
Oudl. W. Grove
Oudl. M.J. Hutcheons
Oudl. .I.J. Lessing
Oudl. C. Lohann
Oudl. G.J. Swanepoel
Oudl. L.S. van der Walt
Oudl. C.J. de Wet

Partikuliere Sinode Wes-Transvaal
Predikante
Dr. I.L. Bekker
Ds. L. du P. van der Vyver (Sek.)
Dr. C.F.C. Coetzee
Dr. C.J. Smit
Ds. G.N.V. Botha
Dr. A.G.S. Venter
Ds. A.H. Mulder
Ds. H.P.M. van Rhyn
Dr. W.C. Vergeer
Dr. S.J. van der Walt
Ds. T.C. de Klerk
Ds. G.J. van Wyk
Ds. P. Fanoy
Ds. P.W.A. Mulder
Ds. P. Venter
Ds. J.J. Cloete

Ouderlinge
Oudl. J. Jordaan (Sek.)
Oudl. C.J. Kruger
Oudl. D.E. Bisschoff
Oudl. W. Grönum
Oudl. C.J. Skinner (Sek.)
Oudl. N.J. van Deventer
Oudl. A. Opperman
Oudl. A.J. du Plessis
Oudl. D.F. du Toit
Oudl. M.C. Erasmus
Oudl. J.P. Snyman
Oudl. P.E. van Zyl
Oudl. K. Wyma
Oudl. C.J.H. Wilsenach
Oudl. J.C. du Plessis
Oudl. P.J. Snyman

1.3.2
1.4

Adviseurs: proff. B.J. de Klerk, A. le R. du Plooy, J.J. Janse van Rensburg, G.J.C. Jordaan, H.F.
van Rooy, J.H. van Wyk, C.J.H. Venter, F.P. Viljoen en J.M. Vorster.
Verkiesing van Moderamen (Art.4)
Die Moderamen word per geslote stembriewe soos volg saamgestel:
Voorsitter
Dr. J.L. Ras
Ondervoorsitter
Dr. T. van der Walt
Skriba
Dr. C.J. Smit
Adjunk-skriba
Ds. P.J. van der Walt (Bethlehem)
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1.4.1 Die Moderamen (Art.6)
1.4.1.1 Die Moderamen neem hul plekke in.
Dr. J.L. Ras bedank die Roepende Kerkraad vir hulle voorbereiding en vir die hantering van die
konstituering. Hy bedank almal vir die vertroue in die lede van die Moderamen gestel en spreek
die vertroue uit dat die werk van die Sinode onder leiding van die Heilige Gees sal geskied.
Hierna laat hy Ps. 20:1, 2 en 4 sing.
1.4.1.2 Die Voorsitter, dr. J. Ras, rig ‘n besondere woord van verwelkoming aan broeders uit die
buiteland:
Rev. John Rogers – RCNZ
Rev. Johan Joubert – Ref. Church of Australia (RCA)
Rev. Joshua Seitlheko – Ref. Church of Botswana
Diaken Cg’ase Tchone – Ref. Church of Botswana
Diaken Xgaiga Qhomatcaa – Ref. Church of Botswana
Ds. Hendrik du Plessis – Ref. Church of Botswana
Ook aan emerituspredikante en professore, broeders uit Sinode Soutpansberg, die Direkteur van
die Administratiewe Buro en personeel en verteenwoordigers van die pers.
Welkom aan die kosters, Hugo du Plessis en Louwrens Nel.
1.5 Openlike Verklaring (Art.7)
Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, lees die openlike verklaring voor en al die Deputate betoon
hulle instemming deur op te staan.
1.6 Godsdiensoefening en Groete (Art.18)
Prof. J.L. Helberg lei die erediens en bedien die Woord uit Psalm 1.
Die Voorsitter, dr. J.L. Ras, rig ‘n woord van dank namens die Sinode aan prof. Helberg.
Die volgende groeteboodskappe word gelewer:
• Ds. Nic Bezuidenhout – van die NG Kerk, nadat hy deur ds. B.C.G. Fourie voorgestel is.
• Ds. O.T. Serobatse – van die Sinode Middellande, nadat hy deur dr. S.J. van der Merwe
voorgestel is.
• Prof. C.J. Reinecke, as Rektor van die PU vir CHO, namens die Universiteit, nadat hy deur
dr. T. van der Walt aan die woord gestel is.
• Prof. A. le R. du Plooy, as Rektor van die Teologiese Skool, nadat hy deur dr. T. van der Walt
aan die woord gestel is.
Die Voorsitter, dr. J.L. Ras, verdaag die openingsgeleentheid deur Ps. 9:7,9 en 10 te laat sing.

2.

AFGEVAARDIGDES ANDER KERKE/SINODES, GROETE, ENS

2.1 Groeteboodskappe
2.1.1 GROETEBOODSKAP TEOLOGIESE SKOOL POTCHEFSTROOM
Die jaar 2000 is uiteraard ‘n besondere jaar, en vir ons as kerke wat in Sinode saam is, is hierdie
oorgangstyd na ‘n nuwe millennium ook ‘n tyd van herinnering, van dankbaarheid en van gebed met die
oog op die toekoms.
Ons herinner ons die gebeure ‘n eeu gelede toe ons land en volk in ‘n oorlog gewikkel was met Groot
Brittanje, toe die Teologiese Skool gesluit moes word, toe studente en leermeesters gevange geneem is,
studente gesneuwel het en mense en kerke gehawend anderkant uitgekom het. Daar moes in die jaar 1900
ook weer ‘n Sinode gewees het na die een van 1897. As gevolg van omstandighede is die volgende een
eers in 1904 gehou, in Middelburg (Kaapkolonie) toe die besluit geneem is om die Skool na
Potchefstroom te verskuif.
Die Teologiese Skool was destyds vir die kerke ‘n besondere kleinood. Selfs die Staatspresident, S.J.P.
Kruger, het na die oorlog ‘n bedrag van 750 pond aan die Teologiese Skool geskenk. In terme van die
waarde van die geld en van verhoudinge was dit ‘n buitengewoon groot bydrae! Uit die ou Handelinge
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van Sinodes by die vorige eeuwisseling blyk dit dat die kerke besonderlik geïnspireer en vasbeslote was
om hulle roeping in diens van die koninkryk uit te oefen. Die teenslae het hul as ’t ware sterker gemaak.
Ons is dankbaar vir die voorbidding en steun van al die kerke waarsonder ons nie ons werksaamhede en
verpligtinge sou kon doen nie. Ons getuig graag dat die Kuratorium met nougesetheid en liefde na die
belange van die Skool omgesien het. Die wonderlike gees, volgehoue werkywer en steun van die
professore en administratiewe personeel het dit ‘n vreugde gemaak om aan die Skool betrokke te kon
wees en met die pragtige groep studente te kon werk.
Benewens die band met die kerke in wie se diens ons is, is daar ook die band met die PU vir CHO. Graag
betuig ons ons dank en waardering vir die besondere verhouding en daadwerklike steun van die kant van
die Universiteit – veral wanneer in ag geneem word dat die Onderwys as sodanig baie nuwe eise aan
inrigtings stel.
Ons bid die kerke in Sinode die seën van die Here toe. Mag ons die toekoms met entoesiasme,
geloofsmoed en vertroue tegemoet gaan, die uitdagings van ons tyd aanvaar en ‘n besliste bydrae lewer in
belang van die kerk, die samelewing en die koninkryk van God. Ons kan dit doen omdat ons lewe vanuit
die ryke beloftes van God in Christus: dat Hy met ons is en dat die poorte van die doderyk nooit die kerk
sal oorweldig nie.
Rektor: Prof. A. le R. du Plooy.

2.1.2

GROETEBOODSKAP VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

Verandering en vernuwing is hoog op die agenda van elke kerklike vergadering. Realiteite van ons dag
dwing ons om daaraan aandag te gee. Tye van verandering bring verwarring en onsekerheid. In sulke
omstandighede reageer mense tipies deur of krampagtig vas te hou aan dit wat in die verlede sekuriteit
gebied het, of deur ongekwalifiseerd alles wat as vernuwing aangebied word, aan te gryp. Beide hierdie
reaksies hou op die lang duur vir die kerk groot gevare in. Om tussen hierdie uiterstes ‘n weg te vind, is
die uitdaging waarmee elke kerklike regeervergadering gekonfronteer word.
As kerke wat binne die tradisie van die Reformatoriese Teologie ons identiteit vind, is ‘n voortdurende
proses van hervorming en verandering deel van ons selfverstaan en kerkwees. Hierdie hervormingsproses
word egter gekwalifiseer as ‘n gehoorsame terugvra na die Woord. Dit is ons opgawe!
Namens die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika is ons bede dat u onder die leiding van sy Gees,
deur die Woord gerig mag word om, vernuwend en eietyds, die wesenlike van ons diens aan God tot
uitdrukking te laat kom.
Voorsitter: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering: Prof. T.F.J. Dreyer.

2.1.3

GROETEBOODSKAP VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

Dis werklik ‘n voorreg om in hierdie besondere tye aan u die hartlikste groete en seënbede van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk oor te dra. Dit word beslis nie gedoen as ‘n blote formaliteit of
hoflikheidsgebaar nie, maar in die deeglike besef dat ons in noue solidariteit met mekaar kerk van die
Here is in dié bepaalde tyd en in hierdie besondere deel van Afrika. Hierdie solidariteit is nie alleen ‘n
gegewendheid vanuit die feit dat ons deur die geloof in Jesus Christus almal kinders van God is nie, maar
is ook ‘n werklikheid as gevolg van die Here se beskikking dat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
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en die Nederduitse Gereformeerde Kerk oor baie jare die pad in ‘n besondere sin as susterkerke saam
geloop het en deur die genade van die Here hopelik in die toekoms ons roeping in nog nouer verbintenisse
met mekaar sal kan nakom.
Ons almal besef dat daar nie so ‘n iets bestaan soos ‘n ”maklike” Sinodesitting nie. Die uitdagings is
altyd groot. Tog is dit ook so dat die tyd waarin u vergader besondere eise stel aan die kerk van Jesus
Christus.
As ‘n mens dink aan die omgewing waarin die kerk tans, ook wêreldwyd, moet leef en werk, besef jy dat
die “kleiner-wordende wêreld”, mens-gesentreerdheid en ‘n sterk verbruikersmentaliteit tot ‘n groot mate
die speelveld bepaal waarop die kerk moet beweeg in sy roeping t.o.v. die wêreld. Die moraliteitskrisis
wêreldwyd, maar ook in ‘n besondere sin in ons land; die behoefte aan versoening op baie vlakke, in die
besonder ook tussen gelowiges; die gevoel van verlamdheid en uitsigloosheid wat by baie mense
posgevat het – dit alles bied besondere uitdagings aan die kerk om in so ‘n samelewing die evangelie van
Jesus Christus te verkondig en die sout van die aarde en die lig vir die wêreld te wees.
Maar ook in die kerk self is daar groot veranderinge wat besondere eise stel aan eietydse kerk-wees. Om
maar ‘n paar te noem: die groter mate van diversiteit mb.t. lidmate se lewensoriëntering, leefwyse en
geloofsbelewing; die verandering t.o.v. die rol, roeping en standpuntinname van gelowiges noudat hulle
nie meer so ‘n verskanste posisie geniet m.b.t. geloofstandpunte nie (dink bv. aan die vroeëre
Sondagswetgewing, aborsiewette, wette i.v.m. lotery en dobbelary, ens.); die toenemende behoefte aan ‘n
kerk wat, op voetspoor van die Here Jesus Christus, ‘n dienskneggestalte aanneem en op dié manier
werklik vrug kan dra tot eer van die Here (vgl. bv. die armoedeprobleem, vigs, werkloosheid, ens.).
Daarby kom die dringendheid van die eenheid van gelowiges, met die besef dat verdeeldheid,
verdagmakery en kerklike selfvoldaanheid luukses is wat lankal nie meer bekostig kan word nie.
Ja, werklik, die landskap waarin ons beweeg het baie nuwe dimensies bygekry wat nuwe eise stel aan die
kerk van Jesus Christus. En in dit alles deel ons met mekaar die uitdagings en die roeping. Daarom is
hierdie Sinode se saak (sake) ook ons s’n en as dit met u goed gaan, gaan dit ook met ons goed.
In ons harte leef die vaste wete dat die GKSA nog altyd sy roepingsvervulling laat bepaal het deur die eer
van God, die koninkryk van God en die Woord en wil van God. Daarin is u vir baie mede-gelowiges tot
inspirasie en voorbeeld. Daarom kan ons u ook niks beter gee nie as die versekering dat ons ernstig bid
dat, in ooreenstemming met die eerste drie bedes van die Onse Vader, deur hierdie Sinode die Naam van
ons hemelse Vader geheilig sal word, sy koninkryk al kom en sy wil sal geskied.
Mag die Here u in dié proses ryklik seën.
Ds. Nick Bezuidenhout (NG Kerk Goudkop, Klerksdorp)

2.1.4

GROETEBOODSKAP VAN SINODE SOUTPANSBERG

It is an honour and a privilege indeed to have this time to pass greetings from your brothers from
Soutpansberg to your Synod. Synod Soutpansberg is wishing you a very blessed session of your Synod.
We are also wishing you a very blessed New Year.
We are aware of the difficult task that is facing this session. Therefore, we assure you of our prayers. We
are also observing what is happening here with great interest. Your destiny is our destiny. That is where
our interest lies.
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Brothers, we would like to remind you again that our society has dramatically changed since 1990. The
democratisation of our society has challenged us as churches to contextualise our witness. If we continue
dragging our feet, this will neither be in the interest of God’s kingdom in South Africa nor to the future of
our children. Let us face the new context, in which God is calling us to serve him, with faith and hope. If
we face it as a threat, as you seemed to be doing the past nine years, we will be blowing a trumpet of our
own death.
Brothers, Synod Soutpansberg is reminding you that, for us, as churches, to work together towards the
future, we are humbly requesting your Synod to acknowledge your political and moral participation in the
system of racism. Racism has hurt many lives of our members physically and psycologically. It will be
enough for us to hear you saying: YOU ARE SORRY. We are eagerly waiting for the day that we can
embrace each other as brothers, who are to share the common future.
Church unity is another matter that we want to raise with you. This issue was discussed for decades in
our major assemblies. We hope, this Synod will decide that our spiritual unity should also be concretised
in the geographical restructuring of our major assemblies. Your decision, on this issue, will be a
millennium gift to Synod Soutpansberg, and to all who love God’s church in South Africa. We want to
make it clear to you that we will never accept any model that will entrench apartheid in any form. Model
based on geography is scriptural and church orderly. Your members are also eagerly waiting for a
direction in this regard.
In all matters that you have to take decisions, decide as those who are eager for God’s truth. In the end,
be able to say: WE AND THE HOLY SPIRIT SAY SO.
May our gracious God be with you.
Rev. A.E. Liphadzi.

2.1.5

GROETEBOODSKAP VAN SINODE MIDDELLANDE

Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, ek is gevra om in die plek van ds. Sehoole van TembaHammanskraal, die groete van Sinode Middellande oor te dra. Dit is nog moeiliker as wat dit klink, want
ons is mos ook deel van hierdie Kerk in Suid-Afrika. Ons is mos nie buitestaanders van die GKSA nie.
Ja, deur sendingwerk is Sinode Middellande afkomstig van hierdie Sinode. Sinode Middellande is
onderskeie, maar nie geskei van die GKSA nie. As gevolg, hoe sê jy nou groete aan jouself ook?
Geliefdes, u sal sekerlik met my saamstem as ek sê, niks kan gebeur of laat gebeur (soos hierdie
uitnodiging) sonder rede, oorsaak, sonder doel, sonder die gevolg daarna, en uiteindelik sonder ‘n effek
op iets of op iemand nie. Dis iets feitlik en geskiedkundig. Om iemand uit te nooi vir groete, bedoel niks
meer as om te sê: Ek sal jou aanvaar, ek sal jou verwelkom, jy sal by my vry wees, niks sal jou pla nie –
daar sal geen struikelblok tussen u en ek wees nie.
In Tswana beteken die woord “groet” “Dumela” (= glo of letterlik, volgens die toestand van groet, bedoel
dit: Hier is ek, aanvaar my, verwelkom my, wees bly met my!!). Dit is eintlik ‘n versoek van
verwelkoming. En sodra ek met die antwoord kom en sê: “Agee”, dit bedoel: ek aanvaar u, u is welkom,
u is saam met my, wees tuis, wees vry met my!! Maar sodra ek met ander gesindheid terug kan antwoord,
wat negatief is aan “agee”, of net swyg, u gaan sekerlik ongelukkig voel, nie tuis voel nie, nie welkom
voel nie, nie vry voel nie en verwerp voel.
Met ander woorde broeders, in beide hierdie aksies van groet en antwoord (albei met ‘n positiewe
gesindheid) is daar ‘n bewys of ‘n gevoel van liefde – liefde aanmekaar. Yes, here, a point of cause, point
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of aim, point of consequence, and yes lastly, a point of effect on someone is being exposed; out of this
invitation and responding to giving of greetings.
Nou, geliefdes, wil ek hier sê: Ons in Sinode Middellande groet u saam met God; wees gegroet in God,
ons hemelse Vader.
Nou geliefdes, hartlik Dumelang, in die Naam van Christus; Ons wil met u wees, aanvaar ons,
verwelkom ons – ons is een saam met julle – ja saam met julle in alle aspekte van die Kerk – nie alleen
hier in die sitting; soos Paulus aan die Korintiërs sê: Daar is verskeidenheid van gawes en van
bedieninge, en van werke, maar dit is een Gees, een Here en een God wat alles in almal werk.
Broeders, by hierdie onderlinge bewys of uitdrukking van liefde, mag dit nie iets wees wat mondeling
alleen gebeur nie, maar iets tot praktyk, iets tot uitoefening kom. Om so te beweeg, dan is ons besig om
die Kerk van die Here te bou.
Paulus sê aan Timoteus: Wees ‘n voorbeeld (wees voorbeeldig) – “be exemplary” – Nma Sekao – Laat
ander mense, laat die wêreld jou aanskou en hoor – aan hulle wat glo, in Woord, in wandel, in liefde, in
Gees, in geloof en in reinheid. Laat die liefdelike positiewe konsekwensie en effek op ander Sinodes
gesien word.
Sodra ons nie voorbeeldig wees nie, aan alles wat ons hier liefdelik bespreek en besluit, dan is ons besig
met die ander hand die muur van die Kerk wat ons bou, afbreek!
Broeders, ons het julle lief, omdat God ons daartoe sterk maak en bekwaam gemaak het – en omdat die
liefde van Christus ons dring.
Ons bid julle die ryke seën van God toe, op al die verrigtinge van hierdie vergadering, saam met wysheid
en krag, en eensgesindheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Ds. O.T. Serobatse.

2.1.6

GROETEBOODSKAP VAN GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT NEDERLAND

Geagte broeders
Wij groeten u hartelijk in de naam van de Here Jezus Christus. Hij die gisteren en vandaag dezelfde is en
tot in eeuwigheid (Hebreën 13:8) moge zijn kerk ook in het nieuwe millennium bewaren. Namens de
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) wensen we u Gods zegen toe op uw werk als Synode.
We hopen dat u goede beraadslagingen mag hebben en dat uw besluiten dienstbaar mogen zijn aan de
voortgang van Gods werk in deze wereld.
In dat werk willen we graag schouder aan schouder met u staan. Al vele jaren herkennen wij uw kerken
als kerken van de Here Jezus Christus. U kerken en de onze staan op hetzelfde fundament. Samen willen
we in deze wereld het evangelie uitdragen. Daarom zoeken we al jaren naar nauwere contacten met u.
We willen de eenheid die er is in leer, dienst en tucht ook zo graag daadwerkelijk beleven (Efeziërs 4:3).
Te denken valt aan de ICRC – de internationale conferentie van gereformeerde kerken – en aan de
zendingswerk dat gedaan wordt in Afrika. Daarom betreuren we dat er telkens weer hindernissen lijken
te zijn die onze samenwerking verstoren.
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We denken niet gelijk over de relatie met die Nederlands Gereformeerde Kerken. We hebben uw
deputaten op de hoogte gesteld van de besluiten die onze generale Synode moest nemen. Laten we samen
zoeken naar openingen in dat contact. We hopen dat u ons daarbij in onze intenties herkent, zoals wij u in
de uwe.
We betreuren dat u gesprek met die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika maar niet op gang wilt
komen. Ons is er veel aan gelegen dat u elkaar in Zuid-Afrika vindt, zodat ook wij samen verder kunnen
komen.
Over deze zaken hebben in Juli 1999 in Utrecht een goed gesprek gehad met uw deputaten Smit en Van
Wyk. We hopen dat u als Synode met ons wilt nadenken over de volgende stap. Hoe kunnen wij de
eenheid die er is, daadwerkelijke gestalte geven – en daarbij volledig recht doen aan de andere partijen die
betrokken zijn, die NGK (N) en de VKGSA?
Nogmaals wensen we u Gods zegen toe op u synodewerk.
Dr. J.A. Boersema, Algemeen Secretaris
Ds.T. de Boer, Voorsitter sectie IV.

2.1.7

Greetings from the Free Church in Southern Africa to the 47th Synod of the Gereformeerde Kerke
meeting in Potchefstroom, 10-01-2000

To the Moderator, moderamen and members of the Synod
Greetings to you in the Name of our Lord Jesus Christ
We, ministers, elders and members of the Free Church in Southern Africa hereby send our greetings to
you on this occasion of your 47th National Synod.
We treasure our relations with the Gereformeerde Kerk. We do not cease to thank our Lord for your work
of faith and labour of love. We are especially grateful for your assistance in the training of our men for
the ministry at Dumisani Theological Institute in King Williams Town. To us the year 2000 is one of
achievement in the sphere of preparing men for the ministry. For at this year’s graduation ceremony the
University of Potchefstroom will hopefully, confer the degree of Bachelor of Theology on no less than
three Free Church Ministers. This is a milestone for which we are grateful to the Gereformeerde Kerk.
Moderator and brothers in Christ it is our prayer that the words of the Apostle Paul to the Corinthian
Church could somehow be a blessing to your Synod at this time. For in 1 Corinthians 15:58 he says,
“Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the
work of the Lord, because you know that your labour in the Lord is not in vain”. The Lord bless, guide
and uphold you. May He continue to make you a blessing to many.
2.2 Afgevaardigdes ander Kerke/Sinodes
2.2.1 Dr. M.J. du Plessis verwelkom ds. B. de Graaf van die Christelijk Gereformeerde Kerken in
Nederland in die midde van die Sinode en stel hom aan die woord en ds. De Graaf rig ‘n
groeteboodskap tot die Sinode. (Art.64)
2.2.2 Dr. M.J. du Plessis verwelkom verteenwoordigers van die kerke in Australië en Nieuw Zeeland.
Hy stel rev. John Rogers van die RCNZ aan die woord en rev. Rogers rig ‘n groeteboodskap tot
die Sinode. (Art.64)
2.2.3 Dr. M.J. du Plessis verwelkom rev. Bryce Taho van die Free Church of Scotland in South Africa
en stel hom aan die woord en ds. Taho rig ‘n groeteboodskap tot die Sinode. (Art.64)
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2.2.4

Ds. J.L. Myburg verwelkom rev. David Frazer van die Free Church of Scotland in die Sinode en
stel hom aan die Woord. Rev. Frazer spreek die Sinode toe. (Art.187)
2.3 Telegramme (Artt.153, 213)
Van die volgende is skriftelike seënwense op die werksaamhede ontvang:
Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Montanapoort wens die Sinode sterkte toe vir sy werksaamhede.
‘n Groeteboodskap van seënwense vir die Sinode is ontvang van dr. J. Postma van Nylstroom en van die
Kerkraad van die Geref. Kerk Thabazimbi.
2.4 Mosies en gelukwensinge (Artt.135, 155, 161, 214, 240)
2.4.1 Geluk- en seënwense aan die volgende:
2.4.2 Die Sinode aanvaar die volgende mosies van meelewing:
1. Die volgende predikante en professore is oorlede en die Sinode betuig staande meegevoel met al die
naasbestaandes:
Dr. P.J.J.S. Enslin, dr. W.P. du Plessis, ds. Jan-Louis du Plooy, ds. P.J.W.S. van der Westhuizen, prof. Jan
J. van der Walt, prof. P.W. Buys, ds. H.L.M. du Plessis, prof. D.C.S. van der Merwe, prof. I.J. van der
Walt, ds. L.A.S. van Wyk, ds. N.J. Malan, dr. J.A. Schutte, ds. E.W. Meyer, ds. G.P. Scheepers, ds.
A.J.R. Vermeulen, ds. P.T. Somerai,
2. Meegevoel word betuig met:
Dr. D. Kempff wie se eggenote, Esther, oorlede is, dr. A.N. Helberg wie se eggenote, Idellette, oorlede is,
prof. J.C. Coetzee wie se eggenote, Susan, oorlede is, die naasbestaandes van prof. Sampie Simpson wat
oorlede is, dr. P.W. Bingle en ds. J.P. Bingle wie se vader, prof. Hansie Bingle, oorlede is, mev. Monica
Grové wie se man, dr. Bart Grové, onlangs oorlede is, dr. en mev. Petrus Kruger met die afsterwe van
hulle seun, ds. P.J.L. du Plessis van Bergsig wie se broer tragies oorlede is, ds. en mev. G.N.V. Botha met
die afsterwe van hulle swaer, di. C.J. van Vuuren en R.J.P. du Plessis wie se skoonmoeder, mev. Julia le
Roux, oorlede is, ds. en mev. Jan Coetzee met die tragiese afsterwe van hulle skoonseun, die
naasbestaandes van oudl. Danie Malan van Randburg wat oorlede is, dr. T. van der Walt wie se
skoonmoeder oorlede is, oudl. L.S. Vorster van Worcester wie se dogter oorlede is. Die vergadering
betuig sy meegevoel met die Voorsitter, dr. J.L. Ras, met die afsterwe van sy vader asook sy swaer, br.
Greg Aucamp. Meegevoel word betuig met oudl. L.S. van der Walt en sy eggenote met die afsterwe van
hulle dogter. Ds. P.J. van der Walt met die afsterwe van sy broer. Ds. J.H. Schutte met die afsterwe van
sy vrou Bettie. Ds. en mev. N.J. van der Walt wie se dogter in ‘n motorongeluk oorlede is.
3. Die volgende mosies van bemoediging word aanvaar met:
Dr. en mev. N.P. Heystek met die ernstige siekte van hulle kleinkind. Dr. Heystek ondergaan self ook
behandeling en word beterskap toegewens. Ds. Chris Hattingh met wie dit beter gaan na sy ernstige
siekte.
4. Meelewing word betoon met:
Ds. T. Kruger en gesin van Newcastle wie se vrou ernstig siek is. Ds. M.E. Schalekamp met die siekte
van sy vrou, Louisa. Br. Piet van der Kooy met die ernstige siekte van sy vrou. Br. Henk Boersema met
die siekte van sy vrou. Ds. J.M. van Tonder, emeritus van Hennenman-Ventersburg kombinasie, wie se
toestand sodanig verswak het dat hy in ‘n rystoel is. Ds. G.B.C. Bester wie se vrou ‘n ernstige operasie
ondergaan het. Ds. R.L. Vorster wat in ‘n gewapende roof betrokke was. Ds. J.C. Aucamp wat in ‘n
motorongeluk betrokke was. Die eggenote en gesin van ds. F.J. du Toit Lessing wat ‘n ernstige operasie
ondergaan het. Meelewing word betoon met die siekte van dr. C.F.C. Coetzee se dogter.
Meelewing met mev. (ds.) L.H. Stavast wat ‘n knievervanging ondergaan het. Meelewing met ds. en
mev. W. Venter (Boksburg) wat gesondheidsprobleme ondervind. Meelewing met ds. Willie Venter
(Bloemfontein) wat aansterk nadat hy in ‘n brandongeluk betrokke was. Mev. Magda Liebenberg wat ‘n
geslaagde operasie ondergaan het om haar gehoor te verbeter. Ds. F.J. du Toit Lessing is uit die hospitaal
ontslaan na ‘n geslaagde operasie. Gelukwense aan prof. J.J. J. van Rensburg met die toekenning van die
Pieter van Drummelin-medalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wat aan hom
toegeken is vir sy uitsonderlike bydrae op die gebied van Bybelvertaling en Teologiese Publikasies.
Waardering teenoor prof. J.L. van der Walt van die PU vir CHO vir sy betrokkenheid van bykans 25 jaar
as deputaat vir Christelike Onderwys. Gelukwense aan dr. J. le Roux wie se dogter eerskomende
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Saterdag in die huwelik tree met ds. Ockert Oosthuizen van Secunda-Oos. Gelukwense aan dr. A.H.
Bogaards met die verwerwing van ‘n doktorsgraad. Meelewing met prof. G.P.L. van der Linde wat deur
die afgelope drie jaar heelwat verswak het, na die oorlye van sy eggenote.
5. Die volgende broeders word gelukgewens met die verwerwing van doktorsgrade:
Dr. P.J. Vermeulen, dr. J.M. van Tonder (Krugersdorp-Wes), dr. D.M. Nkulu, dr. J. Oostenbrink, dr. A.J.
Kruger
6. Gelukwensing word gerig aan:
Sr. Wijmie du Plessis met die verwerwing van ‘n B-Comm-graad (met lof). Oudl. Alwyn du Plessis van
Roodepoort wat die sesde agtereenvolgende sitting van die Nasionale Sinode bywoon. Prof. B.J. de
Klerk, dr. S.J. van der Walt en ds. R.G. Aucamp wie se seuns elkeen ses onderskeidings in die
matriekeksamen behaal het. Proff. B.J. de Klerk en F.P. Viljoen met hulle beroeping en bevestiging as
professore aan die Teologiese Skool. Dr. P.P. Kruger wat pas beroep is as professor aan die Teologiese
Skool. Die koster van die Sinode, br. Lourens Nel, het gister hulle eersteling laat doop en is ook bevestig
as ouderling. Hy word hiermee gelukgewens. Prop. Boeta Erasmus word gelukgewens met die beroep
wat hy gister ontvang het na die Geref. Kerk Lyttleton.
Dr. J.L. Ras word gelukgewens met sy verkiesing as Voorsitter van die Kuratorium, ds. P.J. van der Walt
as Ondervoorsitter, dr. C.F.C. Coetzee as hulpskriba, dr. D.J.S. Steyn as kassier en dr. J.L. Venter as
addissionele lid op die Breë Dagbestuur.
Dr. A.G.S. Venter word gelukgewens met sy verjaarsdag. Prof. C.J.H. Venter met sy herverkiesing as
Voorsitter van die Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie in Suid-Afrika. Dr. Riaan Rheeder met die
verwerwing van sy doktorsgraad.
7. Mosies van waardering word aanvaar ten opsigte van:
Ds. A.Z. Pelser wat die afgelope 24 jaar as deputaat vir Diakonale Sake gedien het. Ds. G.A. Hattingh vir
sy jarelange werk by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Prof. H.J.J. Bingle vir sy bydrae tot
Christelike Ondewys en vir die mate van gesondheid en goeie lewensomstandighede wat hy steeds ervaar.
Die kosbare werk wat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika doen.
8. Die volgende mosie word aanvaar ten opsigte van die Anglo-Boereoorlog:
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika betuig weer eens ons diepste afhanklikheid van God Drie-enig
as ons in hierdie tyd dink aan honderd jaar gelede toe die Anglo-Boereoorlog vanaf 11 Oktober 1899 tot
31 Mei 1902 so ‘n geweldige beproewing vir só baie bewoners aan die suidpunt van Afrika teweeg
gebring het. Dit het die Here God – wat die lotgevalle van volkere en nasies bestier – behaag om die
mense van Suid-Afrika deur hierdie doodsdal te laat gaan op die ou-end tot die beswil van al Sy kinders.
Ons dink opnuut aan die talle lidmate van Gereformeerde Kerke wat onder die agtduisend gesneuweldes
Boerekrygers was; asook onder die meer as ses-en-twintigduisend vroue en kinders wat in
konsentrasiekampte gesterf het – én onder die ongeveer vyf-en-twintigduisend burgers wat te midde van
uitmergelende omstandighede krygsgevangenskap wêreldwyd moes verduur.
Mag hierdie veelbewoë gebeure honderd jaar gelede ons – saam met alle gelowiges hier te lande én
wêreldwyd – opnuut die mag en heerlikheid van ons enigste Koning Jesus Christus deur wie God alle
dinge regeer, laat sien: Dié Koning wie se ryk gevestig en volkome aan’t kom is ten spyte van oorloë en
gerugte van oorloë (vgl. Jesaja 9:6).
Die Sinode betuig sy dank teenoor ons hemelse Vader vir die pragtige reën die afgelope paar dae wat oor
groot dele van die land geval het.
•
Ds. G.C. Verhoef was vanoggend in ‘n motorongeluk betrokke, maar het deur die genade van die
Here ongeskonde daarvan afgekom.
Die Sinode betuig sy dank dat die operasie van ds. F.J. du Toit Lessing suksesvol afgeloop het.
•
10. Mosies
Die volgende mosies word gestel:
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Mosie aan die Owerheid van die RSA
Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, stel die volgende mosie aan die Sinode:
“Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika verseker die owerheid van ons voorbidding. In die
besonder wil ons President Thabo Mbeki, sy kabinet, en alle streeksowerhede opdra aan die troon
van die Drie-Enige God van hemel en aarde.
Dit is ons gebed dat u die wysheid ontvang om u taak so uit te voer
•
dat rus en vrede ‘n kenmerk van ons mooi land mag wees;
•
dat geweld en misdaad met alle mag teëgestaan word;
•
dat armoede drasties verlig en ruim werksgeleenthede geskep mag word, en
•
dat alle Christene in ons land onbelemmerd hulle lewe in gehoorsaamheid en toewyding aan
die Drie-Enige God kan lei.
Terselfdertyd versoek die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika u ernstig om
•
so leiding te gee dat alles gedoen mag word om veral minderheidsgroepe so te akkommodeer
dat individue, groepe en volkere dit nie sal beleef dat hul waardes, taal en lewenswyse
bedreig word nie;
•
u te beywer dat elke landsburger op meriete gelyke geleenthede vir enige betrekking sal hê,
en
•
dat geweld en misdaad in ons land – moorde, inbrake, verkragtings, motorkapings en
dergelyke – met al die mag tot u beskikking bestry sal word deur onder meer effektiewe
polisiëring, onpartydige regspraak en toepaslike strawwe.
In die lig van Romeine 13 (en ander Skrifgedeeltes) roep ons alle lidmate van die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika – en trouens alle Christene – op om u te sien as ‘n dienaar in die hand van
God om sy Raadsplan te verwesenlik. Ons bid dat mede deur u regering die Koninkryk van God
ook in ons land toenemend in sy heerlikheid mag kom. Hierin wil ons graag van harte met u
meewerk.”

3.

DAGSLUITINGS

3.1 Dagsluiting, Maandag 10 Januarie 2000 (Art.22)
Oudl. Willie Snyman sluit af deur Skrifberyming 28b te laat sing en ‘n gebed te doen.
3.2 Dagsluiting, Dinsdag 11 Januarie 2000 (Art.50)
Oudl. I.J. Lessing lat Skrifberyming 33:1 en 3 sing en doen daarna ‘n gebed.
3.3 Dagsluiting, Woendag 12 Januarie 2000 (Art.77)
Ds. G.B.C. Bester sluit af deur Ps 33 te lees, Ps 8:1 te laat sing en ‘n gebed te doen.
3.4 Dagsluiting, Donderdag 13 Januarie 2000 (Art.9)
Ds. A.L. Coetzer sluit die dag af deur te lees uit Filip 4:4-9, te laat sing uit Ps 2:6 en voor te gaan in
gebed.
3.5 Dagsluiting, Vrydag 14 Januarie 2000
3.6 Dagsluiting, Saterdag 15 Januarie 2000 (Art.150)
Oudl. H. Boersema sluti die dag af deur te laat sing uit Ps 66:1, 2 en gaan voor in gebed.
3.7 Dagsluiting, Maandag 17 Januarie 2000 (Art.181)
Oudl. A.J. van Wyk sluit die verrigtinge van die dag deur Ps 18:14, 15 te laat sing en ‘n gebed te
doen.
3.8 Dagsluiting, Dinsdag 18 Januarie 2000 (Art.208)
Ds. P.K. Lourens sluit die dag se verrigtinge af deur Skrifberyming 8:1 en 5 te laat sing en ‘n gebed
te doen.
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3.9 Dagsluiting, Woensdag 19 Januarie 2000 (Art.236)
Oudl. Nic Kruger neem die dagsluiting waar deur Ps 147:1 en 7 te laat sing en ‘n gebed te doen.

4.

DAGOPENINGE

4.1 Dagopening, 11 Januarie 2000 (Art.23)
Ds. L.D. Aucamp open deur te lees uit Jes 41 en te laat sing uit Skrifberyming 50:1, 5, 6 en 7.
4.2 Dagopening, Woensdag 12 Januarie 2000 (Art.51)
Ds. R.J.P. du Plessis neem die dagopening waar. Hy verwys in die besonder na ds. P.J.W.S. van der
Westhuizen wat vanoggend in Windhoek begrawe word. Hy vermeld die mooi gawes en talente wat
die Here aan wyle ds. P.J.W.S. van der Westhuizen gegee het.
Ds. R.J.P. du Plessis lees uit Ps 90 en verwys na die nietigheid van die mens en van die ewigheid van
God. Ons troos is dat hulle wat in Christus sterwe deel het aan God se ewige raadsplan. Die gebed
van die Sinode is dat die Here sy eggenote, kinders en familie ryklik sal troos.
Hy laat daarna sing van Ps 84:3, 4 en 6 en doen ‘n gebed.
4.3 Dagopening, Donderdag 13 Januarie 2000 (Art.78)
Oudl. S.R. Kruger lees uit Rom 12, laat sing Ps 36:2 en doen ‘n gebed.
4.4 Dagopening, Vrydag 14 Januarie 2000 (Art.90)
Oudl. A.J. du Plessis neem die dagopening in die kerkgebou van Potchefstroom-Noord waar deur
Skrifberyming 49:1, 6 en 7 te laat sing, Joh 15:1-0 te lees, ‘n gebed te doen en weer Ps 33:1 te laat
sing, laasgenoemde volgens die nuwe beryming.
Die Sinode kry geleentheid om, onder leiding van ds. A.H. Mulder en mev. Annatjie Verhoef
(orreliste), enkele van die Psalms met die nuwe berymings en melodieë te sing, waarna die
verrigtinge weer in die Sinodesaal voortgesit word.
4.5 Dagopening, Saterdag 15 Januarie 2000 (Art.132)
Dr. F. van der Walt open deur te lees uit Ps 24, te laat sing uit Ps 98:1 en 3 en gaan voor in gebed.
4.6 Dagopening, Maandag 17 Januarie 2000 (Art.151)
Ds. J.C. Erasmus open deur Ps 5 te lees, Ps 9:1, 7 en 10 te laat sing en ‘n gebed te doen.
4.7 Dagopening, Dinsdag 18 Januarie 2000 (Art.182)
Oudl. P.I. Labuschagne open die verrigtinge deur Gal 2:15-21 te lees en Skrifberyming 28 te laat
sing as gebed.
4.8 Dagopening, Woensdag 19 Januarie 2000 (Art.209)
Ds. A.L. Coetzer neem die opening waar deur uit 1 Kor 13 te lees, Skrifberyming 21:1 en 6 te laat
sing en ‘n gebed te doen.
4.9 Dagopening, Donderdag 20 Januarie 2000 (Art.237)
Dr. J.L. Venter neem die opening waar deur 2 Kor 3:1-7 te lees, Ps 45:1, 6 en 16 te laat sing en ‘n
gebed te doen.

5.

DAAGLIKSE PRESENSIE

5.1 Woensdag 12 Januarie 2000 (Art.52)
Ould. J.M. Earle vir vandag. Oudl. M.C. Snyman is nog op pad uit Natal. Dr. S.J. van der Merwe vir
vandag. Oudl. C.J. Kruger vir Vrydag en Saterdag. Oudl. C.J. Wilsenach vir Vrydag. Dr. I.L.
Bekker vir Vrydag. Proff. B.J. de Klerk en C.J.H. Venter vir 17-19 Januarie. Br. Daan Erasmus is
vir die eerste keer teenwoordig en betuig sy instemming met die Openlike Verklaring. Oudl. Theo
Buys en sy vrou was Saterdag 40 jaar getroud en word deur die Voorsitter geluk gewens. Ds.
Francois Lessing is weer teenwoordig vandag na sy ongesteldheid gister, maar sal weer verdere
mediese toetse vandag ondergaan. Hy word sterkte toegewens.
5.2 Donderdag 13 Januarie 2000 (Art.81)
Die volgende broeders word verskoon: Oudl. J. Jordaan en dr. W.C. Vergeer vir ‘n gedeelte van
Vrydag en Saterdagoggend. Oudl. S.R. Kruger vir afwesigheid tydens Donderdagaand en
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Vrydagoggend. Oudl. Manie van Rooy vir afwesigheid tydens Donderdagmiddag en Vrydagoggend.
Oudl. A.J. van der Walt vir afwesigheid van die verrigtinge vandag.
Vrydag 14 Januarie 2000 (Artt.100, 106)
Dr. C.F.C. Coetzee betuig sy instemming met die Openlike Verklaring.
Verskoning word aangebied vir Vrydagmiddag, Vrydagaand en Saterdagoggend: Oudl. M.F.
Reinecke, ds. A.H. Klopper, oudl. P.J.L. Terblanche, oudl. D.J.W. Viljoen, oudl. A.J.J. Boshoff, ds.
N.W. Ligthelm, oudl. N.J. van Deventer, ds. J.D. Venter, oudl. J.W. du Plessis, oudl. P.J.P. Kruger,
oudl. C.J.H. de Wet, br. Hannes Vorster, ds. G.N.V. Botha, ds. J. van Schaik.
Saterdag 15 Januarie 2000 (Art.134)
Die volgende broeders het verskoning gemaak: Dr. N.P. Heystek, di. D. Laufs, I.W. Ferreira, W.
Vogel, R.L. Vorster, P. Venter, J.P.B. van der Walt, H.P.M. van Rhyn, oudle. LC. van der Merwe,
Chris Botha, J.H. Aucamp, I.J. Knoesen, J.M. Earle. Prof. J.M. Vorster vir 17-19 Januarie.
Maandag 17 Januarie 2000 (Art.154)
Die volgende verskonings is ontvang: Oudl. N.G. Sarkady – sal vandag laat opdaag, ds. R.J.P. du
Plessis – verskoning vir vandag, prof. J.J.J. van Rensburg – afwesigheid vanoggend, oudl. F.C.
Jordaan (Part. Sinode OVS en Natal) kon nie die Sinode bywoon nie a.g.v. ‘n operasie van sy vrou.
Woensdag 19 Januarie 2000 (Art.210)
Proff. J.H. van Wyk en A. le R. du Plooy vir vanoggend, oudl. J.J. Nel vir Vrydag, dr. W.C.
Opperman, ds. J.H. Grobler en oudl. A.J. du Plooy vanaf Donderdagoggend.
Donderdag 20 Januarie 2000 (Art.238)
Die volgende broeders bied verskoning aan vir afwesigheid later vandag: ds. D. Laufs en oudl. W.J.
Snyman.

6.
BESOEKERS (Artt.97, 100, 182)
6.1 Ds. P.C. Kruger (emeritus) word in die Sinode verwelkom
6.2 Br. Lukas Venter, ‘n broeder uit Lusaka, word in die Sinode verwelkom.
6.3 Dr. en mev. J.M. Gerber van Bethlehem, ds. L.S.D. du Plessis en oudl. Willie Smit van Ficksburg.
7.
GOEDKEURING VAN DIE NOTULE (Artt.183, 211)
7.1 Die Notule word deur die Skriba gestel en dit word tot by art.96 goedgekeur.
7.2 Die Skriba stel die Notule en dit word goedgekeur tot art.144.
7.3 Die res van die Notule word vir verwys na die Moderamen.
8.

RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Art.8)

A. Ds. H.S. Coetzee stel die Rapport.
B. RAPPORT
Die Roepende Kerkraad rapporteer soos volg oor die oproep en ontvangs van die Nasionale Sinode 2000.
1. Oproep
Die oproep van die Sinode is vroegtydig in Die Kerkblad (19 Mei 1999) 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 Universiteitskoshuise, Vergeet-my-nie en Wag-’n-bietjie, is tot die beskikking van die Roepende
Kerkraad gestel. Die afgevaardigdes kan volgens keuse saam met ‘n kamermaat geplaas word. Die
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eetsaal van Voorhuis word deur die afgevaardigdes gebruik en daar is voorsiening gemaak vir niekoshuisinwoners 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 9 Januarie tot
Vrydag 21 Januarie 2000.
4. Verversings
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 (10 Januarie 2000) om 19:00 in die kerkgebou van Potchefstroom-Noord saamkom. Die
godsdiensoefening staan onder die toesig van Potchefstroom-Noord en prof. J.L. Helberg
(emeritusprofessor van die Teologiese Skool), sal in die Evangelieverkondiging en gebed voorgaan.
Besluit: Van punte 1-5 is kennis geneem.
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
Besluit: Goedgekeur.
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.
Besluit: Met dank kennis geneem.
C. AANVULLENDE RAPPORT
1. Kredensiebriewe
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Partikuliere Sinodes ontvang. Dit is
behoorlik onderteken en in orde bevind.
Besluit: Goedgekeur.
Die Voorsitter bedank ds. H.S. Coetzee en die Roepende Kerkraad vir die puik reëlings wat getref is.

9.

RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KORRESPONDENSIE VAN DIE AGENDA
(Art.9)

A. Br. H.S.J. Vorster stel die Rapport.
B. RAPPORT
1. Opdrag
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Acta 1991:60, 5.4 en Acta 1997:37, 3.3.12.2.
1.1
1.2
1.3
1.4

Uitnodiging aan kerke, instansies, Sinodes om groete oor te bring
Uitnodigings te rig om afgevaardigdes te stuur
Uitnodiging te rig om waarnemers te stuur
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 CNW van die Sinodesitting in kennis te stel
1.7 Benoeming van Deputate
1.7.1 Verwittig benoemde Deputate van die Sinode van die benoeming
1.7.2 Benoem Deputate waar die Sinode in gebreke gebly het om dit te doen
1.8 Tref reëlings dat groete namens die Gereformeerde Kerke van die Nasionale Sinode oorgebring word
1.9 Gaan die Handelinge van die Nasionale Sinode 1997 deur en gee die sake wat by die Algemene
Sinode tuishoort, vir kennisname en behandeling deur. Die Deputate moet ook die kredensiebrief,
soos gereël in Sinode 1991, in orde kry
1.10 Benoeming van ’n korrespondent vir Radio- en TV-nuusversameling
1.11 Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale Sinodes deur die Administratiewe Buro op
Potchefstroom
1.12 Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit binne hul opdrag val, of verwys dit na
ander Deputate wat wel die betrokke saak hanteer.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Uitnodiging na die Sinode
2.1.1 Om groete oor te bring: Die Sinodes Middellande en Soutpansberg, NG Kerk, NH Kerk,
Teologiese Skool Potchefstroom en die Potchefstroomse Universiteit vir CHO is uitgenooi na die
amptelike opening - 10 Januarie 2000 om 19:00.
2.1.2 Om afgevaardigdes te stuur
Aan die volgende is uitnodigings gerig:
- Die Gereformeerde Sinodes: Middellande en Soutpansberg (twee afgevaardigdes)
- Free Church of SA (een afgevaardigde)
- Christelijke Gereformeerde Kerke in Nederland
- Nederlands Gereformeerde Kerken
- Free Church of Scotland
- The Presbyterian Church in Korea
- The Reformed Church in Japan
- Reformed Churches of Australia
- Reformed Churches of New Zealand
- Christian Reformed Church in North America
2.1.3 Om waarnemers te stuur
- NG Kerk
- NH Kerk
- Die Vrije Gereformeerde Kerk in SA (een)
- Orthodox Presbyterian Church, VSA
- Lanka Reformed Church
2.2 Stukke vir die Agenda
2.2.1 Die volgende is in kennis gestel van die besonderhede aangaande die oproep na Sinode:
- die Deputate deur die Sinode benoem wat spesifieke opdragte gehad het
- die Kuratorium van die Teologiese Skool
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- die Partikuliere Sinodes.
Die volgende inligting is gegee:
2.2.1.1 Keerdatum vir Rapporte
- vir Agenda - 30 Junie 1999.
-vir die Aanvullende Agenda - 19 November 1999.
2.2.1.2 Keerdatum vir stukke van die Partikuliere Sinodes - 3 Desember 1999
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 19 Mei 1999
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: Die Partikuliere Sinodes is versoek om:
2.3.1 Die Deputate vir Programmering te benoem – een uit elke Partikuliere Sinode asook ’n sekundus.
Die vergadering vir dié Deputate is bepaal vir Maandag 10 Januarie 1999 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 10 Januarie 1999 om 09:00.
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 10
Januarie 1999 om 09:00.
2.4 SAPA en CNW: ’n Persverklaring is opgestel en uitgereik en aan SAPA en CNW gestuur.
2.5 Persverklaring: Die Agenda word op versoek beskikbaar gestel met die voorbehoud van kopiereg
totdat die saak tydens die Sinode gestel word.
2.6 Benoeming van Deputate: Die Deputate het die volgende gedoen:
2.6.1 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.
2.6.2 Benoem Deputate waar die Sinode in gebreke gebly het om dit te doen: Geen gevalle het
voorgekom nie.
2.7 Tref reëlings dat groete namens die Gereformeerde Kerke van die Nasionale Sinode oorgebring
word.
2.8 Gaan die Handelinge van die Nasionale Sinode 1997 deur en gee die sake wat by die Algemene
Sinode tuishoort, vir kennisname en behandeling deur: Die opdrag is uitgevoer. Kyk
Ongepubliseerde Bylae.
2.10 Benoeming van ’n korrespondent vir Radio- en TV-nuusversameling: Die Administratiewe Buro
hanteer die saak op ’n deurlopende basis deur nuusberigte aan CNW, Radio Pretoria en NBC te
stuur.
2.11 Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale Sinodes deur die Administratiewe Buro op
Potchefstroom: Die opdrag word op ’n deurlopende basis uitgevoer.
2.12 Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit binne hul opdrag val, of verwys dit na
ander Deputate wat wel die betrokke saak hanteer. Die opdrag word op ’n deurlopende basis
uitgevoer.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Kredensiebriewe - Algemene Sinode: Die Deputate beveel aan dat die Sinode oorweging daaraan
skenk om afgevaardiges aan te wys sou daar voor 2003 ’n Algemene Sinode plaasvind.
Besluit: Van punte 1 tot 3 is kennis geneem.
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4. 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.
Besluit: Goedgekeur.
5. 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 naA12.1 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…………………….
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.
Besluit: Goedgekeur.
C. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Groeteboodskappe ontvang vir die amptelike opening
1.1.1 Die volgende persone het groeteboodskappe gestuur wat in die Handelinge opgeneem sal word:
- Groeteboodskap van die Rektor van die Teologiese Skool Potchefstroom
- Groeteboodskap van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
- Groeteboodskap van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
- Groeteboodskap van Sinode Soutpansberg
- Groeteboodskap van Sinode Middellande
- Groeteboodskap van die Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Nederland
1.2 Uitnodiging om ‘n waarnemer te stuur
1.2.1 Geen antwoord is van die volgende ontvang nie:
- Die Vrije Gereformeerde Kerk in SA
- Orthodox Presbyterian Church, America
- Free Church of Scotland
- Nederlands Gereformeerde Kerken
- The Presbyterian Church in Korea
- The Reformed Church in Japan
- Lanka Reformed Church
1.3 Benoemings van Partikuliere Sinode
1.3.1 Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en Beswaarskrifte
Die volgende benoemings is ontvang en aan die voorsitter, ds. F.J. du T. Lessing deurgegee.
Noordwes
Ds. J.P.B. van der Walt
Namibië
Ds. P.J. Venter
Oos-Transvaal
Ds. D. Laufs
Noord-Transvaal
Dr. J.L. Venter
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Wes-Transvaal
OVS en Natal
Suidelike

Dr. C.J. Smit
Ds. J.B. du Plessis
Ds. P.K. Lourens

Die ander lede benoem deur Sinode 1997 is di. F.J. du T. Lessing (v), P.A. Coetzee, J.C.
Erasmus.
1.3.2

1.3.3

Deputate vir programmering
Noordwes
Namibië
Oos-Transvaal
Noord-Transvaal
Wes-Transvaal
OVS en Natal
Suidelike

Dr. J.L. Ras
Ds. H.W. Schutte
Ds. J. van Schaik
Oudl. W.J. Cilliers
Dr. C.F.C. Coetzee
Ds. A.L. Coetzer
Ds. J.A. Schutte

Pre-advies Kommissie vir Finansies
Noordwes
Namibië
Oos-Transvaal
Noord-Transvaal
Wes-Transvaal
OVS en Natal
Suidelike

Dr. S.J. van der Merwe
Ds. M.P. Fourie
Ds. E.J. Tiemensma
Ds. A. Myburg
Oudl. D.F. du Toit
Ds. D.J. Malan
Oudl. W.D. van der Walt

Die ander lede is: Namens die Bestuur van die Administratiewe Buro:
Voorsitter: Dr. J.L. Ras; die Direkteur van die Administratiewe Buro.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Skryfbehoeftes vir die Sinode
2.1.1 Charta Consulting vir skryfbehoeftemateriaal.
2.1.2 United Litho vir skryfbehoeftemateriaal.
2.1.3 Saambou Bank – donasie ontvang om koste van Agenda te verlig.
2.1.4 Absa Bank – donasie ontvang om koste van Agenda te verlig.
Briewe is aan hierdie instansies gerig om hulle te bedank vir die skenkings.
Besluit: Van die hele Aanvullende Rapport word kennis geneem.

10.

RAPPORT VAN DEPUTATE VIR DIE PROGRAMMERING VAN DIE AGENDA
(Artt.10, 125)

A. Ds. L.H. van Schaik stel die Rapport
B. RAPPORT
Die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in sitting op Potchefstroom op 10
Januarie 2000 en volgende dae.
Geagte Voorsitter en Broeders

30

Die volgende Rapport vir die programmering van die Agenda word aan u voorgelê:
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”.
Die opdragte van Sinode 1991:491-494 en 1994:726-728 is deur u Deputate in hierdie Rapport verwerk .
Programmering: Die Sinodebesluit oor 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 (Acta 1997:38).
Besluit Kennis geneem.
2. Werkswyse
2.1 U Deputate, Di. L.H. van Schaik (v) en D. Lartz (skriba) is deur die Nasionale Sinode 1997 benoem
en die afgevaardigdes dr. J.L. Ras (NW), ds. A.L. Coetzer (OVS/N), ds. J. van Schaik (OT)
(afwesig), ds. J.A. Schutte (Suidelike), oudl. W.J Cilliers (NT), dr. C.F.C. Coetzee (W-Tvl), en br.
H.J.S. Vorster (Admin. Buro - Direkteur) het op 2 Desember 1999 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 10 Januarie 2000 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 teikendatum van Woensdag 19 Januarie 2000. 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 13 Januarie 2000 om 16:00 gestel te hê.
3.1.2.3 In Kommissies te vergader Vrydag 14 Januarie om 8:20 tot 12:45.
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.
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3.1.4 Kommissies:
3.1.4.1 Al die Kommissies vergader Maandagaand 10 Januarie 2000 direk na die sluiting om:
3.1.4.1.1 hulle personeel vas te stel (kyk 3.3.7 van hierdie Rapport).
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 Skriba (Ordekommissie) te
kry.
3.1.4.2 Kommissies benut elke geleentheid om te vergader, selfs al is sake wat na hulle verwys kan word
nog nie gestel nie, en hulle 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
alle 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 Ter wille 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 Kennis geneem.
3.2 Spreekbeurte
3.2.1 Besoekers 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.
3.2.3.2 Spreekbeurte word aanbeveel 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.
3.2.3.2.4 Registrateur Teologiese Skool.
3.2.3.2.5 Aktuaris.
3.2.3.2.6 Verteenwoordiger van die Mediese Skema.
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.
Besluit: Goedgekeur. Moontlikheid van spreekbeurte vir emeritusprofessore en –predikante word na die
Moderamen verwys.
3.3
3.3.1
3.3.2

3.3.3
3.3.4

Praktiese ordereëlings
Die Deputate vir die Uitgee van die Handelinge word soos volg aangewys: nl. die Skriba en
Adjunk-skriba van die Sinode, ds. T.C. de Klerk, br. H.S.J. Vorster en mev. Wymie du Plessis.
Aan die Direkteur van die Admin. Buro/Rekenmeester, Hoof :Administratiewe Beampte,
Registrateur TSP en die kosters (studente) word toestemming gegee om in die vergadering te
wees wanneer die Sinode in komitee gaan.
Die professore van die Teologiese Skole voeg hulle as adviseurs by die Kommissies waar
ingedeel en soos aangevra.
Stembriefies is by elke sitplek beskikbaar. Afgevaardigdes word versoek om asseblief by
inhandiging nie die stembriefies te vou nie.
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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 Donderdag 13 Januarie 2000 om 19:00.
3.3.10 Die Herdenking van die Anglo-Boere-oorlog vind plaas op Donderdag 13 Januarie 2000 om
16:00 in die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord.
3.3.11 Dat die Voorsitter van die Sinode 'n dankwoord rig aan prof. J.L. Helberg vir die
godsdiensoefening en dat dr. T. van der Walt almal bedank wat groete oorbring.
3.3.12 Kommissie vir benoeming van Deputate:
3.3.12.1 Hierdie Kommissie moet met inagneming van vorige Sinodebesluite die aanbevelings van die
Bestuur van die Admin. Buro en die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal
beoordeel
3.3.12.2 Hulle eie werkswyse bepaal en so gou doenlik aan die Sinode rapporteer vir goedkeuring
3.3.12.3 Waarna die personeel van die verskillende Deputategroepe aan die Sinode aanbeveel word.
3.3.13 Ontvangs van sprekers wat groeteboodskappe bring:
Middellande en Soutpansberg – dr. S.J. van der Merwe.
NG Kerk/NH Kerk – ds. B.C.G. Fourie.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Benoeming van Kommissies
3.4.1 ORDEKOMMISSIE
Opdrag
: Daaglikse program
Kommissie verwysings
Nasien van Rapporte
Sal ook optree as Telkommissie
Vergaderplek
: Karlie, 1e vloer
Voorsitter
: Ondervoorsitter van die Sinode
Skriba
: Ds. L.H. van Schaik
Adjunk-skriba
: Ds. D. Lartz
Lede
: Di. C.A. Jansen, J. van Schaik
Oudle. W.J. Cilliers (NT), J.C. du Plessis (W), J.L. van Vuuren (OT), A.J.
van Wyk (O-N)
3.4.2 APPèLKOMMISSIE 1
Opdrag
: A6.1.1, A6.1.5, A6.1.7, A6.1.8
Vergaderplek
: Prof. A. le R. du Plooy se kantoor
Voorsitter
: Dr. C.J. Smit
Skriba
: Ds. J.C. Erasmus
Adjunk-skriba
: Ds. T.J. Potgieter
Lede
: Ds. J.J. de Kock
Oudle. T.P. van Graan (NT), J.P. Snyman (W), J. Goedhart (S)
Adviseur:
: Prof. A. le R. du Plooy
3.4.3 APPèLKOMMISSIE 2
Opdrag
: A6.1.9, A6.1.10, A6.1.13(a), AA6.1.15
Vergaderplek
: TSP Klaskamer 1
Voorsitter
: Dr. S.J. van der Merwe
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Skriba
Adjunk-skriba
Lede

:
:
:

Ds. J.B. du Plessis
Ds. P. Fanoy
Ds. L. du P. van der Vyver
Oudle. G.H.J. Venter (N-Wes), M.D. Hutcheons (S), T.M. Buys (O-N)

3.4.4 APPèLKOMMISSIE 3
Opdrag
: A6.1.4, A6.1.6 (verval) A6.1.11, A6.1.12, A6.1.13(b)
Vergaderplek
: Prof. J.M. Vorster se kantoor
Voorsitter
: Ds. P.A. Coetzee
Skriba
: Ds. J.P.B. van der Walt
Adjunk-skriba
: Ds. S.F.F. van der Walt
Lede
: Dr. D.G. Breed
Oudle. J.J. Hertzog (N), K. Wyman (W), L.A. de Bruyn (N-Wes)
Adviseur
: Prof. J.M. Vorster
3.4.5 APPèLKOMMISSIE 4
Opdrag
: A6.1.2, A6.1.3, AA6.1.14, AA6.1.17
Vergaderplek
: TSP Klaskamer 2
Voorsitter
: Ds. F.J. du T. Lessing
Skriba
: Ds. R.G. Aucamp
Adjunk-skriba
: Ds. P.J. Venter
Lede
: Ds. G.S. Kruger
Oudle. A.D. Goede (OT), C.L. Botha (OT), A.L. Kendall (OT)
Adviseur
: Prof. J.M. Vorster
3.4.6 KERKREGTELIK 1
Opdrag
: AA14,4 AA14.5, AA14.6, AA14.8, AA14.9
Vergaderplek
: TSP Klaskamer 3
Voorsitter
: Dr. P. Krüger
Skriba
: Ds. R.M. van der Merwe
Adjunk-skriba
: Ds. H.P.M. van Rhyn
Lede
: Ds. F.P. Kruger
Oudle. C.S.W. Buys (O-N), A.T. Dreyer (OT), M.R. Reinecke (S)
Adviseur
: Prof. A. le R. du Plooy
3.4.7 KERKREGTELIK 2
Opdrag
: A14.1, A14.2, A14.3, AA14.2, AA14.3, AA14.7
Vergaderplek
: TSP Lokaal G14
Voorsitter
: Ds. S.A. Cilliers
Skriba
: Ds. R.L. Vorster
Adjunk-skriba
: Ds. J.E. Franck
Lede
: Oudle. L. van der Walt (S), M.C. Erasmus (W), N.G. Sarkady (NT)
Adviseur
: Prof. J.M. Vorster
3.4.8 BENOEMING VAN DEPUTATE
Opdrag
: A20.1, AA11.2, kyk vorige Sinode opdragte
Vergaderplek
: Konsistorie
Voorsitter
: Dr. D.J.S. Steyn
Skriba
: Ds. J. Malan
Adjunk-skriba
: Ds. P. Venter
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Lede

:

Di. R.J.P. du Plessis, P.J.L. du Plessis, J.D. Venter, A.H. Klopper
Oudle. A. Hibbert (N), N.J. van Deventer (W), A.J. van der Walt (N-Wes),
J.P. Esterhuyse (Nam), I.J. Lessing, (S), A. Coetzee (O-N), F.R.P. Schutte
(OT)

3.4.9 BYBELVERSPREIDING EN –VERTALING
Opdrag
: A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, AA7.2, AA7.5
Vergaderplek
: TSP Seminaarlokaal
Voorsitter
: Dr. F. van der Walt
Skriba
: Dr. W.C. Vergeer
Adjunk-skriba
: Ds. A.B. van der Walt
Lede
: Dr. A.G.S. Venter
Oudle. L.H. Verhoef (N), P.E. van Zyl (W), F.C. Jordaan (O-N), Lvan der
Merwe (OT)
Adviseur
: Prof. G.J.C. Jordaan
3.4.10 DIAKONALE SAKE
Opdrag
: A8.1, A18.2, AA8.1, AA8.2, AA18.2
Vergaderplek
: Kerk - hoofportaal
Voorsitter
: Dr. S.J. van der Walt
Skriba
: Ds. M.P. Fourie
Adjunk-skriba
: Ds. C.S. Grobler
Lede
: Ds. L.D. Aucamp
Oudle. S.R. Kruger (N-Wes), K.J. van der Berg (S), J.E. Kotze (O-N), C.J.S.
van der Linde (OT)
3.4.11 EMERITAATSVERSORGING
Opdrag
: A10.1, AA10.1, AA10.2, AA10.3
Vergaderplek
: Redakteurskantoor P2
Voorsitter
: Ds. C.J.H. Breed
Skriba
: Ds. T.C. de Klerk
Adjunk-skriba
: Ds. A.P. Kruger
Lede
: Oudle. D.F. du Toit (W), G.M.M. Erasmus (NT), A.J. Venter (N-Wes), J.M.
Jooste (Nam)
3.4.12 EKUMENISITEIT
Opdrag
:
Vergaderplek
:
Voorsitter
:
Skriba
:
Adjunk-skriba
:
Lede
:

3.4.13 FINANSIES
Opdrag
Vergaderplek
Voorsitter
Skriba
Adjunk-skriba

:
:
:
:
:

A9.1, A9.2, A9.3, AA9.1, AA9.2, AA9.3, AA9.4
Kerk – Klein moederskamer
Dr. A.N. Helberg
Ds. J.J. Cloete
Ds. B.R. Kingma
Oudle. H. Boersema OT), A.J. Roos (N-Wes), A.J. du Plessis (W), J.M.
Earle (O-N)

A11.1, A11.2, A13.1, AA11.1, AA11.2, AA11.4
Direkteur se kantoor
Dr. J.L. Ras
Ds. E.J. Tiemensma
Oudl. W.D. van der Walt (S)
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Lede

:

Ds. W. Vogel
Oudle. C.J.H. Wilsenach (W), C.J. du Plessis (O-N), F.D. Grobler (OT), A.J.
du Plooy (Nam)

3.4.14 JEUG EN ONDERWYS
Opdrag
: A12.1, A12.2, A12.3, A12.4, AA12.1, AA12.2, AA12.5
Vergaderplek
: TSP Personeelkamer
Voorsitter
: Dr. P.W. Bingle
Skriba
: Ds. P.H. Fick
Adjunk-skriba
: Ds. S.P. Venter
Lede
: Ds. H.W. Schutte
Oudle. C.R. Crous (O-N), W Grönum (W), D.J.P. Erasmus (NT), J.P. van
Dyk (N-Wes)
3.4.15 LEERSTELLIG 1
Opdrag
:
Vergaderplek
:
Voorsitter
:
Skriba
:
Adjunk-skriba
:
Lede
:
Adviseur

:

3.4.16 LEERSTELLIG 2
Opdrag
:
Vergaderplek
:
Voorsitter
:
Skriba
:
Adjunk-skriba
:
Lede
:

Adviseur

:

A15.1, A15.6, AA15.1
Noord Kerksaal – klaskamer voor
Drs. H. Dijkstra
Dr. A.H. Bogaards
Ds. F.W. de Wet
Oudle. M.J. van Staden (OT), W.J. Snyman (N), N.P. Kruger (S), M.G. Smit
(O-N)
Prof. J.H. van Wyk

A15.2, A15.3, AA5.19, AA15.10
Noord Kerksaal - Hoofsaal
Dr. J.L. Venter
Dr. G. Breed
Ds. N.W. Ligthelm
Ds. B.C.G. Fourie
Oudle. H.H. Schutte (N-Wes), P.J. Snyman (W), M.J. du Plessis (S), J.P.
Viljoen (NT)
Prof. F.P. Viljoen

3.4.17 LEERSTELLIG 3
Opdrag
:
Vergaderplek
:
Voorsitter
:
Skriba
:
Adjunk-skriba
:
Lede
:
Adviseur:

A15.5, AA15.11, AA15.12
Noord Kerksaal - Sysaal
Ds. S.D. Snyman
Ds. J.A. Schutte
Ds. J.L. van der Schyff
Oudle. J.E. van der Merwe (W), N.J. Ranft (N-Wes), M.A.F. Kruger (OT),
I.J. Knoesen (O-N)
Prof. H.F. van Rooy

3.4.18 LEERSTELLIG 4
Opdrag
:
Vergaderplek
:
Voorsitter
:
Skriba
:
Adjunk-skriba
:

A15.4, A15.8
Noord Kerksaal – Agter verhoog
Dr. N.P. Heystek
Ds. F.J. van Deventer
Ds. P.K. Lourens
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Lede

:

Adviseur

:

3.4.19 LITURGIES 1
Opdrag
Vergaderplek
Voorsitter
Skriba
Adjunk-skriba
Lede

:
:
:
:
:
:

Adviseur

:

3.4.20 LITURGIES 2
Opdrag
Vergaderplek
Voorsitter
Skriba
Adjunk-skriba
Lede

:
:
:
:
:
:

Adviseur

:

3.4.21 PUBLIKASIES
Opdrag
:
Vergaderplek
Voorsitter
Skriba
Adjunk-skriba
Lede

:
:
:
:
:

3.4.22 SAMELEWING 1
Opdrag
:
Vergaderplek
:
Voorsitter
:
Skriba
:
Adjunk-skriba
:
Lede
:

Adviseur

:

3.4.23 SAMELEWING 2
Opdrag
:
Vergaderplek
:
Voorsitter
:
Skriba
:

Ds. J. Lion-Cachet
Oudle. A.J.J. Boshoff (O-N), M.J. du Plessis (NT), L.S. Lessing (O), J.S.
Venter (S)
Prof. C.J.H. Venter

A16.1, AA16.3, AA16.4
Noord Kerk - Moederskamer
Dr. F.R.P. de Bruyn
Ds. J.H. Cilliers
Ds. P.W.A. Mulder
Ds. S.J.M.S. Smit
Oudle. Z. de Beer (NT), J. Jordaan (W), G.J. Swanepoel (S)
Prof. J.J.J. van Rensburg

A16.2, AA16.2, AA16.5
Noord - Kerk
Ds. P.J. van der Walt (Bethlehem)
Ds. A.L. Coetzer
Ds. T. Kruger
Ds. J.L. Myburg
Oudle. P.J.L. Terblanche (O-T), A. Horn (Nam), C.J.H. Steenkamp (NT)
Prof. B.J. de Klerk

A17.1, A17.2, A17.3, A17.4, A17.5, A17.6, A17.7, AA17.8, AA17.9,
AA17.10
TSP Lokaal C14 oorkant Teekamer
Ds. J.P. Bingle
Dr. J. le Roux
Ds. D.J. Malan
Ds. A.H. Mulder
Oudle. C. Lohann (S), J. Muller (OT), H.L. van Rooy (O-N)

A18.1, A18.3, AA18.1, AA18.3, AA18.5
TSP Teekamer
Dr. W.C. Opperman
Dr. H.G. Stoker
Ds. D. Laufs
Dr. I.L. Bekker
Oudle. W. Grove (S), C.J. Kruger (W), P.I. Labuschagne (Nam), C.J.W. de
Wet (S)
Prof. F. Denkema

A18.4, AA18.6, AA18.7
Kerk - Syvoorportaal
Dr. T. van der Walt
Ds. G.J. van Wyk
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Adjunk-skriba
Lede

:
:

Adviseur

:

Ds. D.J. Bakker
Dr. .M.J. du Plessis, ds. J.H. Grobler
Oudle. J. Aucamp (NT), D.E. Bisschoff (W), P.J.A. van Zyl (N-Wes), J.D.
van der Walt (S)
Prof. F. Denkema

3.4.24 TEOLOGIESE SKOOL
Opdrag
: A19.1, AA19.1
Vergaderplek
: TSP Senaatsaal
Voorsitter
: Ds. G.N.V. Botha
Skriba
: Ds. P.J. van der Walt (Witrivier)
Adjunk-skriba
: Dr. G.C.P. Labuscagne
Lede
: Oudle. B.D.C. Snyman (N-Wes), J.W. du Plessis (S), A. Opperman (W),
D.J.W. Viljoen (O-N), P.J.P. Kruger (W),
3.4.25 PERS EN INTERNETKOMMISSIE
Opdrag:
:
Vergaderplek
: Sinodesaal, Persbank
Voorsitter
: Ds. H.F. van Wyk
Skriba
: Ds. I.W. Ferreria
Adjunk-skriba
: Oudl. G.L. Verhoef (OT)

11. RAPPORT VAN DIE PERSKOMMISSIE (Artt.120, 257)
A. Ds. H.F. van Wyk stel die Rapport van die Perskommissie.
B. EERSTE RAPPORT
1. Radio Sonder Grense (RSG)
Gesprek is gevoer met Francois Theron. Hy is die programleier van die Kerknuusprogram wat elke
Sondagoggend op RSG uitgesaai word. Hy het die behoefte uitgespreek om teen die tweede week van die
Sinode ‘n gesprek te voer met ‘n lid of lede van die Moderamen. ‘n Opname van hierdie gesprek sal dan
tydens die Kerknuusprogram van die die volgende Sondagoggend uitgesaai word. (Die moontlikheid om
ook ‘n gesprek op te neem vir die program “Oop Gesprek” wat tydens Sondagaande uitgesaai word, sal
ook nog ondersoek word).
Besluit: Goedgekeur.
2. Radio Sonder Grense (RSG)
Gesprek is gevoer met Heini Odendaal. Hy stel die Kerknuusprogram saam wat elke oggend om 10:00
oor RSG uitgesaai word. ‘n Eerste persberig is reeds aan hom deurgegee (Bylae 1).
Besluit: Goedgekeur.
3. Radio Pretoria
‘n Eerste persberig (Bylae 1) is reeds aan Radio Pretoria versend.
Besluit: Goedgekeur.
4. Internet
Ds. Hennie van Wyk is besig om inligting van die Sinode vir die Internet gereed te kry.
Besluit: Goedgekeur.
5. Die Beeld
Berigte wat aan bogenoemdes gestuur word, word ook skriftelik aan Neels Jackson (Die Beeld)
deurgegee.
Besluit: Goedgekeur.
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Persverklaring 10 Januarie 2000
Die Nasionale Sinode van die Gerefomeerde Kerke in Suid-Afrika is vanaf Maandag 10 Januarie 2000,
vir ongeveer twee weke, in Potchefstroom in sitting.
Die volgende predikante is tot die Moderamen verkies:
Dr. Jan Ras van die Gereformeerde Kerk Kimberley, as Voorsitter.
Dr. Tjaart van der Walt (Wapadrant) as Ondervoorsitter.
Dr. Neels Smit (Noordbrug) as Skriba.
Ds. Pieter van der Walt (Bethlehem) as Adjunk-skriba.
Afgevaardigdes vanuit die Gereformeerde Kerke van Australië, Nieu-Seeland en Botswana is reeds by die
vergadering teenwoordig. Nog buitelandse afgevaardigdes word verwag.
Die Sinode het kennis geneem dat na ‘n vergadering van die Breë Kuratorium van die Teologiese Skool
Potchefstroom, ds. P.P. (Paul) Krüger (Gereformeerde Kerk Brackenhof) as professor vir Ou Testament
beroep is.
Die Sinode het met leedwese kennis geneem van die afsterwe van ds. P.J.W.S. (Flip) van der Westhuizen
van die Gereformeerde Kerk Windhoek. Deur die genade van die Here het hy pas, na ongeveer 22 jaar,
die vertaling van die Bybel in Kung-Boesman (op klankkassette) voltooi. Sy eggenote Adriana en sy
kinders Gerhardt, Lientjie en Philippus en hulle familie, word die krag en die troos van die Here toegebid.
Besluit: Goedgekeur.
C. TWEEDE RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Tree op as Persbeampte en stuur berigte deur aan die pers.
1.2 Radio onderhoude het plaasgevind
1.3 Die Sinode op Internet bekend te stel.
Besluit: Kennis geneem.
2. Uitvoering
2.1 Persberigte is deurgestuur aan:
CNW Info
Radio en Pretoria
Reformatorise Dagblad
Alel predikante op die e-poslys van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Western Record
Beeld
Rapport
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Radio onderhoude
Dr. Jan Ras het met Radio sonder grense gepraat
Dr. Jan Venter het met Punt Radio gepraat
Ds. Sarel Cilliers het met Radio Pretoria gepraat
Dr. Tjaart van der Walt praat op Kollig op die Kerk eerskomende Sondag
Dr. Klasie Heystek praat oor Radio Kansel
Besluit: Goedgekeur.
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2.3 Internet
Die volle Agenda en Aanvullende Agenda (uitgesonder Appèlle) is op die Internet geplaas.
Persverklarings is ook op die blad geplaas.
Foto’s asook ietsie oor die humor op die Sinode is geplaas.
Ongeveer 1 500 mense het die tuisblad besoek vir die duur van die Sinode.
Besluit: Goedgekeur.
3. Aanbevelings
3.1 Daar word op die volgende Sinode weer voorsiening gemaak vir die plasing van die Agenda en
persverklarings op die Internet.
Besluit: Goedgekeur.
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12. APPèLLE EN BESWAARSKRIFTE
12.1 EERSTE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPèLLE EN
BESWAARSKRIFTE (Art.25)
A. Ds. P.A. Coetzee stel die Rapporte een, drie en vier.
B. Ds. P.J. Venter stel Rapport twee.
C. RAPPORTE
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 Die Deputate het die volgende Appèlle met gepaardgaande dokumentasie beoordeel:
2.1.1
Appèl M.A. Kruger teen ‘n besluit van die Kuratore – 17/18 November 1998.
2.1.2
Appèl Geref. Kerk Aranos teen besluite van Part. Sinode Namibië 1997.
2.1.3
Appèl Geref. Kerk Aranos teen besluite van Part. Sinode Namibië 1997.
2.1.4
Appèl Geref. Kerk Vaalwater teen ‘n besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal van
November 1998.
2.1.5
Appèl Geref. Kerk Vanderbijlpark-Suid teen ‘n besluit van Part. Sinode O.V.S. en Natal van
24/25 November 1998.
2.1.6
Appèl van G.B.C. Bester teen besluite van Part. Sinode Namibië van November 1997 en
1998.
2.1.7
Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal, artikel 35.4 van 25
November 1997.
2.1.8
Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal, artikel 33.5 van
November 1997.
2.1.9
Appèl J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 1998.
2.1.10 Appèl J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November 1998.
2.1.11 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November
1998.
2.1.12 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November
1998.
2.1.13A Appèl C.J. Malan teen besluite van Part. Sinode Noord-Transvaal van November 1997.
2.1.13B Appèl C.J. Malan teen besluite van Part. Sinode Noord-Transvaal in November 1997.
2.1.14 Appèl H.G. Kruger teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal 24 November 1999.
2.1.15 Appèl C.J. Malan teen ‘n besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal 23/24 November 1999.
2.1.16 Appèl P.A. Coetzee teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal 1999.
Besluit: Kennis geneem.
3. Die Sinode oorweeg
3.1 Vir die beoordeling van die ontvanklikheid van die Appèlle is die prosedure gevolg soos deur die
Sinode van 1939:144-145 besluit (vgl. Kerkordeboekie 1998:45-46).
Besluit: Kennis geneem.
4. Die Sinode besluit
4.1 Appèl M.A. Kruger teen ‘n besluit van die Kuratore – 17/18 November 1998
4.1.1 Kennisgewing

41

Hoewel die appellant dit nêrens in sy stukke meld nie, het die Kommissie wel vasgestel dat hy
die Kuratorium binne die vereiste 6 weke in kennis gestel het van sy voorneme om te
appelleer.
4.1.2 Besluit waarteen geappelleer word:
Die besluit word ordelik weergegee.
4.1.3 Gronde
Die appellant toon sy besware ordelik aan.
4.1.4 Aanbeveling:
Die Appèl is ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Appèl Geref. Kerk Aranos teen besluite van Part. Sinode Namibië 1997
4.2.1 Kennisgewing
Daar is kennis gegee op 1/2/99 van die voorneme om te appelleer na die Nasionale Sinode
d.w.s. ± 15 maande na die neem van die besluit.
4.2.2 Besluit waarteen geappelleer word:
Die besluit is aangehaal, maar geen Bylae toon die offisiële redaksie van die besluit nie.
4.2.3 Gronde vir die Appèl
Gronde word in eie woorde skriftelik weergegee.
4.2.4 Aanbeveling
As gevolg van die leemtes in 4.2.1 (tydperk van kennisgewing) en 4.2.2 word aanbeveel dat
die Appèl onontvanklik verklaar word, tensy gemotiveer kan word waarom so ‘n lang
tydverloop aanvaar moet word.
Besluit:
1. Aan ds. W.M. Snyman van Aranos word spreekstem verleen en hy gee verduideliking waarom ‘n
lang tyd verloop het voordat die Appèl ingedien is.
2. Die Sinode besluit om die Appèl ontvanklik te verklaar.
Besluit: Goedgekeur.
4.3 Appèl Geref. Kerk Aranos teen besluite van Part. Sinode Namibië November 1997
4.3.1 Kennisgewing
Kennis is gegee van die besluit om te appelleer op 1/2/99, dus ± 15 maande na die besluit.
4.3.2 Besluit waarteen geappelleer word:
Die besluit is aangehaal in die Appèl, alhoewel geen offisiële redaksie van die Part. Sinode se
besluit aangeheg is nie.
4.3.3 Gronde vir die Appèl
Gronde word in eie woorde skriftelik weergegee.
4.3.4 Aanbeveling
As gevolg van die leemtes in 4.3.1 (tydperk van kennisgewing) en 4.3.2 word aanbeveel dat
die Appèl onontvanklik verklaar word, tensy gemotiveer kan word waarom so ‘n lang
tydverloop aanvaar moet word.
Besluit:
1. Aan ds. W.M. Snyman van Aranos word spreekstem verleen en hy gee verduideliking waarom ‘n
lang tyd verloop het voordat die Appèl ingedien is.
2. Die Sinode besluit om die Appèl ontvanklik te verklaar.
Besluit: Goedgekeur.
4.4 Appèl Geref. Kerk Vaalwater teen ‘n besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal van
November 1998
4.4.1 Kennisgewing
In orde volgens getuienis.
4.4.2 Besluit waarteen geappelleer word.
Besluit is in offisiële redaksie aangeheg
4.4.3 Gronde vir die Appèl.
Gronde word in eie woorde skriftelik voorgelê.
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4.4.4

Aanbeveling:
Die Appèl is ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.5 Appèl Geref. Kerk Vanderbijlpark-Suid teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal van
24/25 November 1998
4.5.1 Kennisgewing
Die appellant het aan die Part. Sinode binne ses weke kennis gegee van die voorneme om te
appelleer.
4.5.2 Besluit waarteen geappelleer word.
Besluit is in offisiële redaksie aangeheg en aangehaal.
4.5.3 Gronde vir die Appèl.
Gronde vir die Appèl word in eie woorde gestel.
4.5.4 Aanbeveling:
Die Appèl is ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.6 Appèl van G.B.C. Bester teen besluite van Part. Sinode Namibië van November 1997 en
1998
4.6.1 Kennisgewing
Ds. Bester het in ‘n brief, gedateer 13/12/99, kennis gegee dat hy sy Appèl teen Part. Sinode
Namibië terugtrek.
4.6.2 Aanbeveling:
Die Sinode neem kennis dat die appèl deur die appellant teruggetrek is.
Besluit: Goedgekeur.
4.7 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal, Artikel 35.4 van
November 1997
4.7.1 Kennisgewing
Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is volgens vereistes kennis gegee.
4.7.2 Besluit waarteen geappelleer word.
Die besluite word aangehaal in appèl en offisiële redaksie van die besluite is aangeheg as
Bylae.
4.7.3 Gronde vir die Appèl.
Daar is gronde vir Appèl in eie woorde aangetoon.
4.7.4 Aanbeveling:
Die Appèl is ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.8 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal, artikel 33.5 van 25
November 1997
4.8.1 Kennisgewing
Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is volgens vereiste kennis gegee.
4.8.2 Besluit waarteen geappelleer word.
Die besluit is aangehaal en in offisiële redaksie aangeheg as Bylae.
4.8.3 Gronde vir die Appèl.
Appèlgronde word in eie woorde voorgelê.
4.8.4 Aanbeveling:
Die Appèl is ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.9 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 November
1998
4.9.1 Kennisgewing
Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is kennis gegee volgens vereiste.
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4.9.2

Besluite waarteen geappelleer word.
Die besluite word wel aangehaal, maar dit is vir die Kommissie moeilik om vas te stel of dit
wel die offisiële redaksie van die besluit is.
4.9.3 Gronde vir die Appèl.
Appèlgronde word in eie woorde gegee.
4.9.4 Aanbeveling:
Dat die Appèl wel ontvanklik verklaar word.
Besluit: Goedgekeur.
4.10 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November
1998
4.10.1 Kennisgewing
Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is kennis gegee.
4.10.2 Besluite waarteen geappelleer word.
Die besluite word wel aangehaal, maar dit is vir die Kommissie moeilik om vas te stel of dit
wel die offisiële redaksie van die besluit is.
4.10.3 Gronde vir Appèl.
Appèlgronde word in eie woorde gegee.
4.10.4 Aanbeveling:
Dat die Appèl wel ontvanklik verklaar word.
Besluit: Goedgekeur.
4.11 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November
1998
4.11.1 Kennisgewing
Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is kennis gegee binne ses weke.
4.11.2 Besluite waarteen geappelleer word.
Besluite word aangehaal en is as offisiële redaksie as Bylae ingesluit.
4.11.3 Gronde vir Appèl.
Gronde word in eie woorde gestel.
4.11.4 Aanbeveling:
Die Appèl is ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.12 Appèl van J.D. de Villiers teen besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van November
1998
4.12.1 Kennisgewing
Die betrokke mindere en meerdere vergaderings is kennis gegee volgens vereiste.
4.12.2 Besluite waarteen geappelleer word.
Die besluite word wel aangehaal, maar dit is vir die Kommissie moeilik om vas te stel of dit
wel die offisiële redaksie van die besluit is.
4.12.3 Gronde vir Appèl.
Appèlgronde word in eie woorde gegee.
4.12.4 Aanbeveling:
Die Appèl word wel ontvanklik verklaar.
Besluit: Goedgekeur.
4.13 (A&B) Appèlle van C.J. Malan teen besluite van Part. Sinode Noord-Transvaal van
November 1997
4.13.1 Kennisgewing
Aangesien verdere advies ingewin word, word die aanbeveling oor ontvanklikheid in ‘n
volgende Rapport gegee.
4.13.2 Aanbeveling:
Die Sinode keur dit goed.
Besluit: Goedgekeur.
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4.14 Appèl H.G. Kruger teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal van 24 November 1999
4.14.1 Die Sinode neem kennis.
Aangesien die Skriba betrokke is by die Appèl, sal gerapporteer word in ‘n volgende Rapport.
Besluit: Goedgekeur.
4.15 Appèl van C.J. Malan teen ‘n besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal van 23/24
November 1999
4.15.1 Kennisgewing
Kennis is gegee aan die betrokke mindere en meerdere vergaderings binne ses weke.
4.15.2 Besluit waarteen geappelleer word.
Die besluit word wel aangehaal, die offisiële redaksie is in die Bylae wat ingehandig sal word
met die stel van die Appèl.
4.15.3 Gronde vir Appèl.
Appèlgronde word in eie woorde gegee.
4.15.4 Aanbeveling:
Die Appèl is ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.16 Appèl P.A. Coetzee teen ‘n besluit van Part. Sinode OVS en Natal van November 1999
4.16.1 Die Sinode neem kennis.
Aangesien die Skriba van die Kommissie betrokke is by die Appèl, sal gerapporteer word in ‘n
volgende Rapport.
Besluit: Goedgekeur.

12.2 TWEEDE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPèLLE EN
BESWAARSKRIFTE (Art.34)
1.

Opdrag
Reeds in die Eerste Rapport weergegee. Ds. P.J. Venter rapporteer omdat ds. P.A. Coetzee by
verloop van die saak nou betrokke is en self die opsteller is van een Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Appèlle
Die Deputate het die volgende Appèlle met gepaardgaande dokumentasie beoordeel.
2.1 Appèl H.G. Kruger teen ‘n besluit van die Part. Sinode OVS en Natal van 23 en 24 November
1999.
2.2 Appèl P.A. Coetzee teen ‘n besluit van die Partikuliere Sinode OVS en Natal van 23 en 24
November 1999.
Besluit: Kennis geneem.
3.
3.1

Die Sinode oorweeg
Die Deputate het vir die beoordeling van die ontvanklikheid van die Appèlle die prosedure
gevolg soos deur die Sinode van 1939 (143 e.v.) bepaal en gewysig is deur die Sinode van 1991
(524-526).
Besluit: Kennis geneem.
4.
Die Sinode besluit
4.1
Appèl H.G. Kruger
4.1.1 Kennisgewing
Wel in orde, binne tydsbestek kennis gegee.
4.1.2 Besluit waarteen geappelleer word
Wel weergegee.
4.1.3 Gronde vir die Appèl.
Word in eie woorde weergegee.
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4.1.4 Aanbeveling
Ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Appèl P.A.Coetzee
4.2.1 Kennisgewing
Is in orde.
4.2.2 Besluit waarteen geappelleer word
Besluite word wel weergegee.
4.2.3 Gronde vir die Appèl
Gronde is duidelik.
4.2.4 Aanbeveling.
Ontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.

12.3 DERDE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPèLLE EN
BESWAARSKRIFTE (Art.34)
1.

Opdrag
Soos in Eerste Rapport weergegee.

2.

Appèlle
Die Deputate het die volgende Appèlle beoordeel volgens die prosedure soos vasgestel deur die
besluit van die Sinode 1939:144-145.
2.1 Appèlle A en B van C.J. Malan teen besluite van Part. Sinode Noord-Transvaal van November
1997.
2.1.1 Kennisgewing
Volgens die besluit van Sinode 1939 moet die appellant “van sy voorneme kennis gee binne die
tyd van ses weke na die datum van kennisgewing waarin hy skriftelik kennis kry van die
beslissing waarteen hy appelleer”.
Die twee Appèlle handel teen besluite wat meer as twee jaar gelede geneem is, naamlik
November 1997. Die broeder besef ook dat streng formeel gesien die Appèlle nie ontvanklik is
nie. In die Appèlle stel die broeder egter dat die Sinode sekere omstandighede in die saak in ag
moet neem. Die Regsdeputate oordeel dat daar genoegsame gronde is om die Appèl nie op die
formele punt onontvanklik te verklaar nie.
2.1.2 Besluite waarteen geappelleer word.
Besluite word aangehaal waarteen geappelleer word, offisiële redaksie is in Bylaes vervat.
2.1.3 Gronde vir die Appèlle
Gronde word in eie woorde weergegee.
2.1.4 Aanbeveling
Dat albei Appèlle ontvanklik is
Besluit: Goedgekeur.

12.4 VIERDE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPèLLE EN
BESWAARSKRIFTE (Art.38)
1.

Opdrag
Verwys na Eerste Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Die Sinode neem kennis
Die Deputate het die volgende Beswaarskrifte beoordeel.
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2.2

Beswaarskrif teen die goedkeuring van die 1983/92-vertaling van die Bybel (NAV) vir
Kerklike gebruik.
2.3 Beswaarskrif: Klassis Johannesburg teen besluit Nasionale Sinode 1997, art. 23.6 oor
moontlike uitbreiding van KO, art. 69.
2.4 Beswaarskrif M.A. Kruger teen Sinodebesluit van 1991:197,4.
2.5 Beswaarskrif Suidelike Part. Sinode teen Sinodebesluit 1997 – Emeritaatsversorgingskombinasie (1997:247:8.3).
2.6 Beswaarskrif Suidelike Part. Sinode teen Sinodebesluit 1988 – Plek van die vrou in die Kerk
(1988:520; 522, 367 en 3.7.1).
2.7 Beswaarskrif Part. Sinode Wes-Transvaal teen besluit Nasionale Sinode 1997, art. 23.6 oor
moontlike uitbreiding van KO, art. 69.
2.8 Beswaarskrif C.J. Malan oor Emeritaatsversorgingsreëls.
2.9 Beswaarskrif C.J. Malan insake besluit van Sinode 1945.
Besluit: Kennis geneem.
3.

Die Sinode beoordeel
Met die beoordeling van die Beswaarskrifte het die Regsdeputate die volgende bevind:
3.1 Al die Beswaarskrifte is teen bestaande Sinodebesluite.
3.2 Al die Beswaarskrifte stel die beswaargronde in eie woorde.
3.3 In al die Beswaarskrifte word die betrokke besluit waarteen beswaar gemaak is, duidelik
aangehaal en/of aangedui.
Besluit: Kennis geneem.
4.
4.1
4.2

Aanbeveling
Die Sinode verklaar al die Beswaarskrifte soos genoem in 2.1-2.8 ontvanklik.
Regsdeputate wys al die Beswaarskrifkommissies daarop dat daar nie tyd was om die
Beswaarskrifte volgens KO, art. 46 te beoordeel nie en dat die Beswaarskrifkommissies hieraan
aandag moet gee.
Besluit: Goedgekeur.

12.5 Appèlskrifte

12.5.1 APPèL M.A. KRUGER TEEN KURATOREBESLUIT 17 - 18 NOVEMBER 1998
(Artt.31, 251)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, neem die Voorsitterstoel in.
Prof. M.A. Kruger stel die Appèl
Dr. J.L. Venter lewer toeligting namens die Kuratore.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 1 verwys.
Ds. J.J. de Kock stel die Kommissierapport.
Die toeligter en appellant lewer repliek.

G. APPèL
1. Besluit waarteen geappelleer word:
Die Appèl is teen die besluit van 17-18 November 1998 en die vorige besluite wat daardeur
bevestig word.
Die Kuratore het op hulle vergadering van 17 tot 18 November 1998 die volgende besluit geneem:
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•

“om nie aan u skriftelike versoek tot ‘n eksegetiese gesprek met die Kuratorium te
voldoen nie, aangesien die Kuratore nie die taak het om ‘n professor se eksegese te
toets en vir sy rekening te neem nie, maar om oor die professore se leer in die lig
van die Belydenisskrifte toesig te hou.

•

dat die Kuratore ook hul besluite van Junie 1998 oor hierdie saak herbevestig”.

Perspektief op besluite van 17-18 November 1998 en Junie 1998:
Die Junie 1998-besluit is vervat in hulle Notule van 17 en 18 Junie 1998:
Na I
OPDRAG,
II
OPMERKINGS,
III
BEREDENERING,
IV
BEVINDING,
word o.a. die volgende aanbeveling aanvaar:
3 Die Kuratorium versoek prof. Kruger om sy standpunt oor die Openbaring en die moontlikheid
om deur die Openbaring in die natuur tot saligmakende geloof te kom, nie openlik of in die
geheim in die prediking of in geskrif, bekend te maak, te leer of te verdedig nie of dit andersins
ook langs die kerklike weg deur die kerke te laat toets. Motivering: Die Gereformeerde
Bedienaar van die Woord het hom deur sy Ondertekeningsformulier aan die Belydenis gebind.
In die geval waar sy eksegetiese arbeid hom tot ‘n resultaat gelei het wat in stryd is met die
Belydenis, rus die onus op hom om die kerklike weg te volg en die kerke te oortuig.
Hierdie aanbeveling, wat as besluit aanvaar is, rus op die volgende BEVINDING:
IV BEVINDING
Die standpunt van prof. Kruger oor die vraag of ‘n mens deur die Openbaring in die natuur tot die
saligmakende geloof kan kom, staan teenoor die Gereformeerde Belydenisskrifte.
Reeds tydens die vergadering van die Kuratore het ek dit duidelik gestel dat ek hierdie bevinding
en die aangehaalde besluit nie kan onderskryf nie en dus ook nie kan onderneem om wat in 3 gevra
word, te doen nie.
Op 26 Junie 1998 het ek skriftelik aan die Kuratore meegedeel dat ek die saak nie as afgehandel
beskou nie, en hulle versoek om met my in ‘n eksegetiese gesprek te tree, aangesien die saak as ‘n
verskil oor eksegese begin het en die Kuratore enersyds en ek andersyds nou voor twee
interpretasies van die Belydenis gekom het. Dit gaan dus nie hier oor eksegese van die Skrif alleen
nie, maar ook oor eksegese van die Belydenis.
Dis hierdie versoek van my waaraan die Kuratore op 17 en 18 November 1998 besluit het om nie
te voldoen nie.
Die Kern van die Appèl: Wat is die regte interpretasie van die Belydenis en hoe moet
Kuratore oordeel oor eksegese van ‘n professor?
Die kern van die Appèl is eerstens dat die Kuratore self die Belydenis, myns insiens, verkeerd
verstaan het, en tweedens dat hulle nie my eksegese (waar alles begin het) verkeerd bewys het nie.
In hulle motivering in 3 hierbo beweer hulle dat my eksegetiese bevinding in stryd is met die
Belydenis en dus dat ek in stryd handel met die eis van die Ondertekeningsformulier. M.i. is ek
wel in stryd met die Kuratore se interpretasie van die Belydenis maar nie in stryd met die regte
interpretasie van die Belydenis of van die Skrif nie.
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Ander gronde vir die Appèl
In die hele proses van inligting bekom vanaf my, en die metodes wat hulle gebruik het, het hulle
ook, m.i. verkeerd opgetree. Die hart van die verskil sowel as ander gronde (nie noodwendig in
hierdie orde nie, en ook nie altyd maklik skeibaar nie) vir die Appèl sal ek probeer aantoon in 8
gronde nadat ‘n oorsig oor die geskiedenis van die saak gegee is. Ek vertrou ook dat ek die
geleentheid sal hê om meer toeligting te gee tydens die behandeling van hierdie saak deur die
Sinode.
2. Kort geskiedenis van die saak
Op 13 Maart 1996 het daar in Die Kerkblad op p.6-7 ‘n artikel verskyn wat gehandel het oor sake
soos openbaring, afsluiting van die kanon, ens. Hierop het ek gereageer in DK van 24 Julie 1996
(DK:33-34). ‘n Verduideliking van die skrywer van die artikel se standpunt is ook gepubliseer.
Op sy verduideliking het ek toe weer iets ingestuur waarin ek hoofsaaklik my eksegetiese
begronding vir my standpunt gestel het. Die redaksie het dit na dr. C.F.C. Coetzee verwys vir
vooraf-kommentaar. Per ongeluk is dr. Coetzee se kommentaar saam met my brief gepubliseer in
DK van 20 November 1996 (p.35-36). Hierin spreek dr. Coetzee sy mening uit dat ek skuldig is
aan growwe dwaling.
Dr. Coetzee het, nadat ek hom gevra het om sy stelling te bewys, my proefskrif (“Openbaring,
Geloof en Geregtigheid”, 1983, en ander bronne) bestudeer. Hy het egter geen fout in my
eksegese aangetoon nie. Vervolgens het hy toe aan my ‘n nadere verklaring gevra. Ek het hom
daarop gewys dat individue nie op so ‘n wyse van mekaar nadere verklarings kan vra nie, maar dat
die taak om ‘n nadere verklaring van ‘n professor te vra, berus by ‘n kerklike liggaam.
Op grond hiervan het hy die saak aanhangig gemaak by die Breë Dagbestuur van die Kuratore op
28 Julie 1997. Die BDB “neem die saak in behandeling met die oog op rapportering by die
November 1997 vergadering. Daar moet vasgestel word of hier ‘n prima facie saak is”. (Notule
Kuratore, 28 Julie 1997, Kursivering MAK). Die BDB besluit dat ‘n Kommissie moet adviseer
oor die inhoud van die dokument (van CFCC teen MAK) “en oor die vraag of ons ‘n nadere
verklaring moet vra en indien wel watter vrae gevra moet word. Indien nodig kan nadere gesprek
met prof. M.A. Kruger en dr. C.F.C. Coetzee gevoer word”.
Op 25 Augustus 1997 rapporteer een van die Kommissielede terug en besluit die BDB dat my
standpunt oor drie sake gevra sal word en dat die Voorsitter van die Kuratore die brief met die
versoek persoonlik aan my sal oorhandig.
Hierdie versoek is aan my oorhandig met die verduideliking dat dit net ‘n vriendelike verkennende
gesprek is. Ek het hieruit afgelei, en meen dis so aan my oorgedra, dat die Kuratore nie die vra van
‘n nadere verklaring op hierdie stadium nodig ag nie, maar dat dit tog broederlike liefde en eenheid
kan dien indien ek op hulle vriendelike versoek sou reageer. Ek het hierop gereageer en my
reaksie is deur die een Kommissielid (prof. J.H. van Wyk) beoordeel wat tot die volgende
bevinding gekom het: “MAK gaan in sy Skrifverklaring verder as die Gereformeerde Belydenis
maar handel nie daarmee in stryd met die Belydenis nie”. Hy kom ook tot die volgende “FINALE
BEVINDING: Daar is nie genoeg substansie om ‘n verdere nadere verklaring van MAK te vra
nie. Al moet erken word dat die vryheid van die (ook teologiese) wetenskap nie onbegrens is nie,
het MAK nog binne die grense van daardie vryheid geteologiseer”. Hy beveel ten slotte die
volgende aan: “Die Dagbestuur rig ‘n brief van dank aan MAK vir sy samewerking, gee sy
bevinding deur en moedig hom aan om steeds in groot verantwoordelikheid deel te neem aan die
uitbou van die Gereformeerde teologie”.
Die ander Kommissielid (prof. G.C.J. Jordaan) maak die volgende vyf bevindinge:
i) Ek is daarvan oortuig dat prof. Kruger nie op grond van genoemde Skrifdele enige
bedenkinge kan hê oor die Gereformeerde Belydenis ten opsigte van die (on)genoegsaamheid
van die Algemene Openbaring nie.
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ii)

Dit wil voorkom dat prof. Kruger se standpunt op ‘n onderwaardering van die
Woordopenbaring berus.

iii) Dit lyk of prof. Kruger se standpunt oor die verhouding tussen die twee kenmiddele op ‘n
oorwaardering van die Algemene Openbaring berus.
iv) M.i. berus prof. Kruger se beskouing op ‘n verwarring van die twee openbaringsmiddele wat
in die NGB, art. 2 bely word. Hy beskou die algemene openbaring en die Woord as een en
dieselfde.
v)

(Ek raak hier nie aan kommentaar oor die geslote of oop kanon nie, aangesien dit in ‘n ander
saak behandel word.)

Die twee verslae is op 27 Oktober 1997 deur die BDB in behandeling geneem. Die BDB besluit
dat die saak oorstaan vir die volgende jaar en “dat dr. Coetzee ‘n verslag saamstel sodat die BDB
die vier verslae van onderskeidelik homself, proff. Van Wyk en Jordaan en MA Kruger in
behandeling kan neem”.
Op 16 November 1997 dien dr. Coetzee sy Rapport in by die BDB. Hy lewer kommentaar op my
dokument en op die van die twee Kommissielede en bevind dan:
3.1 Die dokument wat deur prof. Kruger opgestel is op versoek van die Breë Dagbestuur, slaag nie
daarin om die vrae en bedenkinge rondom sy standpunt uit die weg te ruim nie.
3.2 Die stukke wat deur proff. Jordaan en Van Wyk opgestel is, bevredig nie in die lig van wat
hierbo gestel is nie en laat nie reg geskied aan die opdrag van die Breë Dagbestuur nie.
3.3 Die Breë Dagbestuur kan myns insiens nie die verantwoordelikheid ontduik om die vrae en
bedenkinge oor die standpunt van prof. Kruger, indringend met hom te bespreek nie.
Afhangende van die afloop van so ‘n gesprek, behoort verdere besluite geneem te word.
Op 19 Januarie 1998 besluit die BDB dat prof. Jordaan en prof. Van Wyk versoek word om hulle
te adviseer oor die versoek van dr. C.F.C. Coetzee.
Op 3 Februarie 1998 is ‘n tweede verslag van prof. Jordaan (vgl. p. 4) insake my Skrifbeskouing,
LET WEL (vgl. 3.14 van Kommissierapport Van der Walt/Venter) aan lede van die BDB besorg.
Hierin lewer hy kommentaar op twee publikasies van my, nl. ‘n artikel in Herv. Teol. Tydskrif
Februarie 1985 en my proefskrif van 1983. Hy kom dan ten slotte by sy laaste punt, 6 en stel na
beoordeling van my eksegese:
“Derhalwe is ek oortuig dat MAK geen eksegetiese gronde (kursivering MAK) het om uitsprake te
maak wat teen die Gereformeerde Belydenis indruis nie, (Vraag: Het hy reeds op hierdie stadium
uit my eksegese bevind dat my uitsprake teen die Belydenis is? - MAK). Ek stem dus in met die
gevolgtrekkings van dr. Coetzee in 2.6 van sy brief aan die Kuratorium, gedateer 5 Junie 1997”.
Op die vergadering van 20 April 1998 word kommentaar wat van een van die Kuratore (dr. A.G.S.
Venter) aangevra is vir behandeling aan die BDB voorgelê. Hy kom tot die volgende twee
bevindinge:
i) MAK erken dat die redding alleen deur die geloof in Jesus Christus is. Sy uitgangspunte
strook met vr/antw. 60 van die Heid. Kategismus.
ii)

CFCC gaan uit van die wyse wat die Heilige Gees normaalweg gebruik, nl. die verkondiging
van die Woord, en hierdie feit word nie deur MAK ontken nie. Vir MAK se siening dat
hierdie verkondiging meer kan omvat as net die woordverkondiging, bied hy eksegetiese
fundering. Hierdie eksegetiese fundering moet deur CFCC as ongeldig aangetoon word.
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CFCC sal ook moet aandui dat die belydenis alles sê (kursivering MAK) wat oor God se dade
gesê kan word.
Hy kom tot die volgende slotbevinding:
i)

CFCC het nie eksegetiese gegewens voor die Kuratore gebring om die eksegese van MAK as
ongeldig aan te toon nie. CFCC het ook nie aangetoon dat die Belydenis volledig is en alles
sê oor God se openbaring nie.

ii)

MAK beredeneer op eksegetiese gronde dat die Skrif meer gegewens bied as wat die
Belydenis oor God se openbaring formuleer. Die standpunt van MAK oor God se openbaring
is nie ‘n verwerping van die dele uit die Belydenis wat deur CFCC aangehaal word nie.

iii) Die Kuratore kan nie op grond van die voorlegging van CFCC aan sy versoek voldoen om
van MAK ‘n nadere verklaring te vra oor sy standpunt oor die openbaring nie. (Hieruit blyk
ook duidelik dat die Kuratore tot op hierdie stadium nie hulle kommunikasie met my beskou
het as ‘n gesprek as deel van ‘n nadere verklaring nie - MAK)
Die BDB het na ontvangs en behandeling van hierdie twee eksegetiese bydraes van (prof. Jordaan
en dr. Venter) besluit: “Ter uitvoering van die opdrag wat die Dagbestuur van die Kuratore
ontvang het, is ‘n fase betree om met die broeder (prof. M.A. Kruger), aan die hand van bepaalde
vrae op 25 Mei 1998 ‘n broederlike gesprek te voer. Drr. C.F.C. Coetzee en J.L. Venter ontvang
die opdrag om vrae saam te stel vir gebruik tydens die gesprekvoering”.
Dit is nie duidelik wat geword het van die opdrag wat gegee is aan proff. Jordaan en Van Wyk op
19 Januarie 1998 nie.
Die vrae is opgestel en skriftelik deur my beantwoord en op 25 Mei 1998 is dit in ‘n broederlike
gesprek met my bespreek.
Die BDB bevind dat hulle die saak nie kan afhandel nie en beveel aan dat die Kuratorium aan die
hand van die geformuleerde vrae met my in ‘n broederlike gesprek moet tree op die vergadering
van 17 Junie 1998.
Hierdie gesprek het plaasgevind en die Kuratore het bogenoemde bevinding gemaak en die besluit
geneem, waarteen ek appelleer, en waarop ek ‘n eksegetiese gesprek aangevra het, wat ook
afgewys is en waarteen ek ook appelleer.
Die Appèl gaan dus teen die besluit van November 1998 en die besluit van 17 en 18 Junie 1998
wat weer deur die besluit van 17-18 November 1998 bekragtig is.
3. Gronde vir die Appèl
i)

Daar is nooit ‘n prima facie saak uitgemaak dat die Kuratore dr. CFCC se saak moes
opneem nie.
Vergelyk die Kurator se eksegetiese bevindinge. (Vorige afdeling i - iii). Dit kan nie aanvaar
word dat elkeen met so min motivering en bewysgrond, gegrond op net sy eie interpretasie, ‘n
saak voor die Kuratore oor leerdwaling deur ‘n professor kan bring nie.
Wat die belangrikheid beklemtoon dat daar eers ‘n prima facie saak deur die Dagbestuur
(Kuratore) moes uitgemaak gewees het of dr. Coetzee genoeg substansie in sy versoek dat die
Kuratore om ‘n nadere verklaring te vra, is die feit dat in 1984, dus nou al 15 jaar gelede, by
die Kuratore van Hammanskraal dieselfde beswaar voorgelê is deur ds. Jan Coetzee, as wat
dr. C.F.C. Coetzee het. Daardie Kuratore het egter gemeen dat daar nie genoeg substansie is
vir hulle om die saak op te neem nie. Hulle het ds. Coetzee, wat probleme ondervind het met
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my eksegese van Romeine, verwys na my proefskrif. Hy het dit toe bestudeer en besluit om
nie met sy saak by die Kuratore voort te gaan nie.
ii)

Nadere verklaring
Daar is nooit ‘n nadere verklaring van my gevra nie, hoewel die Kuratore besin het of hulle
dit moes doen. Prof. J.H. van Wyk het dit nie nodig gevind dat na die vriendelike broederlike
gesprek (per korrespondensie) ‘n verdere nadere verklaring gevra word nie. Ook dr. Venter
wat my eksegese nagegaan het, het bevind dat daar nie genoeg rede is vir die aanvra van ‘n
nadere verklaring nie (vgl. oorsig oor die geskiedenis). Ek is dus op die ou end skuldig
bevind dat ek die belydenis sou weerspreek sonder dat ‘n nadere verklaring van my gevra is.
Die Kuratore het ‘n koersverandering ondergaan waaroor hulle hulle nie verantwoord het nie
en het uiteindelik beland by iets wat hulle self tussen aanhalingstekens plaas, ‘n “nadere
verklaring”, terwyl dit begin het met alleen maar ‘n vriendelike broederlike verkenning (vgl.
Rapport ten opsigte van ....III BEREDENERING 1). Ek is dus in ‘n situasie ingetrek
waarvoor ek my nie gegee het nie. Indien ek formeel versoek sou gewees het om ‘n nadere
verklaring te gee, sou ek dit beslis in ander vorm gedoen het en op alles wat ek gesê het
verantwoording verwag het. Ek was onder die indruk dat hulle met my in gesprek is om vas
te stel of dr. CFCC ‘n prima facie saak het, sodat hulle ‘n nadere verklaring van my kon vra,
of nie.

iii) Die oorgang van eksegese na belydenis
Die hele saak het begin oor my eksegese, in besonder van Romeine. Dr. CFCC kon geen fout
in my eksegese aanwys nie. Toe neem hy die saak na die Kuratore. Die Kuratore vra die
beoordeling van twee persone oor my eksegese. Maar op 17 en 18 November 1998 stel die
Kuratore dat dit nie hulle taak is om die eksegese van professore te toets nie. Dan moes hulle
nooit dr. Coetzee se saak oor my eksegese opgeneem het nie. Dis dus duidelik dat die
Kuratore verward was oor wat hulle moet doen. Ek het nooit ‘n uitspraak teen die belydenis
gemaak nie, en die Kuratore het dus geen rede gehad om my standpunt oor die belydenis te
ondersoek en my skuldig te bevind nie. Die Kuratore wou in November 1998 nie terugkom
na waar hulle begin het nie. Uit ‘n gesprek oor my eksegese sou hulle hopelik kon kom tot
die gevolgtrekking dat hulle belydenis-interpretasie verkeerd is.
iv) My eksegetiese resultate is verwerp sonder om foute daarin aan te toon
Die Kuratore het twee persone gevra om my eksegese na te gaan. Ook CFCC het dit
nagegaan. Dr. CFCC kon geen fout in my eksegese aantoon nie, ook dr. A.G.S. Venter het
nie eksegetiese foute aangetoon nie. Een eksegeet (prof. Jordaan) het hom met CFCC (wat dit
nie eksegeties kon begrond nie) se standpunt vereenselwig. Ek het nie die geleentheid
ontvang van die Kuratore om op die eksegese van prof. Jordaan (wat dink soos CFCC)
volledig te reageer nie. Ek het wel in die ontmoeting van die Kuratore saam met die
professore een van die fundamentele gebreke in sy eksegese aangetoon en kortliks genoem dat
ek meen sy eksegese kan nie gehandhaaf word nie. Uiteindelik toon die BEREDENERING
van die Kuratore dat hulle my eksegese opweeg teen hulle Belydenis-interpretasie. Maar
hulle het nooit my eksegese behoorlik beoordeel nie. Indien hulle dit sou gedoen het sou
hulle tot die gevolgtrekking van dr. A.G.S. Venter en prof. J.H. van Wyk gekom het, naamlik
dat my eksegese gevolgtrekkings maak wat nie op die agenda en binne die perspektief van die
Belydenisopstellers was nie. Hulle sou dus ontdek het dat hulle interpretasie van die
Belydenis nie so voor die hand liggend is nie.
v)

Die perspektief en reikwydte van die Belydenisskrifte
Die Kuratore het nie rekening gehou met die konteks, histories en inhoudelik, van die
Belydenisskrifte nie. Daar moet altyd onthou word dat die opstellers van die Belydenis nie
eerstens te make gehad het met wêreldwye en tyd-oorkoepelende probleme nie. Hulle het
eerstens probleme van hulle ervaringsarea en hulle tyd aangespreek. Die Dordtse Leerreëls is
opgestel teenoor die Arminianisme en het gladnie bedoel om te handel oor die krag en
uitwerking van die openbaring in die natuur nie. Die eerste artikel handel oor die goddelike
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Verkiesing en Verwerping; die tweede oor die dood van Christus en die verlossing van die
mens daardeur; die derde en vierde oor die verdorwenheid van die mens en sy bekering tot
God; die vyfde oor die volharding van die heiliges. Dit is dus onvanpas om uitsprake wat nie
op hierdie fokus gerig is nie, tot fokus te verhef asof daaroor uitsprake gedoen word.
Tereg stel prof. Van Wyk dat ek verder gaan as die belydenis en dr. Venter dat dr. CFCC
moet bewys dat die belydenis oor alle sake uitspraak doen.
Sowel dr. CFCC as die BDB het aanvanklik baie sterk geleun op HK vr./antw. 19. Reeds
tydens die behandeling van die saak moes hulle, implisiet, toegee dat hulle interpretasie van
evangelie hier nie houdbaar is nie. Ek het geleentheid gehad om met die Kuratore taamlik
intensief oor hulle interpretasie in hierdie vr./antw. te handel. Ek stel dit dat die Kuratore
implisiet hierdie argument laat vaar het, omdat CFCC en hulle in die diskussie sterk daarop
geleun het, maar uiteindelik by my “skuldigbevinding” dit geen rol laat speel het nie en dit
eenvoudig verswyg het. (Vergelyk ook 2.6.6 in CFCC se eerste voorlegging aan die
Kuratore.)
In hulle eerste stelling (18 Junie 1998) oor hoe ‘n mens tot die saligmakende geloof kom, hou
die Kuratore nie rekening met die konteks en perspektief waarin die woord evangelie (in HK
antw. 65) gebruik is nie. Hier word naamlik gepraat met mense wat glo, die Skrif ken en
gebruik, soos ‘n hedendaagse belydenisklas (verbondsmense), en nie ook met mense wat die
waarheid in ongeregtigheid onderdruk (Rom 1:18) nie.
Hoe hierdie gelowiges dus evangelie sal verstaan, is volgens wat hulle weet en wat hulle
daagliks eerstens aanvaar, naamlik wat in die Bybel staan en in die kerk gepreek en geleer
word en wat die genade- of openbaringsmiddel by uitnemendheid is waarmee God die kerk
die wêreld instuur. Maar daarmee word nie gesê dat die woord evangelie slegs hierdie
betekenis het nie. Trouens, in Openbaring 14:6 word die woord gebruik met ‘n heeltemal
ander inhoud as die verkondiging van wat Jesus gely en gedoen en verwerf het, maar dit kom
by dieselfde fundamentele gedagte uit, naamlik dat God red deurdat Hy Homself bekend
maak en vertroue op Hom vra.
Dieselfde verduideliking geld ook van die gebruik van die woord evangelie in DL III/IV 11
en van NGB, art. 24 se eerste sin waarna die Kuratore verwys. Die perspektief van die
opstellers van die belydenis is gerig op gelowiges en hoe God met hulle werk of gewerk het
en hoe die kerk vorentoe moet werk.
In my heel eerste reaksie op die versoek van die Kuratore het ek aan hulle uitgewys dat daar
‘n probleem kan bestaan rondom die betekenis van evangelie, maar desnieteenstaande skyn
dit asof die Kuratore nie werklik die saak bestudeer het nie.
vi) Die lig van die natuur: Reeds in DK van 20 November 1996 het ek ds. Van Rhyn probeer
beweeg om weer na te dink oor wat die lig van die natuur beteken, aangesien hy dit, m.i.
gelyk gestel het met openbaring in die natuur. Daarby het ek ook gestel dat dit eintlik gaan
oor die teenstelling tussen wat die mens uit homself kan doen en wat God deur die Heilige
Gees doen.
Dit blyk dat die Kuratore lig van die natuur en openbaring in die natuur as sinoniem
verstaan. (Opmerking: Tydens my gesprek met die Kuratore het ek verduidelik dat ek alles
wat in NGB, art. 2 onder die eerste middel verstaan word, kortliks sal aandui as openbaring
in die natuur. Hulle het dit so aanvaar en ook so gebruik.) DL III/IV 4 praat egter van die
lig van die natuur as iets wat nog IN die mens oorgebly het. Dis dus duidelik nie die
openbaring wat uit die skepping, onderhouding en regering van alle dinge TOT die mens kom
nie. Dis eerder die sensum divinitatis, semen religionis, saad van die religie. R.S.Ward (The
Westminster Confession of Faith. A study guide. p.13, New Melbourne Press 1992)
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gebruik in die Westminster Confession die woord conscience.
Institusie I, 15, 8 nie lig van die natuur nie, maar lig van die rede.

Calvyn noem dit in sy

DL III/IV begin deur in 1 te handel oor die gawes waarmee die mens geskep is en hoe die
mens deur sy eie vrye wil hom van daardie gawes beroof het. In 2 stel dit dat hierdie verlies
oorgegaan het na alle mense. In 3 word aangetoon dat sonder die werking van die Heilige
Gees hulle nie kan en wil terugkeer tot God nie. In 4 stel die Belydenisskrif dan dat hoewel
daar IN die mens tog nog ‘n bietjie van die lig van die natuur oorgebly het, dit vir die mens
onmoontlik is om deur die lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te kom.
In my verduideliking van die gebruik van hierdie gedeelte van die DL deur die Kuratore het
ek die volgende aan hulle gestel: “Wat DL III/IV 3-6 betref: As die teenstelling wat hier
gemaak word tussen die mens en die Heilige Gees in aanmerking geneem word, meen ek dat
daar geen botsing met my eksegese is nie”. Dit is inderdaad waaroor dit in die gedeelte gaan:
die mens met die lig van die natuur wat in hom oorgebly het teenoor die wedergeboorte wat
deur die Heilige Gees gewerk word. Die sogenaamde algemene openbaring kom gladnie ter
sprake in die gedeelte nie. Weer eens moet die konteks in ag geneem word. Die opstellers
het nou die Skrif waarmee die Here deur die Heilige Gees in sy oneindige liefde met
hardkoppige sondaarmense werk. Maar dit wil nie sê dat die Heilige Gees nie met die
openbaring in die natuur kan of kon werk waar die Skrif nie is nie. Die Kuratore het in
hierdie gedeelte van die DL ‘n teenstelling tussen Skrif en Openbaring in die natuur gelees,
wat glad nie daarin funksioneer nie. My verklaring word bevestig deur punt 5 van die
dwalinge wat verwerp word. Hier word ook verwerp dat die mens nog die gawes wat in hom
oorgebly het tot sy saligheid kan gebruik. Die Kuratore verwerp blykbaar my verstaan van
wat hier in die DL met lig van die natuur bedoel word.
vii) Die Kuratore misken NGB, art. 2 gedeeltelik: NGB, art. 2 stel van die eerste middel
waardeur ons God ken: “Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle
verontskuldiging te ontneem”. Sover ek kon vasstel ignoreer die meeste dogmatieke ook
hierdie woorde wat ek gekursiveer het en kies baie van hulle vir ‘n verklaring van die
sogenaamde ongenoegsaamheid van die sogenaamde algemene openbaring. Die interpretasie
van die artikel en van Romeine 1:20 word dan gegee as dat God se openbaring genoegsaam is
om hulle alle skuld te ontneem, maar ongenoegsaam om hulle tot saligheid te bring. M.i., en
ek glo volgens Romeine 1:18-23 en 9:30 - 10:21 is dit ‘n verkeerde eksegese en maak ons van
die God van liefde iemand wat soos ‘n wrede tiran optree. Polman sê byvoorbeeld “Haar (die
sogenaamde algemene openbaring se) enig effek is het ontnemen aan de mens van elke
verontskuldiging” (Het Dogma der Kerk:85). Daarteenoor sê Calvyn in sy Institusie I, 5, 1:
“Sy (God se) doel daarmee (die openbaring van God in die natuur) is dat toetrede tot
geluksaligheid nie by voorbaat vir enigiemand geslote sou wees nie”. Hierdie woorde is ‘n
naklank van die woord autois (Rom 1:19b) wat m.i. vertaal behoort te word as ‘n dativus
commodi (vir hulle).
viii) Die Kuratore verstaan DL I, 3 verkeerd
Die woorde “om mense tot geloof te bring, stuur God uit loutere goedheid verkondigers van
hierdie vreugdevolle boodskap na wie Hy wil en wanneer Hy wil” is nie bedoel om
eksklusief te wees sover dit die openbaringsmiddel (waarmee hier kennelik die verkondiging
van Christus soos ons dit in die Skrif vind, bedoel is) aangaan nie, maar ‘n vermelding van
hierdie verkondiging sonder dat gestel word dat God op geen ander manier ook kan werk en
inderdaad gewerk het nie. Dit gaan dus nie oor die alomvattende openbaring van God nie,
maar oor die helderder openbaring (Hebr 1:2), dat God se openbaring en die Heilige Gees
alleen mense kan red, en nie die oorgeblewe lig van die natuur nie. (Ek meen dat dit hier
gaan teenoor die mens se mag teenoor God se genade.) Die stelling is gemaak met die
openbaring waardeur die kerk toe, tydens die opstel van die DL, gelei en gevoed is, en
waarmee hulle vorentoe moes werk, in gedagte.
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Daar moet steeds in gedagte gehou word dat die geskil nie hier gegaan het oor openbaring
in die natuur teenoor openbaring in die Skrif nie, maar teen Arminius se standpunt, nl. dat
daar nog soveel goed in die mens oorgebly het (die lig van die natuur) dat hy daarmee tot
God kan kom. Die teenstelling is dus:
Met God se openbaring deur sy Gees
OF
met die oorgeblewe gawes na die sondeval.
NIE
Tussen tot geloof kom met die Skrif as openbaring deur die Heilige Gees,
OF
tot geloof kom met die openbaring in die natuur deur die Heilige Gees, nie.
H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
1.2.1 Proefskrif M.A. Kruger: Openbaring, geloof en geregtigheid: 'n Eksegetiese ondersoek van
Romeine 1-4. 1983.
1.2.2 Brief van dr. C.F.C. Coetzee aan die Kuratorium: Versoek tot nadere ondersoek na die
standpunt van prof. M.A. Kruger. 5 Junie 1997 met 5 Bylae.
1.2.2.1 Artikel deur prof. M.A. Kruger: Genoegsaamheid van die Skrif en afgeslotenheid van die
kanon. Die Kerkblad, 20 November 1996, p.35.
1.2.2.2 Antwoord van dr. C.F.C. Coetzee op artikel in 1.2.2.1. Die Kerkblad, 20 November 1996,
p.36.
1.2.2.3 Artikel deur prof. M.A. Kruger: Romeine 1-4: 'n Ander eksegese. Hervormde Teologiese
Studies.
1.2.2.4 Brief van dr. C.F.C. Coetzee aan prof. M.A. Kruger: Versoek om nadere verklaring van u
standpunt. 19 Mei 1997.
1.2.2.5 Antwoord van prof. M.A. Kruger op brief in 1.2.2.4: Beskuldiging van dwaalleer. 23 Mei
1997.
1.2.3 Kuratore Notule. 18 Junie 1997, punt 5.3, p.2 en punt 16, p.10.
1.2.4 Brief van die Kantoor van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger: Versoek om nadere
ondersoek na u standpunt. 28 Junie 1997.
1.2.5 Brief van die Voorsitter Kuratore (namens Breë Dagbestuur Kuratore) aan prof. M.A. Kruger:
Vriendelike versoek om standpunt oor sekere sake kort en saaklik saam te vat. 25 Augustus
1997.
1.2.6 Standpunt van prof. M.A. Kruger in antwoord op versoek in 1.2.5 (Ongedateer).
1.2.7 Brief van die Kantoor van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger: U standpunt oor geloof en
openbaring. 3 November 1997.
1.2.8 Kommentaar op die dokument van prof. M.A. Kruger: Die betekenis en reikwydte van wat
algemeen as "algemene openbaring" bekend staan. Prof. J.H. van Wyk. 13 Oktober 1997.
1.2.9 Kommentaar op die dokument: Die betekenis en reikwydte van wat algemeen as "algemene
openbaring" bekend staan. Prof. G.J.C. Jordaan (ongdateer).
1.2.10 Brief van dr. C.F.C. Coetzee aan Breë Dagbestuur Kuratore: Kommentaar en vrae n.a.v. die
volgende stukke. 16 November 1997.
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1.2.11 Kommentaar op die diskussie tussen prof. M.A. Kruger en dr. C.F.C. Coetzee met die oog op
die optrede van die Kuratore in hierdie verband: dr A.G.S. Venter. 15 Januarie 1998.
1.2.12 Tweede verslag insake Skrifbeskouing prof. M.A. Kruger: Prof. G.J.C. Jordaan (ongedateer).
1.2.13 Brief van die Kantoor van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger. Broederlike gesprek:
Maandag 25 Mei 1998. (Enkele vrae aangeheg). 30 April 1998.
1.2.14 Brief van prof. M.A. Kruger aan die Kuratore: Vrae en antwoorde. 13 Mei 1998.
1.2.15 Brief van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger: Terugvoer oor broederlike gesprek:
Maandag 25 Mei 1998. Ongedateer (Waarskynlik 1 Junie 1998 volgens aangehegte
faksadvies).
1.2.16 Kuratorium Notule. 17 en 18 Junie 1998.
1.2.17 Brief van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger: Kuratorebesluit en -rapport oor
vergadering van 17 en 18 Junie 1998. 26 Junie 1998.
1.2.18 Brief van prof. M.A. Kruger aan die Kuratore: Beskuldiging van growwe dwaling deur dr.
C.F.C. Coetzee. 26 Junie 1998.
1.2.19 Brief van die Registrateur aan prof. M.A. Kruger: Verwysing van saak na November
Kuratorevergadering. 24 Augustus 1998.
1.2.20 Kuratore Notule. 17 en 18 November 1998.
1.2.21 Brief van die Registrateur namens die Kuratore aan prof. M.A. Kruger: U skrywe gedateer 26
Junie 1998. (Besluit van Kuratore). 24 November 1998.
1.2.22 Brief van prof. M.A. Kruger aan Kuratore: Appèl teen Kuratore-besluit. 30 Janurie 1999.
1.2.23 Brief van Regisrateur aan prof. M.A. Kruger: Appèl teen Kuratore-besluit. (Ontvangs
erkenning). 30 April 1999.
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die volgende persone het toeligting aan die Kommissie gegee:
1.3.1 Prof. M.A. Kruger as appellant.
1.3.2 Dr. J.L. Venter as verweerder namens die Kuratore.
1.3.3 Ds. J.L. Myburg.
1.3.4 Dr. C.F.C. Coetzee.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond
1.4.1 Prof. M.A. Kruger voltooi in 1983 die volgende Proefskrif: "Openbaring, geloof en
geregtigheid: 'n Eksegetiese ondersoek van Romeine 1-4."
1.4.2 Daar verskyn 'n artikel van prof. Kruger in die Hervormde Teologiese Studies getitel:
"Romeine 1-4: 'n Ander eksegese."
1.4.3 In Die Kerkblad van 20 November 1996, p.35, verskyn 'n brief van prof. M.A. Kruger:
"Genoegsaamheid van die Skrif en afgeslotenheid van die kanon." Dr. C.F.C. Coetzee
reageer in dieselfde uitgawe op die skrywe op p.36. In kern kom dr. C.F.C. Coetzee se
skrywe daarop neer dat hy prof. M.A. Kruger van growwe dwaling beskuldig.
1.4.4 Op 19 Mei 1997 rig dr. C.F.C. Coetzee aan prof. M.A. Kruger 'n skrywe nl: "Versoek om
nadere verklaring van u standpunt."
1.4.5 Op 23 Mei 1997 antwoord prof. M.A. Kruger dr. C.F.C. Coetzee se skrywe.
1.4.6 Op 28 Julie 1997 ontvang die Breë Dagbestuur van die Kuratorium (BDK) 'n versoek van dr.
C.F.C. Coetzee om nadere ondersoek in te stel na die standpunt van prof. M.A. Kruger.
"Die vergadering neem die saak in behandeling met die oog op rapportering by die November
1997 vergadering. Daar moet vasgestel word of hier 'n prima facie saak is."
"Besluit: Dat die kommissie nl.: Proff. J.H van Wyk (s) en G.J.C. Jordaan die Kuratore
adviseer oor die inhoud van die dokument en oor die vraag of ons 'n nadere verklaring moet
vra en indien wel watter vrae gevra moet word. Indien nodig, kan nadere gesprek met prof.
M.A. Kruger en/of dr .C.F.C. Coetzee gevoer word." (Breë Dagbestuur: Notule 28.07.1997,
pt.12).
1.4.7 Op die BDB vergadering van 25 Augustus 1997 rapporteer prof. J.H. Van Wyk: "…dat
hyself en prof. G.J.C. Jordaan aangewys is as Kommissie om die saak te ondersoek. Hy stel
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voor dat 'n skrywe aan prof. M.A. Kruger gerig word waarin hy versoek word om die Breë
Dagbestuur skriftelik van sy standpunte in kennis te stel ten opsigte van
(a) die betekenis en reikwydte van wat algemeen as 'algemene openbaring' bekend staan;
(b) geslote en oop kanon
(c) hoe hy sy standpunt oor hierdie onderwerpe in verband bring met die Gereformeerde
belydenis."
"Besluit: Dat prof. J.H. van Wyk 'n skrywe namens die vergadering opstel vir ondertekening
deur die Voorsitter waarna die Voorsitter die skrywe persoonlik aan prof. Kruger sal
oorhandig." (Breë Dagbestuur: Notule 25.08.1997, pt.8).
1.4.8 Prof. M.A. Kruger se kommentaar is ontvang en aan prof. J.H. van Wyk oorhandig vir
kommentaar.
"Besluit:
a) dat die Kommissie nl. proff. Van Wyk en G.J.C. Jordaan aandag skenk aan die dokument;
b) dat die saak oorstaan tot die vergadering van 20 Oktober." (Breë Dagbestuur: Notule
6.10.1997, pt.17).
1.4.9 Op die Breë Dagbestuurvergadering van 20 Oktober 1997 word gerapporteer dat die saak
oorstaan tot die volgende vergadering (Breë Dagbestuur: Notule 20.10.1997, pt.17).
1.4.10 Op 27 Oktober 1997 word die twee verslae van proff. Van Wyk en Jordaan in behandeling
geneem.
"Besluit:
1.
dat die saak nie na die November Kuratorevergadering verwys word nie, maar aan
hulle gerapporteer word dat die Breë Dagbestuur nog besig is met die saak;
2.
dat skriftelik aan prof. M.A. Kruger gekommunikeer word dat die saak nie by die
eerskomende Kuratorvergadering sal dien nie, dat dit waarskynlik nie vanjaar voltooi
sal word nie en dat hy op hoogte van sake gehou sal word;
3.
dat dr. Coetzee 'n verslag saamstel sodat die Breë Dagbestuur die vier verslae van
onderskeidelik homself, proff. Van Wyk en Jordaan en M.A. Kruger in behandeling
kan neem." (Breë Dagbestuur: Notule 27.10.1997, pt.8)
1.4.11 Dr. C.F.C. Coetzee dien sy kommentaar op die stukke van proff. Van Wyk en Jordaan in,
gedateer 16 November 1997.
1.4.12 Op die Kuratorevergadering van 18 en 19 November 1997 neem die vergadering kennis dat
die "Breë Dagbestuur nog aandag skenk aan die saak en sal aan die Junie 1998
Kuratorevergadering rapporteer." (Notule pt.6.6)
1.4.13 Op 19 Januarie 1998 besluit die Breë Dagbestuur:
"1.
dat alle tersaaklike dokumente aan prof. G.J.C. Jordaan voorsien word en dat prof.
Jordaan en prof. Van Wyk versoek word om die Breë Dagbestuur te adviseer oor die
versoek van dr. C.F.C. Coetzee;
2.
dat die kommentaar van proff. Van Wyk en Jordaan voor 3 Februarie aan lede van die
Dagbestuur gefaks word, sodat die saak tydens die vergadering van 3 Februarie
behandel kan word." (Notule 19.01.1998, pt.11).
1.4.14 'n Tweede verslag van prof. G.J.C. Jordaan insake Skrifbeskouing van prof. M.A. Kruger
word op 3 Februarie aan Breë Dagbestuur lede besorg.
1.4.15 Op die Breë Dagbestuur vergadering van 20 April 1998 word kommentaar wat van dr. A.G.S.
Venter aangevra is vir behandeling voorgelê. Gesprek word rondom die saak gevoer.
"Besluit: Ter uitvoering van die opdrag wat die Dagbestuur van die Kuratore ontvang het, is
'n fase betree om met die broeder (prof. M.A. Kruger), aan die hand van bepaalde vrae op 25
Mei 1998 'n broederlike gesprek te voer. Drr. C.F.C. Coetzee en J.L. Venter ontvang die
opdrag om vrae saam te stel vir gebruik tydens die gesprekvoering." (Breë Dagbestuur:
Notule 20.04.1998, pt.5.9)
1.4.16 Die vrae is opgestel. 'n Skrywe van prof. M.A. Kruger is ontvang waarin hy die vrae
skriftelik beantwoord. Die broederlike gesprek is op 25 Mei 1998 deur die Breë Dagbestuur
met prof. M.A. Kruger gevoer.
1.4.17 Na afloop van die broederlike gesprek word ds. P.J. van der Walt en dr. J.L. Venter aangewys
om 'n bevinding en aanbeveling aan die Kuratorevergadering van D.V. 17 Junie 1998 te
formuleer.
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1.4.18 Op 17 en 18 Junie 1998 vergader die Kuratore en besluit na gesprek (“nadere verklaring”)
met prof. M.A. Kruger om KO, art. 53 toe te pas waardeur die professor nie verder toegelaat
word om enige van sy standpunte verder openbaar te maak nie.
1.4.19 Op 26 Junie 1998 skryf prof. M.A. Kruger ‘n brief aan die Kuratore waarin hy aandring dat sy
eksegese nie beoordeel is nie en versoek dat aangetoon moet word waar sy eksegese verkeerd
is.
1.4.20 Die saak word na die November 1998-vergadering van die Kuratore verwys.
1.4.21 Met die vergadering van die Kuratore op 17 en 18 November 1998 word die saak ter tafel
geneem en die volgende besluit geformuleer waarteen die appellant beswaar aanteken.
1.4.22 Op 30 Januarie 1999 gee die appellant kennis van sy voorneme om teen die besluit van die
Kuratore te appelleer.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Appélgrond 1
“Daar is nooit ‘n prima facie saak uitgemaak dat die Kuratore dr. CFCC se saak moes opneem
nie”
2.1.1 Die appellant beweer
2.1.1.1 Daar is nie genoeg substansie in die saak van dr. CFCC vir ‘n prima facie saak nie. ‘n
Kurator het dit ook bevestig.
2.1.1.2 Toe ‘n soortgelyke saak teen prof. M.A. Kruger by die Kuratore van Hammanskraal gedien
het in 1984, het hulle bevind dat daar nie ‘n prima facie saak uitgemaak kan word nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Die Appèlkommissie beredeneer
2.1.2.1 Die appellant bewys nie dat die saak van dr. C.F.C. Coetzee min motivering en bewysgrond
het nie.
2.1.2.2 Die appellant verwys na die mening van ‘n Kurator maar verdiskonteer nie die feit dat ander
menings ook ter tafel was nie.
2.1.2.3 Die verwysing na die besluit van die Kuratore van Hammanskraal in 1984 is nie ter sake nie
omdat dr. C.F.C. Coetzee se saak ‘n nuwe saak is.
2.1.2.4 In Junie 1997 versoek die Kuratore die Breë Dagbestuur: “daar moet vasgestel word of hier
‘n prima facie saak is”.
2.1.2.5 In die Kuratorevergadering van 17-18 Junie 1998 rapporteer die Breë Dagbestuur as volg:
“Die Breë Dagbestuur het op grond van KO, art. 53 meriete in die versoek van dr. C.F.C.
Coetzee gevind en die saak verder behandel.”
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3 Die Appèlkommissie bevind
2.1.3.1 Die Breë Dagbestuur het in opdrag van die Kuratore wel ‘n prima facie saak uitgemaak.
2.1.3.2 Die appellant bewys geen regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.4 Die Appèlkommissie beveel aan
2.1.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Appèlgrond 2
“Nadere verklaring”
2.2.1 Die appellant beweer
2.2.1.1 Daar is nooit ‘n nadere verklaring van hom geva nie.
2.2.1.2 Die Kuratore het ‘n koersverandering ondergaan van “‘n vriendelike broederlike verkenning”
na ‘n nadere verklaring wat tussen aanhalingstekens geplaas is.
2.2.1.3 ‘n Amptelike versoek tot ‘n nadere verklaring sou hy in ‘n ander vorm gelewer het en op alles
verantwoording verwag het.
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2.2.1.4 Hy was onder die indruk dat standpuntstellings wat wel van hom gevra is, ‘n gesprek was om
vas te stel of dr. C.F.C. Coetzee ‘n prima facie saak het.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Die Appèlkommissie beredeneer
2.2.2.1 Die Breë Dagbestuur het by twee geleenthede ‘n “nadere verklaring” van prof. M.A. Kruger
gevra: Eerstens ( 28 Julie 1997) - Versoek om nadere ondersoek na u standpunt en tweedens
(25 Mei 1998) ‘n broederlike gesprek met enkele vrae aangeheg.
2.2.2.2 Op die vergadering van 17-18 Junie 1998 keur die Kuratore die volgende aanbeveling van die
Breë Dagbestuur goed: “Dat die aanbeveling om in gesprek met prof. M.A. Kruger te tree,
goedgekeur word om ‘n nadere verklaring te vra ingevolge KO, art. 53.” (Notule p.9 punt 3.)
2.2.2.3 Op die Kuratorevergadering van 17-18 Junie 1998 het prof. M.A. Kruger die Kuratore
ontmoet en aan die hand van die vrae soos genoem in 2.2.2.1 antwoorde verstrek.
2.2.2.4 Die resultaat wanneer iemand verantwoording oor ‘n standpunt doen, is dieselfde of dit nou
(i) deur middel van ‘n broederlike gesprek of (ii) deur ‘n nadere verklaring verkry word.
2.2.2.5 Dit is duidelik dat geen misverstand ontstaan het omdat die appellant die “nadere verklaring”
as ‘n “broederlike gesprek” beleef het nie. Beide partye het mekaar se standpunte goed
verstaan.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Die Appèlkommissie bevind
2.2.3.1 Daar is wel by verskillende geleenthede van die appellant verantwoording gevra oor sy
standpunt(e) en dit het hy geredelik verskaf.
2.2.3.2 Die appellant bewys geen regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.4 Die Appèlkommissie beveel aan
2.2.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Appèlgrond 3
“Die oorgang van eksegese na belydenis.”
2.3.1 Die appellant beweer
2.3.1.1 Die hele saak het sy oorsprong by sy eksegese oor Romeine.
2.3.1.2 Dr. C.F.C. Coetzee kon geen fout in sy eksegese aantoon nie.
2.3.1.4 Hy het nooit ‘n uitspraak teen die Belydenis gemaak nie en daarom was dit nie nodig om sy
standpunt oor die Belydenis te ondersoek nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Die Appèlkommissie beredeneer
2.3.2.1 Volgens KO, art. 53 is die Belydenis die toetssteen vir die leer van alle ampsdraers, ook vir
professore.
2.3.2.2 Ook in die resultate van eksegese moet ‘n teoloog hom hou aan KO, art. 53.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3 Die Appèlkommissie bevind
2.3.3.1 Die resultaat van eksegese en die toetsing aan die Belydenis word in KO, art. 53 aanmekaar
verbind.
2.3.3.2 Geen regskrenking word bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.4 Die Appèlkommissie beveel aan
2.3.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.

59

2.4 Appèlgrond 4
“My eksegetiese resultate is verwerp sonder om foute daarin aan te toon”
2.4.1 Die appellant beweer
2.4.1.1 Persone wat gevra is om sy eksegese na te gaan, kon geen fout daarmee vind nie.
2.4.1.2. Net een persoon het hom met dr. C.F.C. Coetzee se standpunt vereenselwig en die persoon se
eksegese kan nie gehandhaaf word nie.
2.4.1.3 Die Kuratore weeg sy eksegese op teen hulle Belydenis-interpretasie.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.2 Die Appèlkommissie beredeneer
2.4.2.1 ‘n Bedienaar van die Woord bind hom deur die Ondertekeningsformulier aan die Belydenis.
2.4.2.2 In die geval waar sy ekesegetiese arbeid hom tot ‘n resultaat lei wat in stryd is, of anders is as
die ooreeengekome interpretasie van die Belydenis binne die GKSA, rus die onus op hom om
die kerklike weg te volg en die kerke te oortuig.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.3 Die Appèlkommissie bevind
2.4.3.1 Die appellant fouteer as hy van mening is dat sy botsende eksegetiese resultaat en
interpretasie van die Belydenis verkeerd bewys moet word, die onus berus by hom om dit reg
te bewys.
2.4.3.2 Geen regskrenking word bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.4 Die Appèlkomissie beveel aan
2.4.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.5 Appèlgrond 5
“Die perspektief en reikwydte van die Belydenisskrifte.”
2.5.1 Die appellant beweer
2.5.1.1 Die Kuratore het nie rekening gehou met die konteks, histories en inhoudelik van die
Belydenisskrifte nie.
2.5.1.2 Die Dordtse Leerreëls is opgestel teenoor die Arminianisme en het nie bedoel om te handel
oor die krag en uitwerking van die openbaring in die natuur nie.
2.5.1.3 Die Belydenisskrifte doen nie oor alle sake uitspraak nie.
2.5.2 Die Appèlkommissie beredeneer.
2.5.2.1 Die bewering van die appellant dat die Kuratore nie rekening gehou het met die perspektief en
reikwydte van die Belydenisskrifte nie, word op geen manier bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.3 Die Appèlkommissie bevind
2.5.3.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.4 Die Appèlkommissie beveel aan
2.5.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.6 Appèlgrond 6
“Die lig van die natuur”
2.6.1 Die appellant beweer
2.6.1.1 Dit blyk dat die Kuratore “lig van die natuur” en “openbaring in die natuur” as sinoniem
verstaan.
Besluit: Kennis geneem.
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2.6.2 Die Appèlkommissie beredeneer
2.6.2.1 In die appellant se diskussie met die Kuratore loop die saak vas oor die regte interpretasie van
die Belydenisskrifte.
2.6.2.2 Die appellant is oortuig dat sy interpretasie reg is, terwyl die Kuratore die interpretasie van
die appellant as strydig met die ooreengekome interpretasie van die Belydenis beskou.
2.6.2.3 U Kommissie is van oordeel dat die bewyslas en bespreking hieromtrent langs die weg van
gravamen aangespreek moet word.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.3 Die Appèlkommissie bevind
2.6.3.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.4 Die Appèlkommissie beveel aan
2.6.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.7 Appèlgrond 7
“Die Kuratore misken NGB, art.2 gedeeltelik.””
2.7.1 Die appellant beweer
2.7.1.1 Die meeste dogmatieke ignoreer die woorde “om die mense te oortuig” en baie van hulle kies
vir ‘n verklaring van die sogenaamde ongenoegsaamheid van die sogenaamde algemene
openbaring.
Besluit: Kennis geneem.
2.7.2 Die Appèlkommissie beredeneer
2.7.2.1 In die appellant se diskussie met die Kuratore loop die saak vas oor die regte interpretasie van
NGB, art.2.
2.7.2.2 Gegrond op sy eksegese van Romeine is die appellant oortuig dat sy interpretasie reg is,
terwyl die Kuratore die interpretasie van die appellant as strydig met die ooreengekome
interpretasie van die Belydenis beskou.
2.7.2.3 U Kommissie is van oordeel dat die bewyslas en bespreking hieromtrent langs die weg van
gravamen aangespreek moet word.
Besluit: Kennis geneem.
2.7.3 Die Appèlkommissie bevind
2.7.3.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.7.4 Die Appèlkommissie beveel aan
2.7.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.8 Appèlgrond 8
“Die Kuratore verstaan DL I,3 verkeerd”
2.8.1 Die appellant beweer
2.8.1.1 Daar moet steeds in gedagte gehou word dat die geskil nie hier gegaan het oor openbaring in
die natuur teenoor openbaring in die Skrif nie, maar teen Arminius se standpunt, naamlik dat
daar nog soveel goeds in die mens oorgebly het (die lig van die natuur) dat hy daarmee tot
God kan kom.
Besluit: Kennis geneem.
2.8.2 Die Appèlkommissie beredeneer
2.8.2.1 In die appellant se diskussie met die Kuratore loop die saak vas oor die regte interpretasie van
Dordtse Leerreëls I, 3.
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2.8.2.2 Die appellant is oortuig dat sy interpretasie reg is, terwyl die Kuratore die interpretasie van
die appellant as strydig met die ooreengekome interpretasie van die Belydenis beskou.
2.8.2.3 U Kommissie is van oordeel dat die bewyslas en bespreking hieromtrent langs die weg van
gravamen aangespreek moet word.
Besluit: Kennis geneem.
2.8.3 Die Appèlkommissie bevind
2.8.3.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.8.4 Die Appèlkommissie beveel aan
2.8.4.1 Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
3.1 Oor die afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Appèlgrond Een
Slaag nie
3.1.2 Appèlgrond Twee Slaag nie
3.1.3 Appèlgrond Drie
Slaag nie
3.1.4 Appèlgrond Vier
Slaag nie
3.1.5 Appèlgrond Vyf
Slaag nie
3.1.6 Appèlgronde Ses
Slaag nie
3.1.7 .Appèlgrond Sewe Slaag nie
3.1.8 Appèlgrond Agt
Slaag nie
3.2 Oor die Appèl in sy geheel
Die Appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Punt 3 in sy geheel goedgekeur.

12.5.2 APPèL GEREFORMEERDE KERK ARANOS TEEN DIE BESLUIT VAN
PARTIKULIERE SINODE NAMIBIë 1997 (RAKENDE APPèLGROND 2 VAN
APPèLLE 2-6 OOR DIE TOEPASSING VAN DIE TUG OOR OPENBARE
GROWWE SONDE) (Artt.36, 233)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, neem die Voorsitterstoel in.
Ds. W.M. Snyman stel die Appèl.
Dr. W.C. Opperman gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Namibië.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 4 verwys.
Ds. G.S. Kruger stel die Kommissierapport.
Die toeligter en appellant lewer repliek.

G. APPèL
Die besluit waarteen hierdie beswaar gerig is vind u in die Acta 1997:112, 5.2.3: “Aanbeveling: Dat
Appèlgrond 2 nie slaag nie. Besluit: Goedgekeur”. Dit raak dus ook in wese artikels 5.9:
“Appèlgrond 2 – slaag nie” sowel as 5.10: “Bevinding: Die Appèlgronde waarop die Appèl wel
slaag, maak nie ‘n wesentlike verskil aan die besluit van die Klassis nie. Besluit: Kennis geneem”
sowel as 5.11: “Aanbeveling m.b.t. tot die Appèl in sy geheel: Dat die Appèl in sy geheel nie slaag
nie. Besluit: Goedgekeur”, p.117-118.
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Appèlgrond 1
Die reg van die Koning van die Kerk, Skrif, Belydenis en Kerkorde word gekrenk deurdat die
Partikuliere Sinode uitspraak gee dat die Kerkraad as bedienaars van Christus, ‘n party tot die geding
is.
Beredenering van die Partikuliere Sinode
Die beredenering van die Appèlkommissie op grond waarvan die Part. Sinode sy uitspraak maak is
die volgende: “Die Kerkraad het gelyk dat by openbare sondes regstreeks van die Nagmaal afgehou
kan word. Dit is egter ‘n feit dat in hierdie geval lidmate reeds lank voor die afhouding van die
Nagmaal beswaar aangeteken het teen die besluite en handelinge van die Kerkraad. So het die
Kerkraad self ‘n party tot die geding geword. Uit hoofde van die feit dat die Kerkraad ‘n party tot die
geding is, is u Kommissie van oordeel dat die Kerkraad beswaarlik die onmiddelllike afhouding van
die Sakramente in hierdie stadium kon toepas sonder om die gevaar van regskrenking te loop”.
Motivering van Appèlgrond 1
1. Die vraag is nou in welke omstandighede ‘n kerkraad, volgens die definisie van die Part. Sinode,
nie ‘n party in die geding is nie? Die kerkraad is tog immers altyd die handelende dienaars van
Jesus Christus, wat moet vergader, besluit, bedien en tug en in dit alles die gesag van die Woord
laat geld. Daarin is hulle nooit ‘n party nie, maar bedienaars van Christus. ‘n Kerkraad kan tog
nooit ‘n party in die geding wees nie, aangesien hulle deur Christus en die Heilige Gees self geroep
en gestuur word om die gesag en heerskappy van die Koning van die kerk te bedien (kyk hieroor
Bevestigingsformuliere).
Indien die beredenering van die Part. Sinode korrek is, beteken dit dat geen Kerkraad ooit tug
kan toepas nie aangesien hy dan altyd ‘n “party tot die geding” sal wees. Die tug oor die sonde
is egter nie ‘n handeling deur die Kerkraad nie, maar die bevel en handeling van God wat deur
die bedienaars van Christus alleen maar gehoorsaam bevestig moet word.
2. Die implikasie van hierdie uitspraak is dat indien niemand ten regte of ten onregte beswaar het
teen ‘n besluit of besluite van ‘n Kerkraad en of optredes van daardie Kerkraad, die beswaarde(s)
openbare growwe sondes kan bedryf en so die wet van God kan oortree, die gemeente van Christus
kan ontstig en skade berokken en selfs beïnvloed, en dat die Kerkraad vanweë die beswaardheid
nie meer as bedienaars van die Goddelike Waarheid die opdrag van die tug oor bewese sondes mag
uitoefen nie. Dit hef dus by implikasie die roeping van die Kerkraad deur Christus in sy Woord,
wat bevestig word deur die Belydenis, Bevestigingsformuliere en die Kerkorde, gedeeltelik op en
die reg van die sondaar en nie dié van Christus nie, word op die voorgrond gestel.
Die implikasie van hierdie uitspraak van die Part. Sinode kan tog nooit die eer van Christus bo
alles dien nie. Indien iemand beswaar het oor besluite van die Kerkraad gee dit tog nie ‘n vrypas
vir sonde nie en hef dit ook nie by implikasie die Kerkraad se roeping om die Woord na te spreek
op nie. Dit word ordelik gereël deur KO, art. 31.
3. Die Heilige Gees openbaar immers aan ons in sy Woord deur die diens van Paulus die volgende
oor die besondere ampte: “So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars
van die verborgenhede van God” (1 Kor 4:1). “Maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van
God…” (2 Kor 6:4). Aan hierdie dienaars het Christus die sleutelmag toevertrou want ons lees in
Matt 18:18: “Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde
wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees”.
4. Calvyn sê hieroor die volgende: “om reg te spreek is daar van die begin af kerkrade ingestel wat
sensuur uitgeoefen het, sondes bestraf en die sleutelmag bedien het. Paulus noem hulle regeringe
(1 Kor 12:28), voorstanders (Rom 12:8). Hierdie sleutelmag het Christus aan sy kerk gegee (Matt
18:18). Die mag het Christus aan sy Woord gegee, nie aan mense nie” (Institusie van Calvyn; ds.
A. Duvenage, p.449).
Die mag wat Christus gegee het om te bind en te ontbind geskied dus deur die Woord van
God. Die mag lê dus in die Woord en nie in die persoon/kerkraad nie. “Die kerk bind die
persoon wat hy afsny. Daardeur werp dit hom nie in die ewige verderf en wanhoop nie, maar
dit veroordeel sy lewenswyse en herinner hom aan sy verdoemenis as hy hom nie bekeer nie.
Dit ontbind hom as dit hom weer in sy gemeenskap opneem, omdat dit hom dan weer ‘n
deelgenoot maak van die eenheid in Christus. Om nou te verhoed dat iemand die oordeel van
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die kerk hardnekkig sal verag of dit van geen betekenis sal ag dat hy deur die gelowiges
veroordeel is nie, betuig die Here dat die oordeel van die gelowiges niks anders is nie as die
afkondiging van sy eie uitspraak. In die hemel word as geldig beskou wat hulle op die aarde
gedoen het. Hulle kan nie dwaal nie, want hulle het Gods Woord, wat die sondaar veroordeel,
en Gods Woord om die wat hulle bekeer, weer in genade aan te neem” (A. Duvenage, Institusie
van Calvyn:450). Dit is tog ook sekerlik duidelik dat die gehoorsaamheid geëis word, nie aan
die kerkraad as sodanig nie, maar aan die Woord van God wat deur die bedienaars van Christus
nagespreek word.
Die implikasie hiervan is dat geoordeel moet word of die Woord van die Here se gesag in die
situasie geld al dan nie. Het die kerkraad die gesag van die Woord laat geld toe hy die sonde
uitgewys en dienooreenkomstig bestraf het? Dit is tog immers volgens Calvyn nie die kerkraad
wat bestraf of tug nie, maar die Woord! Hierin kan en moet die ampsdraers alleen maar
dienaars van Christus wees en bly by wat God se Woord naspreek. Die kerkraad moet dus net
aankondig wat die Woord self sê.
Indien die kerkraad die Woord misbruik om ‘n oordeel oor ‘n handeling aan te kondig en iets
as sonde te verklaar wat nie sonde is nie, of iemand wat onskuldig is aan ‘n sonde te bestraf,
sou hy fouteer omdat hy nie die Woord van God naspreek nie. Indien hy egter ‘n bewese sonde
bestraf en die nodige stappe volgens die Woord doen om dit te bestry, dan het hy net gesê wat
God self in sy Woord sê en dan is hy daarin dienaar van Christus. Dit is dan ook nie die reg
van die kerkraad of dié van die sondaar wat hier ter sprake kom nie, maar die reg van God soos
geopenbaar in sy ewige Woord. Die vraag is dus of die sonde, soos wel deur die Part. Sinode in
Appèlgrond 1 erken, wel plaasgevind het en indien wel moet die gesag van die Woord daaroor
geld.
5. Nou maak die Part. Sinode die uitspraak dat die kerkraad, omdat hulle ‘n party in die geding is,
‘beswaarlik die onmiddellike afhouding van die Sakramente in hierdie stadium kon toepas sonder
om die gevaar van regskrenking te loop”. Die vraag is nou: “Wie se reg is hier ter sprake?” Dit
kan tog nie die reg van die sondaar wees nie, want dan verskuif die reg van God op die agtergrond.
Die reg van God moet tog altyd bo alles wees. As hier dan wel die reg van God bedoel word, moet
die gesag van die Woord, wat hierdie sonde, waardeur sy eer aangetas en sy kerk verlam word,
veroordeel, tog alleen toegepas en nagespreek word.
6. Die implikasie van die uitspraak van die Part. Sinode is verder dat lidmate wat duidelik skuldig is
aan openbare growwe sonde waardeur die eer van God en die stigting van sy kerk aangetas word,
wel steeds tot die Sakramente toegelaat moet word, afgesien van die gevolge en implikasies
daarvan. Die verdere implikasie en nagevolg van hierdie uitspraak is dat sommige lidmate die
bediening van die Kerkraad verag omdat hulle gerus is dat hulle nie onder tug kan kom nie, as
hulle maar net een of ander vorm van beswaardheid het, wat die Kerkraad volgens die uitspraak
van die Meerderheidsvergaderings ‘n “party in die geding” maak. Die vraag is: Wie anders as die
Kerkraad kan/mag dan die tug toepas?
Luister wat sê Calvyn oor die tug: “As die kerk dus openbare sondaars en ook die wat hardnekkig
in ligtere sondes volhard, van sy gemeenskap afsny, oefen dit alleen ‘n reg uit wat die Here aan
hom opgedra het. Verder betuig die Here dat so ‘n afsnyding niks anders as ‘n afkondiging van sy
wil is nie en dat in die hemel bekragtig word wat op die aarde gedoen is”. By Belydenisaflegging
beloof die gelowiges dat hulle hulle aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as hulle
hulle in leer of lewe misgaan.
Nog ‘n implikasie van die uitspraak van die Part. Sinode is dat KO, art. 31 slegs op meerdere
vergaderings van toepassing is en nie op kerkraadsvergaderings nie. Kerkorde, art. 31 reël die
orde dat dit wat op kerklike vergaderings met ‘n meerderheid van stemme besluit is, vas en
bindend is, tensy bewys kan word dat dit in stryd met die Skrif, Belydenis en/of Kerkorde is.
As die Kerkraad nou ‘n party in die geding is, beteken dit dat KO, art. 31 nie geld vir besluite
wat op kerkraadsvergaderings geneem word nie. Dit impliseer dat besluite van die
kerkraadsvergaderings nie vas en bindend is as jy nie daarvan hou nie, dat jy daarteen in
opstand kan kom, die kerk kan boikot, mense vir jou standpunt kan werf, sonder om te vrees,
want die kerkraad se besluite is nie vas en bindend nie, want hulle is’n party in die geding!
7. Die uitspraak van die Part. Sinode is derhalwe in stryd met die Woord, die Belydenis, die
Kerkorde, die Bevestigingsformulier en die Formulier by Belydenisaflegging.
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Appèlgrond 2
Die Part. Sinode misken in sy uitspraak die oortreding van die Vyfde Gebod en krenk so die reg.
Beredenering van die Part. Sinode
Die Part. Sinode neem sy besluit verder op grond van die volgende beredenering van sy Kommissie:
“Die kerkraad het nie oortuigend aangetoon dat die betrokke lidmate huisbesoeke met die oog op
vermaning geweier het nie. Die verweerders sê dat die weiering van huisbesoeke betrekkinge gehad
het op die kwessie van Bybelvertaling. U Kommissie ondersteun die Klassis se bevinding dat lidmate
nie genoegsaam bearbei is nie”.
Motivering van Appèlgrond 2
1. Die Klassis Nossob, die Part. Sinode, sowel as die verweerders erken dat daar weiering was om
huisbesoeke te ontvang. Die vraag is nou: Onder welke omstandighede en met watter motiverings
mag lidmate huisbesoeke weier sonder om die Vyfde Gebod te oortree? En dan kan daar tog slegs
een antwoord wees: Wanneer die besoekers nie gesante van God is nie, maar ‘n ander leer bring (2
Joh 10). Nou is dit duidelik dat daar huisbesoek geweier is, trouens dit word bevestig deur die
korrespondensie en die Kommissie erken dit self. Die Kommissie sê egter dat die kerkraad nie
oortuigend aangetoon het dat die lidmate huisbesoek met die oog op vermaning geweier het nie.
Die verweerders sê dat die weiering van huisbesoeke betrekking gehad het op die kwessie van
Bybelvertaling. Die feit is dat die Kerkraad afsprake gemaak het vir huisbesoek en dat dit geweier
is. Hier word die Vyfde Gebod grof oortree. Watter verskil maak die rede waarom die Vyfde
Gebod oortree is nou aan die oortreding?
2. Die vraag is nou: Is die Kerkraad nog bedienaars van Christus? Dit is tog sekerlik so dat
onbewese besware van lidmate niks aan hierdie beginsel verander nie. Nou sê die Here in Luk
10:16: “Wie na julle luister, luister na My; en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My
verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het”. Ook in Joh 13:20: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir
julle, wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My
gestuur het”. Van Epafroditus skryf Paulus aan die Filippense: “Ontvang hom dan in die Here
met alle blydskap en hou sulke manne in eer”.
3. En dan spreek die Bevestigingsformuliere die opdrag van Christus na waar dit sê: “En u, geliefde
gemeente, ontvang hierdie man(ne) as dienaar(s) van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en
regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee”. Die Heid.
Kat., Sondag 39 verklaar die Vyfde Gebod soos volg: “Ek moet my vader en moeder en almal wat
oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die
verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God
ons deur hulle wil regeer”.
4. In Matteus 5:23-25 gee die Here duidelik opdrag dat ons as Christene ten alle tye alle in ons
vermoë moet doen om sake met mekaar in die reine te bring, om te versoen. Indien die Kerkraad
nou afsprake vir huisbesoek maak vir die bediening van die versoening en die huisbesoeke word
geweier, word al bogenoemde Skrifbeginsels oortree. Die Part. Sinode neem in sy uitspraak nie
hierdie beginsels in ag nie.
Appèlgrond 3
Die Part. Sinode misken in sy uitspraak die beginsel van KO, art. 76 en krenk so die reg.
Beredenering van die Part. Sinode
Die vergadering neem sy besluit op grond van die Kommissie se volgende beredenering: “U
Kommissie ondersteun die Klassis se bevinding dat lidmate nie genoegsaam bearbei is nie” en verder:
“Uit hoofde van die feit dat die Kerkraad ‘n party tot die geding is, is u Kommissie van oordeel dat
die Kerkraad beswaarlik die onmiddellike afhouding van die Sakramente in hierdie stadium kon
toepas sonder om die gevaar van regskrenking te loop”.
Motivering van Appèlgrond 3
1. Wat interessant is, is dat juis hierdie bevinding van die Klassis naamlik dat lidmate nie
genoegsaam bearbei is nie, op grond van ‘n totale verkeerde uitgangspunt plaasgevind het (kyk
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Appèlgrond 1 van Appèlle 2-6) naamlik dat die Klassis ‘n openbare growwe sonde as ‘n heimlike
sonde gaan verklaar het en dan op grond daarvan hulle bevinding gemaak het. Die Klassis het dus
uitgegaan van die verkeerde veronderstelling naamlik dat die sonde van die Vierde Gebod ‘n
heimlike sonde is en daarom bevind het dat daar nie genoegsaam bearbei is nie. Die Part. Sinode
erken dat dit ‘n openbare sonde is, wat volgens KO, art. 76 regstreekse afhouding vereis, maar
handhaaf steeds die bevinding van die Klassis wat op foutiewe uitgangspunte berus.
2. Die vraag is: Watter reg weeg nou in hierdie geval die swaarste? Is dit die reg aan die eenkant
van die sondaar omdat hy beswaard is, regmatig of onregmatig? Dan moet hy tot die Sakramente
toegelaat word. Maar as die eer van God en die stigting van die gemeente wat deur hierdie
optredes van die beswaardes ontstig is, die swaarste weeg, dan moet hulle onmiddellik afgehou
word. Dit is tog presies wat die bedoeling van KO, art. 76 is. Die Skrif, die Belydenis, KO, art. 76
en Calvyn soek bo alles die eer van God, dan die heil van die kerk en die behoud van die sondaar.
3. Die implikasie van die uitspraak van die Part. Sinode is dat die aard, omvang en effek van die
openbare growwe sonde wat gepleeg is, nie opweeg teen die reg van die sondaar wat moontlik
gekrenk kan word nie. Dit kan onmoontlik reg wees aangesien dit totaal in stryd is met die vraag
van die Gereformeerde leer, naamlik: “Hoe kry God die eer?”
H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Samestelling van Kommissie
Ds. F.J. du Toit Lessing het siek geword. Ds. R.G. Aucamp word in sy plek die sameroeper. Ds. J.
Venter word bygevoeg. Ds. H.P.M. van Rhyn onttrek hom van die Kommissie weens familiebande.
Ds. G.S. Kruger word skriba. Die res van die Kommissie is oudle. C.L. Botha, A. Coetzee, A.D.
Goede, A.C. Kendall.
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Stukke ter insae
Acta Part Sinode Namibie 1997:108-112,5.2
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Toeligting
Die Appellante en verweerders het toeligting aan die Kommissie gegee.
Besluit: Kennis geneem.
1.5 Agtergrond van die Appèl
Hierdie Appèl het ‘n baie lang geskiedenis. ‘n Geskiedenis wat begin kan word sover as 1984 terug.
Vir die Appèlgrond het hierdie agtergrond egter nie direkte betekenis sodat dit nie nodig was om alles
in fyn besonderhede na te gaan nie. Oor die saak van die Geref. Kerk Aranos is al met Appèlle en
Beswaarskrifte vir bykans drie jaar by Klassis Nossob en die Part. Sinode Namibië gehandel.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Appèlgrond 1
“Die reg van die Koning van die Kerk, Skrif, Belydenis en Kerkorde word gekrenk deurdat die Part.
Sinode uitspraak gee dat die Kerkraad as bedienaars van Christus, ‘n party tot die geding is.”
2.1.1 Die Appèlkommissie se beoordeling
2.1.1.1 Die vraag waaroor die gaan is:
2.1.1.1.1 Is die Kerkraad ‘n party in ‘n geding?
2.1.1.1.2 Kan die Kerkraad ‘n party in ‘n geding wees? Of gaan dit oor die vraag of die Kerkraad,
in geval hy “party in ‘n geding” is, steeds art. 76 regstreeks kon toepas soos dit verwoord
is?
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2.1.1.2

Die woorde van die Appèlgrond 1, vra na die waarheidsvraag en impliseer dat die Part.
Sinode Namibië ‘n oordeelsfout gemaak het om Aranos Kerkraad, tot ‘n party in ‘n geding
te bevind.
Hiermee het die appellant self die materie van die saak op die tafel geplaas.
Materie is en word slegs vir die verstaan van agtergrond gegee. Daar is onrus in die
gemeente oor verskillende sake, bv.:
2.1.1.2.1 In 1984 is ‘n besluit geneem deur die Kerkraad Aranos dat slegs die 1983-vertaling
gebruik word. Die besluit is herroep. (Dit het beide die appellante en verweerders
getuig.)
2.1.1.2.2 Die spanning tussen Kerkraad en gemeentelede wat reeds by ander gemeentes aangesluit
het en/of eredienste in ander gemeentes bywoon.
2.1.1.3
Die Part. Sinode Namibië het na ondersoek van al die getuienisse wat voor hom gedien
het, tot die konklusie gekom dat die Kerkraad wel ‘n party in ‘n geding is.
2.1.1.4
Betreffende die beoordeling van die Part. Sinode Namibië (Acta 1997:112, 5.2.1.1), is
toeligting gegee dat hierdie beoordeling van die toepassing van KO, art. 76 in hierdie
geval, berus op die kerkelike adviese van prof. F.L. Rutgers, Deel II:255 e.v. en ook die
regspraak van Christus in Joh 8:1-8, en 1 Kon 19.
2.1.1.5
Die appellante bewys nie dat sodanige bevindinge van die Part. Sinode onwaar is nie (vgl.
2.1.1.4).
2.1.1.6
Die Part. Sinode Namibië het voluit toegegee dat KO, art. 76 ter sprake is en toegepas
behoort te word. Maar die wyse van toepassing van KO, art. 76 is vanuit die bepaalde
aangeduide bronne beredeneer.
2.1.1.7
Die spanning in die Geref. Kerk Aranos is tussen die gemeente en die Kerkraad waarin die
Kerkraad self ‘n sleutel-aandeel gehad het.
2.1.1.8
Regskrenking is nie bewys nie.
2.1.1.9
Die Kommissie stem saam dat die Kerkraad die gesag en heerskappy van ons Koning
Jesus Christus bedien, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself (Fil
2:3, 4). Deur die optrede van sowel die Kerkraad as ‘n deel van die gemeente het daar ‘n
spanningsvolle situasie ontstaan.
2.1.1.10 Uit getuienisse blyk dit dat die lidmate in die gemeente wat in spanning met die Kerkraad
gekom het, nie ontevrede was oor die feit dat die Kerkraad die reg en verantwoordelikheid
het om te regeer nie, maar oor die wyse waarop die regering van die gemeente en die
behandeling van lidmate plaasgevind het.
2.1.1.11 Die Part. Sinode Namibië het nie ‘n algemeen geldende uitspraak gegee dat die tug nie
toegepas moet word nie. Maar met al die spanninge, die hartseer, het die Part. Sinode die
volgende bevinding gemaak, Acta Part. Sinode Namibië 1997:112. 5.2.1.1):
“Onder sulke omstandighede het die Klassis gelyk daarin dat die liefdevolle weg ‘n lang
proses van vermaning en bearbeiding sou wees, voordat dissiplinêre afhouding toegepas
kon word”.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3

Appèlkommissie se bevinding
Die Kerkraad is ‘n party in die geding.
Die Kerkraad bewys nie dat die lidmate in opstand teen God is nie.
Die Part. Sinode het erken dat daar spanning is, MAAR het ook die aanleidende oorsake
raakgesien.
2.1.2.4 Die Part. Sinode het geensins bedoel, per implikasie of direk, dat tug nie toegepas moet of
mag word nie.
2.1.2.5 Die Part. Sinode het bevind dat daar in die toepassing van KO, art. 76 ‘n liefdevolle weg van
vermaning en bearbeiding moet wees, voordat dissiplinêre afhouding toegepas kan word.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3

Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
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2.2

Appèlgrond 2
“Die Part. Sinode misken in sy uitspraak die oortreding van die Vyfde Gebod en krenk so die
reg”.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1
Appèlkommissie se beoordeling
2.2.1.1 Die vraag waaroor dit gaan:
2.2.1.1.1 Het lidmate die reg om nie na die Kerkraad te luister nie, m.a.w. die oortreding van die
Vyfde Gebod?
2.2.1.1.2 Was die lidmate ongehoorsaam aan die Woord van God?
2.2.1.2 Die implikasie van die Appèlgrond. Die Part. Sinode bevind nie dat die beswaarde lidmate
deur hulle weiering om huisbesoek te ontvang die Vyfde Gebod oortree het nie.
2.2.1.3 Uit die beredenering van die Appèlkommissie van Part. Sinode Namibië (Acta 1997:111112, 5.2.1) het die Kerkraad van Aranos nie oortuigend aangetoon nie, dat die betrokke
lidmate huisbesoek met die oog op vermaning, geweier het. Hierdie bevinding het berus op
getuienis wat voor die Appèlkommissie van Namibië gedien het.
2.2.1.4 Die appellante bewys nie dat die bevinding van die Appèlkommissie van Namibië verkeerd
was nie, maar gaan van die veronderstelling uit, sonder om bewyse voor te lê, dat die
lidmate wel moedswillig huisbesoek geweier het. Die Kerkraad het nie genoeg moeite
gedoen om vas te stel waarom sommige lidmate en die Kerkraad as twee partye teenoor
mekaar te staan gekom het nie. Ook waarom sommige lidmate huisbesoek geweier het en
nie eredienste in Aranos bygewoon het nie.
2.2.1.5 Getuienisse voor die Kommissie laat blyk dat ook nie al die lidmate wat volgens KO, art. 76
van die Nagmaal afgehou is, geweier het om ‘n Kommissie van die Kerkraad te ontvang nie.
Ander lidmate was nog in korrespondensie met die Kerkraad oor verskillende sake.
2.2.1.6 Die appellante motiveer hulle Appèlgrond 2 in motivering 1, dat deur die korrespondensie
dit duidelik is, dat daar huisbesoek geweier is (Appèlgrond 2, pt. 1). Dit is nie waar nie,
omdat die Part. Sinode die teendeel bevind het (Acta 1997:111, 5.2.1).
2.2.1.7 Die appellante beweer dat hulle afsprake gemaak het vir huisbesoek en dat sommige dit
geweier het (Motivering Appèlgrond 2, motivering 1).
MAAR die Appèlkommissie van Namibië het aangetoon dat die weiering van huisbesoek
nie oor die gesagsverhouding tussen die Kerkraad en lidmate gehandel het nie, maar
“Betrekking gehad het op die kwessie van Bybelvertaling” (Acta 1997 Namibië:111, 5.2.1).
2.2.1.8 Dit gaan hier oor die weiering van sommige lidmate om die Kerkraadskommissie te ontvang.
2.2.1.9 Daar is nie oortuigend aangetoon dat lidmate huisbesoeke, in die algemeen, geweier het nie.
2.2.1.10 Hierdie Appèl moet gesien word in die lig van Appèlgrond 1 dat die gesag van die Kerkraad
nie ondermyn word nie. Dit gaan oor ‘n party teenoor ‘n ander party.
2.2.1.11 Die appellante bewys korrek volgens Skrif, Kerkorde, Belydenisskrifte en
Bevestigingsformulier die regeermag van die Kerkraad aan, maar bewys nie daarmee dat die
lidmate in stryd daarmee opgetree het nie.
2.2.1.12 Daar is nie stawende bewyse dat lidmate teen die regeermag in opstand is nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Appèlkommissie se bevinding
2.2.2.1 Die Part. Sinode misken nie die oortreding van die Vyfde Gebod nie.
2.2.2.2 Die Part. Sinode beveel aan dat daar onder die omstandighede nog ‘n lang proses van
vermaning en bearbeiding moet wees voordat die Kerkraad dissiplinêre afhouding toepas.
2.2.2.3 Daar moet steeds op kerklike weg gesprekke plaasvind tussen Kerkraad en lidmate, sou dit
nodig wees om dit steeds saam met Deputate vanweë die Klassis of Part. Sinode te doen.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3

Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
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2.3

Appèlgrond 3
Die Part. Sinode misken in sy uitspraak die beginsel van Kerkorde, art. 76 en krenk so die reg”.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1 Appèlkommissie se beoordeling
2.3.1.1 Die Part. Sinode Namibië gee die appellante gelyk in Acta 1997:110, 5.1 dat dit ‘n openbare
sonde is om die Vierde Gebod te oortree.
2.3.1.2 Die Part. Sinode misken nie die beginsel van KO, art. 76 om die Vierde Gebod as oortreding
te tug nie (kyk 2.1.1.10 en 2.1.1.11).
2.3.1.3 Weens die talle probleme en onrus wat reeds in Aranos geld, is die motivering van die Part.
Sinode Namibië saam met Klassis Nossob, dat die liefdevolle weg nog ‘n langer proses van
vermaning en bearbeiding sou wees voordat dissiplinêre afhouding toegepas kan word
(2.1.1.11).
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

Appèlkommissie se bevinding
Die Part. Sinode misken nie die beginsel van Kerkorde, art. 76 nie.
Die Part. Sinode krenk nie Aranos se reg nie.
‘n Liefdevolle weg word aanbeveel voordat ook in liefde dissiplinêre afhouding toegepas
moet word.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3

Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 3 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Eerste Appèlgrond slaag nie.
3.1.2 Tweede Appèlgrond slaag nie.
3.1.3 Derde Appèlgrond slaag nie.
3.2 Die Appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Punt 3 in sy geheel goedgekeur.

12.5.3 APPèL TEEN DIE BESLUIT VAN PART. SINODE NAMIBIë 1997 RAKENDE
APPèLGROND 7 VAN APPèL 1 OOR DIE BESKRYWINGSPUNT OOR
NAGMAALSVIERING (Artt.37, 220)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, neem die Voorsitterstoel in.
Ds. W.M. Snyman stel die Appèl.
Dr. W.C. Opperman gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Namibië.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 4 verwys.
Ds. G.S. Kruger stel die Kommissierapport.
Die toeligter en appellant lewer repliek.

G. APPèL
Die besluit waarteen hierdie Appèl gerig is, vind u in die Acta 1997:107, 4.7: Appèlgrond 7, art.
4.7.3: “Aanbeveling: Dat Appèlgrond 7 nie slaag nie. Besluit: Goedgekeur”. Dit raak dus ook in
wese artikels 4.8: “Appèlgrond 7 – slaag nie” (p. 107-108).
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Appèlgrond 1
Die Part. Sinode is in sy uitspraak oor hierdie Appèlgrond in stryd met sy bevindings oor die res van
die Appèl.
Beredenering van die Part. Sinode
Die beredenering van die Appèlkommissie op grond waarvan die Part. Sinode sy uitspraak maak, is
die volgende: 4.7.1.5: “Dit is egter nie waar dat die kerkraad se vrae onbeantwoord gelaat is nie,
aangesien die Klassis per implikasie vir Aranos advies gegee het dat die kerke in afwagting op die
besluit van Sinode 2000, intussen die weg van Matt 18 met mekaar moet bewandel”.
Motivering van Appèlgrond 1
1. Die kwelvraag van Aranos gaan baie verder as net wat om met kerke te doen wat nie
Sinodebesluite navolg nie. Die kwelvraag gaan baie duidelik ook oor die verband. Kan die
kerkraad van Aranos aan lidmate wat in Gobabis aansoek doen om Nagmaal te gebruik
toestemming daartoe gee, as kelkies ‘n poging van die Satan is om die kerk te vervals (Sinode
1927 en 1930). Wat van Deputateskappe, afvaardigings, ens.
2. Die Part. Sinode handhaaf in sy uitspraak al die Appèlgronde, met uitsondering van Appèlgrond 3
wat handel oor die feit en die regskrenking wat daarmee saamgaan, dat die Beskrywingspunt nie
ter tafel geneem is nie. Die vergadering erken dus dat die saak nie ter tafel geneem is en dus ook
nie behandel is nie. Tog bevind die vergadering in Appèlgrond 7 dat die Klassis wel uitspraak
gegee het. Dit is tog absoluut onmoontlik dat ‘n vergadering uitspraak kan gee oor ‘n saak wat
hulle nooit ter tafel geneem en behandel het nie. Die Part. Sinode is dus hier duidelik in stryd met
sy eie bevindings.
3. Die uitspraak van die Part. Sinode is derhalwe in stryd met sy eie bevinding in dieselfde Appèl.
Appèlgrond 2
Die uitspraak van die Part. Sinode in hierdie verband is in stryd met KO, artt. 41 en 46.
Motivering van Appèlgrond 2
Hierdie antwoord, nl. dat die kerke in afwagting op die uitspraak van Sinode 2000 die weg van Matt
18 moet beoefen, is in stryd met KO, art. 41 sowel as KO, art. 46. Die saak hier ter sprake hoort tog
tuis op die tafel van die Klassis (kyk KO-boekie:71). Die Sinodes van 1927, 1930 en 1997 het
duidelike uitsprake hieroor gegee. Die saak moes dus deur die Klassis gehanteer word en dit is nie.
Die weg is nie volgens KO, art. 41 dat kerke slegs individueel onderling die weg van Matt 18 met
mekaar moet volg nie, maar dat die kerke in kerkverband, saam vergader in die Klassisvergadering
om saam die lig van Gods Woord oor sake te laat val, saam te stem, oor mekaar te waak, te bemoedig
en te vermaan.
Die vraag is of die Klassis dieselfde uitspraak sou maak wanneer bv. Aranos hulle nie neerlê by
uitsprake van die Klassis nie? Dit is tog bewys dat die Klassis kerkrade hieroor vermaan. Tog bly die
Klassis in gebreke om kerke wat die besluit van die Nasionale Sinode nie handhaaf nie, te vermaan en
tot orde te roep. In alle gevalle geld KO, art. 31 tog ewe goed. Die uitspraak van Sinode 1997
(Acta:543, 21.5) is duidelik oor hierdie saak: “Onderlinge toesig tussen kerke word gereël deur KO,
artt. 41 en 44”.
H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
Bylae A:
Acta van die Part. Sinode Namibië 1997:107-108, 4.7 Appèlgrond 7.
Bylae B:
Acta van die Part. Sinode Namibië 1998.
Besluit: Kennis geneem.
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1.3 Samestelling van die Kommissie
Ds. R.G. Aucamp (Voorsitter). Ds. J. Venter word bygevoeg. Ds. H.P.M. van Rhyn onttrek hom van
die Kommissie weens familiebande. Ds. G.S. Kruger (Skriba). Die res van die Kommissie is oudle.
Botha, Goede, Kendall en Coetsee.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Toeligting
Die verweerders en die appellante het toeligting aan die Kommissie gegee. Ook ds. R.J.P. du Plessis
het toeligting gegee.
Besluit: Kennis geneem.
1.5 Agtergrond van die Appèl
Die appellante beweer dat die Part. Sinode van Namibië ‘n uitspraak gee wat in stryd is met sy
bevindings oor die res van die Appèl. Die Appèl (Acta 1997:108, 4.8) het 7 Appèlgronde waarvan 5
geslaag het en 2 nie. Dit is oor die twee Appèlgronde wat nie geslaag het nie waaroor die Appèl
handel. In wese handel dit daaroor dat die Geref. Kerk Aranos ‘n probleem het met ‘n kerkraad wat
volgens hulle nie Sinodebesluite toepas nie. Die kerk moet volgens die Geref. Kerk Aranos vermaan
word om hulle te hou by besluite van meerdere vergaderings volgens KO, artt. 30, 31 en 46 en tot
orde geroep word.
Besluit: Kennis geneem.
2 Die Sinode beoordeel
2.1 Appèlgrond 1
“Die Part. Sinode is in sy uitspraak oor hierdie Appèlgrond in stryd met sy bevindings oor die res van
die Appèl”.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Appèlkommissie se beoordeling
2.1.1.1 Die appellante beweer dat die Part. Sinode Namibië ‘n uitspraak gee wat in stryd is met sy
bevindings oor die res van die Appèl.
2.1.1.2 Die Geref. Kerk Aranos het by die Klassis Nossob (Okt. 1997) in ‘n Beskrywingspunt
versoek dat ‘n Kerkraad wat volgens Aranos die Nasionale Sinode se besluite oor die
bediening van die Nagmaal geminag het “vermaan moet word om hulle te hou by die
besluite van die meerdere vergadering volgens KO artt. 30, 31 en 46 en hulle daaroor tot
orde te roep” (Beskrywingspunt Aranos punt 1 - Acta Part. Sinode Namibië 1997:131).
2.1.1.3 Die Klassis het nie die Beskrywingspunt ter tafel geneem nie.
2.1.1.4 Drie broeders van Geref. Kerk Aranos appelleer na die Part. Sinode Namibië (Nov. 1997).
2.1.1.5 Die Part. Sinode gee die appellante gelyk dat die Beskrywingspunt moes gedien het op die
Klassis Nossob (Okt. 1997).
2.1.1.6 Dit was ‘n Appèl oor regskrenking en nie oor die materie van die saak nie.
2.1.1.7 Die appellante, drie broeders van Geref. Kerk Aranos, bewys egter nie dat daar regskrenking
plaasgevind het nie (Acta 1997:108, 4.7.2).
2.1.1.8 Die Sinode word daarop gewys dat die hele Appèl gebou word op een onderdeel van Acta
1997:107-108, 4.7 wat oor Appèlgrond 7 handel en dat die saak van regskrenking nie
beredeneer of bewys word nie.
2.1.1.9 Die Sinode moet daarop let dat by die Part. Sinode teen ‘n optrede van die Klassis
geappelleer is en nie teen ‘n besluit oor die materie van die saak nie.
2.1.1.10 Die Klassis het nie ‘n uitspraak gegee nie. Die Part. Sinode het nie ‘n uitspraak gegee nie.
2.1.1.11 Die appellante het nie regskrenking aangedui nie.
2.1.1.12 Die Part. Sinode het ook nie - soos die appellant beweer – ‘n teenstellende besluit geneem
oor die antwoord waarna die Kerkraad dringend gesoek het nie. Die Part. Sinode het slegs
besluit dat die Kerkraad nie regskrenking aangedui het nie, aangesien die feit dat hulle vraag
nie beantwoord is nie, wel op ‘n ander wyse gehanteer word.
2.1.1.13 “Dit is egter nie waar dat die Kerkraad se vrae onbeantwoord gelaat is nie, aangesien die
Klassis per implikasie vir Aranos advies gegee het dat die kerke in afwagting op die besluit
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van Sinode 2000, intussen die weg van Matt 18 met mekaar moet bewandel"” (Acta Part.
Sinode Namibië 1997:107, 4.7.1.5).
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2
2.1.2.1

Appèlkommissie se bevinding
Die Part. Sinode Namibië het tereg nie oor die kwelvraag nie, maar oor die regskrenking
gehandel.
2.1.2.2 Die appellante bewys nie dat regskrenking gepleeg is nie.
2.1.2.3 Dit gaan in hierdie Appèl nie oor die kwelvraag van Aranos nie, maar oor regskrenking.
2.1.2.4 Die motiverings handel oor ander sake. Vergelyk punt 1 van die motivering. Daar word die
materie as bewys gegee wat juis nie behandel is nie. “Kan die Geref. Kerk Aranos
toestemming gee aan lidmate van Gobabis om Nagmaal te gebruik as hulle kelkies gebruik”.
2.1.2.5 Die Part. Sinode Namibië Nov. 1997 het nie ‘n teenstrydige besluit gegee nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3

Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Appèlgrond 2
“Die uitspraak van die Part. Sinode in hierdie verband is in stryd met KO, artt. 41 en 46”.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1
2.2.1.1

Appèlkommissie se beoordeling
Die besluit van die Part. Sinode Namibië Acta 1997:108, 4.9 is dat die Appèl in sy geheel
slaag.
2.2.1.2 Dit wil sê dat die Klassis weer die saak ter tafel moes neem.
2.2.1.3 Die “Part Sinode Namibië het aangetoon dat regskrenking plaasgevind het omdat die
Beswaarskrif nie ter tafel geneem is deur Klassis Nossob nie”.
2.2.1.4 Die Kerkraad van Geref. Kerk Aranos moes weer die saak by Klassis Nossob op die tafel
gebring het. Dit is op ‘n spesiale vergadering van Klassis Nossob op 23 Januarie 1999 weer
ter tafel geneem.
2.2.1.5 Die Kerkraad het intussen verkies om die saak via ‘n Appèlskrif op die Nasionale Sinode se
tafel te bring.
2.2.1.6 Niks het Geref. Kerk Aranos verhoed om die saak weer op Klassis Nossob se tafel te kry
volgens KO, artt. 41 en 46 nie of om op advies van die Klassis en Part. Sinode die weg van
Matt 18 te volg nie.
2.2.1.7 Geref. Kerk Aranos meen blykbaar dat Klassis Nossob reeds advies gegee het deur per
implikasie aan te beveel, die weg van Matt 18 en om te wag op die antwoord van Sinode
2000 oor hierdie saak.
2.2.1.8 Ook die besluit van die Klassis waarteen oorspronklik geappelleer is, is geneem omdat die
Beskrywingspunt verkeerdelik as Beswaarskrif geïnterpreteer is en daarom nie ter tafel
geneem is nie.
2.2.1.9 Die saak (Materie)is nie op die Klassisvergadering behandel en afgehandel nie.
2.2.1.10 Die vraag is egter wat die besluit van die Part. Sinode Namibië behels het. Die besluit het
geensins die materie geraak nie, maar regskrenking aangedui bloot dat die saak nie behandel
is op die Klassis nie.
2.2.1.11 Die Sinode moet duidelik verstaan dat die materie nie behandel is nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2

Appèlkommissie se bevinding
Die Geref. Kerk Aranos het nie oortuigend aangetoon dat die uitspraak van die Part. Sinode
Namibië in hierdie saak in stryd is met KO, artt. 41 en 46 nie.
Die Part. Sinode Namibië het nie uitspraak oor materie gegee nie.
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2.2.2.3

Die Part. Sinode Namibië het die pad wel aangedui volgens Acta van Part. Sinode Namibië
1997:107, 4.7.1.5. Hier is per implikasie herhaal dat die Klassis Nossob advies gegee het
dat die kerke in afwagting op die besluit van Nasionale Sinode 2000 intussen die weg van
Matt 18 moet wandel.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3

Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
Die Appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.

12.5.4 APPèL GEREFORMEERDE KERK VAALWATER TEEN ‘N BESLUIT VAN
PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998
(Artt.26, 145)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Die appellant stel nie self die Appèl nie.
Die Voorsitter stel die Appèl.
Ds. P.J.L. du Plessis gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 3 verwys.
Ds. S.F.F. van der Walt stel die Kommissierapport.
Die toeligter en appellant lewer repliek.

G. APPèL
1. Hiermee ons Appèl teen besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal. Die besluit is in Bylae E. Die
historiese verloop is in Bylae D, 2 en Bylae E, 3.
2. Die Part. Sinode is betyds, per faks en telefonies, in kennis gestel van die Appèl.
3. Bylaes aangeheg:
3.1 Bylae A: Oorspronklike besluit van Klassis Waterberg.
3.2 Bylae B: Geref. Kerk Vaalwater se beswaar teen besluit van Klassis Waterberg.
3.3 Bylae C: Klassis Waterberg se besluit teen Geref. Kerk Vaalwater se beswaar.
3.4 Bylae D: Geref. Kerk Vaalwater se Appèl by Part. Sinode Noord-Transvaal.
3.5 Bylae E: Part. Sinode Noord-Transvaal se besluit op Geref. Kerk Vaalwater se Appèl.
4. Inleiding
4.1 Die besluit van Klassis Waterberg is gehandhaaf. (Kyk besluit in Bylae A.)
4.2 Part. Sinode Noord-Transvaal se Appèlkommissie het in die beoordeling van ons Appèl ‘n
interpretasie van KO, art. 68 gegee. Van hierdie beoordeling is die besluit: “Kennis geneem”.
4.3 Die oorspronklike besluit van Klassis Waterberg word dus gehandhaaf.
5. Appèlgrond
5.1 Die besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal dat ons Appèl nie slaag nie, is in stryd met KO, art.
68 en die verklaring deur kerkregkundiges wat die draagwydte van KO, art. 68 omskryf.
5.2 Motivering
5.2.1 Inleidend kan gesê word dat die kern van ons oorspronklike beswaar en Appèl gaan oor die
interpretasie van KO, art. 68.
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Vergelyk:
1. Beswaargrond 1 (Bylae B:3, 6)
2. Die Klassis se beoordeling (Bylae C, 6)
3. Part. Sinode Noord-Transvaal se besluit (Bylae E, 6)
5.2.2

Outoriteite op die gebied van die Kerkreg is dit eens dat KO, art. 68 oor die Kategismus
handel. (Vergelyk Bylae B:2, 5. Let op die weerspreking van 5.4.3 en 5.4.4.)
5.2.2.1 By bogenoemde kan nog gevoeg word:
“Die ander twee genoemde Belydenisskrifte kan wel naas die ‘vrye stof’-preke gepreek word,
maar nie in die plek van die Heidelbergse Kategismus nie. Artikel 68 verbied nie prediking
uit die NGB en die DLR nie, maar dit gebied gereelde en sistematiese prediking uit die
Heidelbergse Kategismus” (kursivering, J. Visser).
en
“Hierdie artikel bepaal naamlik slegs dat die Kategismus elke jaar ‘soveel moontlik’ volledig
afgehandel moet word”.
(Kyk “Die Kerkorde in Praktyk”, dr. J. Visser, p.254). N.S. Hierdie boek het eers in April
1999 verskyn. Die nuutste boek deur ‘n Kerkregkundige wat KO, art. 68 verklaar.
5.2.3

Kyk ook ons verwysing na die oorspronklike bewoording van KO, art. 68 en die verwysing na
die Engelse vertaling van KO, art. 68 soos aangehaal in ons Appèl (Bylae D:2).
5.2.4 In die ontleding van die bewoording van KO, art. 68 vind ons dat dit gaan om die
Heidelbergse Kategismus wat weekliks, sistematies, volgens die Sondagsafdeling daarvan
uitgelê moet word (vgl. Bylae B:1, 4 en 2, 5).
5.2.5 Die verklarings van Kerkregkundiges wat ons aangehaal het, is geskryf oor baie jare (19521999). Dit het gemene reg geword in ons Gereformeerde Kerke.
5.2.6 Indien ‘n kerklike vergadering ander Belydenisskrifte by KO, art. 68 wil voeg, is die ordelike
weg om so ‘n versoek na die Nasionale Sinode te stuur vir behandeling.
6. Slot
In die lig van bogenoemde Appèl en motiverings is die besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal ‘n
ernstige krenking van ons reg.
7. Ons bede is dat Sinode 2000 ‘n duidelike uitspraak sal gee oor die interpretasie van KO, art. 68
sodat ons almal weer die Heidelbergse Kategismus sal uitlê of dit maar kan nalaat.
H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
Bylae A: Oorspronklike besluit van Klassis Waterberg
Bylae B: Gereformeerde kerk Vaalwater se beswaar teen besluit van Klassis Waterberg.
Bylae C: Klassis Waterberg se besluit oor Beswaarskrif van Gereformeerde Kerk Vaalwater
Bylae D: Gereformeerde Kerk Vaalwater se Appèl by Part. Sinode Noord-Transvaal.
Bylae E: Part. Sinode Noord-Transvaal se besluit op Gereformeerde Kerk Vaalwater se Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
“Kategismusprediking is dit Skrifprediking?” – C.S. Grobler.
Geen toeligters of verweerders het gevra om die Kommissie te ontmoet nie. Dr. D.G. Breed en oudl.
J.J. Hertzog het met hulle betrokkenheid by die Part. Sinode Noord-Transvaal, hulle van hierdie saak
onttrek.
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Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond
1.4.1 Klassis Waterberg behandel gereeld met elke sitting KO, artikel 41 (vrae) en verwys die
antwoorde na ‘n Kommissie vir samevatting daarvan.
1.4.2 Die Kommissie het in die lig van "ongemaklikheid " by kerkrade oor die hantering van die
kategismusprediking opdrag ontvang om ‘n aanbeveling te doen oor die hantering van KO,
artikel 68.
1.4.3 Die Kommissie se aanbeveling word deur die Klassis aanvaar.
1.4.4 Die Gereformeerde Kerk Vaalwater dien ‘n Beswaarskrif in by die volgende Klassis.
1.4.5 Die Beswaarskrif word nie gehandhaaf nie.
1.4.6 Teen die besluit appelleer die kerkraad van Vaalwater na die Part. Sinode Noord-Transvaal.
1.4.7 Die Appèl slaag nie.
1.4.8 Teen die besluit appelleer die kerkraad van Vaalwater na die Nasionale Sinode.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Eerste Appèlgrond
“Die besluit van Part. Sinode Noord-Transvaal dat ons Appèl nie slaag nie, is in stryd met KO, art. 68
en die verklaring deur kerkregkundiges wat die draagwydte van KO, art. 68 omskryf”.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Appèlkommissie se beoordeling
2.1.1.1 Die appellant beweer dat Part. Sinode Noord-Transvaal deur sy besluit om die Appèl nie te
laat slaag nie, in stryd is met KO, art. 68 en die verklaring daarvan.
2.1.1.2 Hierdie Appèl spruit voort uit die interpretasie van KO, art. 68 deur die Kerkraad van
Vaalwater.
2.1.1.2.1 Volgens die interpretasie van KO, art. 68 moet net die Heidelbergse Kategismus tydens
die tweede diens gepreek word. Die ander genoemde Belydenisskrifte kan wel naas die
“vrye stof” -preke gepreek word, maar nie in die plek van die Heidelbergse Kategismus
nie.
2.1.1.2.2 Die uitlê van ander Belydenisskrifte naas die Heidelbergse Kategismus verydel die
“bepaling” dat die Heidelbergse Kategismus soveel moontlik jaarliks afgehandel moet
word en sodoende sou die volle Raad van God nie gepreek word nie.
2.1.1.3 Volgens u Appèlkommissie se beoordeling rus die interpretasie van die appellant op ‘n
verskraling in die bedoeling van hierdie artikel:
2.1.1.3.1 Die appellant se standpunt kom neer op reglementering van KO, art. 68.
2.1.1.3.2 KO, art. 68 reël dat die hoofinhoud van die Christelike leer verkondig word.
2.1.1.3.3 In KO, art. 68 lê die klem op die belydenis van die hoofsaak van die Christelike leer
waarin die gemeente op grond van die Skrif opgebou moet word en nie eksklusief op die
Kategismus nie.
2.1.1.3.4 Die stelselmatige opbou in die geloof wat die Kategismus orden, word nie deur die uitlê
van die ander twee Belydenisskrifte van die Formuliere van Eenheid verdring nie. Die
doel bly om die volle Raad van God te verkondig.
2.1.1.3.5 Volgens ‘n meestergraadstudie van ds. C.S. Grobler oor Kategismusprediking, is
oortuigend aangetoon dat bogenoemde beoordeling (2.1.1.3.1 – 2.1.1.3.4) ook histories
korrek is.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Appèlkommissie se bevinding
2.1.2.1 In die lig van die uiteensetting by 2.1.1.3, word dit duidelik dat geen regskrenking bewys is
nie, omdat die besluit van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal nie in stryd met KO, art. 68 is
nie.
Besluit: Kennis geneem.
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2.1.3 Appèlkommissie se aanbeveling
2.1.3.1 Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
Die Appèl slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.

12.5.5 APPèL GEREFORMEERDE KERK VANDERBIJLPARK-SUID TEEN ‘N
BESLUIT VAN PARTIKULIERE SINODE OVS EN NATAL VAN 24/25
NOVEMBER 1998 (Artt.27, 250)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Die appellant stel nie self die Appèl nie.
Die Voorsitter stel die Appèl.
Ds. D. Lartz gee toeligting namens die Partikuliere Sinode OVS en Natal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 1 verwys.
Oudl. T.P. van Graan stel die Kommissierapport.
Die toeligter en appellant lewer repliek.

G. APPèL
Die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Vanderbijlpark-Suid appelleer hiermee teen ‘n besluit van die
Part. Sinode OVS en Natal wat geneem is op sy vergadering van 24/25 November 1998 te
Bultfontein.
Die besluit waarteen geappelleer word is in die Notule van genoemde vergadering art. 34, punt 7 –
“Goedgekeur” [“Die Appèl slaag nie”.] (Kyk Bylae A.)
(Die saak waaroor dit gaan is die manier waarop die Gereformeerde Kerk Vanderbijlpark-Suid die
tweede erediens inrig.)
Die Kerkraad se reg is op [1] ‘n formele en [2] ‘n inhoudelike wyse deur hierdie besluit gekrenk.
Appèlgrond 1
Die reg van die Kerkraad van Vanderbijlpark-Suid is gekrenk deur die feit dat een van die lede van
die Appèlkommissie van die Part. Sinode, nl. ds. P.A. Coetzee van die Gereformeerde Kerk Suidkus,
vooraf by hierdie saak betrokke was en dus volgens ons oordeel nie objektief in die beoordeling van
die saak kon wees nie.
Motivering
Ouderling P.J. Venter van Vanderbijlpark-Suid het die aanvanklike Appèl teen die besluit van die
Kerkraad van Vanderbijlpark-Suid, oor die inrigting van die tweede erediens, by Klassis Vaalrivier
ingedien. Oudl. Venter is vir vier maande van die jaar met reis-attestaat in die Gereformeerde Kerk
Suidkus. Hy het in gesprekke erken dat hy hierdie saak met ds. Coetzee bespreek het in sy
voorbereiding tot Appèl en volgens hom het ds. Coetzee glad nie met die besluit van die Kerkraad van
Vanderbijlpark-Suid saamgestem nie. Hy het dus advies by ds. Coetzee gesoek en gekry.
Voordat die Appèlkommissie van die Part. Sinode oor die saak besin het, het die Voorsitter van die
Kerkraad van Vanderbijlpark-Suid [ds. L.J. van der Walt) aan ds. Coetzee gevra of hy dink dat dit, in
die lig van bogenoemde, reg is dat hy as lid van die Appèlkommissie sal dien. Ds. Coetzee se
antwoord was: “Ek het geen skriftelike advies aan br. Venter gegee nie en hy [br. Venter] het die
Appèl in sy eie woorde opgestel”.
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Uit beide oudl. Venter en ds. Coetzee se opmerkings moet ons aflei dat:
a) ds. Coetzee wel in die saak geken is
b) hy wel “mondelinge” advies gegee het oor die inhoudelike en die prosedure van die Appèl, en
c) hy toe al reeds nie met die besluit van Vanderbijlpark-Suid saamgestem het nie.
Ons is gevolglik daarvan oortuig dat ds. Coetzee geprejudiseer was en dus nie objektief oor die saak
kon beoordeel nie.
Hierin is die reg van die Kerkraad gekrenk.
Appèlgrond 2
2.1 Die reg van die Kerkraad is gekrenk om nie self ‘n eie besluit te kan neem oor ‘n saak waaroor
daar nie eenstemmigheid in die kerkverband bestaan en wat nie Skriftuurlik begrond is nie.
2.2 Die Kerkraad se selfstandigheid is aangetas om nie, in die lig van sy eie omstandighede, ‘n
besluit te kan neem waardeur meer lidmate onder die Woordbediening kom. Hierdeur ly die
bediening in die gemeente skade terwyl bewese werklikhede nie in ag geneem word nie.
2.3 Die werklike saak waaroor dit gaan – nl. ‘n ander aanbiddingspatroon wat groei en meerdere
meelewing in die kerk gebring het sonder dat enige beginsels prysgegee is – is nie deur die Part.
Sinode aangehoor nie.
Motivering: Appèlgrond 2.1
Die Part. Sinode [en die Klassis] steek vas by die wisselende begrippe erediens/samekoms en is van
oortuiging dat, aangesien sommige van die elemente van ‘n erediens teenwoordig is (soos deur die
Sinode gedefinieer) ons wel ‘n tweede erediens hou – en dat al die elemente van ‘n erediens daarom
teenwoordig moet wees en dat alle lidmate deurentyd daarby betrokke moet wees.
Ons haal aan uit die besluit van die Sinode hieroor soos weergegee in die stuk: Ons Kerke se lewe
weerspieël in die Liturgie, uitgegee in opdrag van die Sinode van 1997:31, 11.5: “Dat die inrigting
van ‘n ander byeenkoms die gang van die verskillende elemente MOET volg om ‘n ontmoeting met
God te wees” is te bevraagteken.
Ons verwys veral na die laaste paragraaf wat lui: “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 is presies wat hierdie Kerkraad doen.
Dat die Skrif hoegenaamd geen duidelike aanduiding gee oor ‘n tweede erediens en dat daar oor die
tweede erediens/samekoms geen eenstemmigheid bestaan nie – soos wat ons aanvanklike studie asook
antwoorde van professore en Kerkregkenners op ons versoek om advies aangetoon het – word deur
die Part. Sinode genegeer met die opmerking: “Eenstemmigheid word tog geopenbaar in bestaande
Sinodebesluite rondom die tweede erediens/samekoms”.
By baie gemeentes word egter, juis ook weens eie omstandighede, geen tweede erediens gehou nie.
As dit so ‘n sterk prinsipiële saak is, hoe word dit in hierdie gevalle dan toegelaat?
Die uitspraak van die Part. Sinode spreek van reglementering en formalisme. Dit is hierdie
formalisme wat veroorsaak dat die Kerkraad o.a. geadviseer is om die tweede erediens te vervang met
‘n “samekoms” waar die seën nie uitgespreek word nie – dan sou daar tegnies geen probleem wees
met die manier waarop die tweede samekoms ingerig word nie!
Motivering: Appèlgrond 2.2 en 2.3
Hierdie Kerkraad moes besluit of hy ‘n tweede erediens/samekoms gaan hou met ‘n ander inkleding
en daarmee baie wen en of daar volgehou gaan word met die tradisionele aanbieding met die
gepaardgaande (tradisionele) swak bywoning.
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Die Kerkraad het na deeglike studie en ernstige besinning besluit om, behalwe vir die enkele
aanpassings vir die kinders, by die hoofmomente van die erediens te bly. Ons het nou baie meer
lidmate wat God ontmoet en die gemeenskap van die gelowiges beoefen as in die tradisionele
bedeling. Ons het baie meer katkisante wat Sondae onder die Woordbediening verkeer as ooit te vore.
Ons kan dus nie aanvaar dat die afwesigheid van die katkisante by die slot/wegstuur seën van die
tweede diens beteken dat die tweede samekoms nie ‘n erediens is nie.
Na ‘n tydperk van amper twee jaar is dit duidelik dat die huidige metode baie mooi vrugte oplewer.
Die eerste erediens word steeds baie goed bygewoon. Die tweede erediens word deur baie meer
belydende lidmate en beslis deur baie meer katkisante as die vroeëre aanddiens (of ‘n tweede diens ná
katkisasie in die oggende) bygewoon. Die tweede samekoms in die oggende het verbeter van 8% na
33% bywoning met ‘n groter persentasie kinders in beide die eredienste. ‘n Bykomende en
opvallende verskynsel is ook dat Nagmaalbywoning met gemiddeld 15% toegeneem het oor hierdie
tydperk. Ons vind dat daar in die gemeente groot rustigheid heers oor die wyse waarop ons die
eredienste hou en dat almal hieroor positief is – behalwe die een broeder.
Aangesien oor die tweede erediens geen duidelike Skrifuitsprake bestaan nie, en advies binne die
kerkverband verskil, beskou die Kerkraad die “hoe” van die tweede erediens/samekoms as ‘n
middelmatige saak, waaroor die Kerkraad self kan besluit tot meerdere vrug vir die
Woordverkondiging en groter meelewing in die gemeente.
Ons versoek die Sinode om so oor hierdie saak te besin dat daar nie oor ‘n vorm, wat nie Skriftuurlik
vasgelê is nie, gestruikel sal word nie. Die Gereformeerde Kerke [al is dit dan net hierdie gemeente]
kan dit nie bekostig nie. Ons verwys in die verband na NGB, art. 7: “ook mag ons nie die gewoonte,
of die groot getalle, of die oudheid, of opvolging van tye of van persone of kerkraadsvergaderings,
verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie”.
H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
1.2.1 Die Appèlskrif soos opgeneem vir die aandag van die Sinode.
1.2.2 Inligtingstuk van VDBS rakende die appèl - BYLAE 1
1.2.3 Skrywe van VDBS rakende die vra van advies - BYLAE A
1.2.4 Verslag van die Kommissie van die kerkraad van VDBS rakende besware ten opsigte van die
tweede erediens - BYLAE B
1.2.5 Toeligtingstuk van die oorspronklike appellant aan Klassis Vaalrivier - BYLAE C
1.2.6 Inligtingstuk van VDBS - BYLAE D
1.2.7 Rapport van die Appèlkommissie van Klassis Vaalrivier rakende die oorspronklike Appèl
asook die Klassisbesluit - BYLAE E.
1.2.8 Appèl van VDBS na Part. Sinode OVS en Natal - BYLAE F
1.2.9 Rapport van die Appèlkommissie van Part. Sinode OVS en Natal - BYLAE G.
1.2.10 Handgeskrewe stuk van ds. P.A. Coetzee waarin hy sy posisie aan die Kommissie verduidelik.
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
U Kommissie het ds. P.A. Coetzee te woord gestaan nadat hy aangedui het dat hy die Kommissie wou
spreek. Prof. A le R du Plooy het die Kommissie met advies bedien.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond van die Appèl
Reeds so vroeg as 1992/1993 wend die kerkraad van VDBS pogings aan om die bywoning by
aanddienste (soos die orde op daardie stadium gereël was) te verbeter. Hulle pogings misluk en hulle
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gaan daadwerklik tot aksie oor met die aanstelling van ‘n Kommissie om die saak te bestudeer en met
aanbevelings na die kerkraad te kom.
Die kerkraad eksperimenteer met een van die twee finale opsies aan hom voorgelê. Dit misluk en die
oorblywende opsie word op die proef gestel. Dit blyk uit die bewerings in die stukke dat daar
wesenlike verbetering was in die bywoning van die tweede erediens/samekoms. Die kerkraad het
hiermee dus sy doel bereik.
‘n Lidmaat wat vir 3-4 maande van die jaar by ‘n ander gemeente is met reisattes win inligting in oor
die inrigting van die tweede erediens. Die broeder appelleer teen die kerkraadsbesluit na Klassis
Vaalrivier. Die Klassis gee hom gelyk.
Hierna appelleer die kerkraad na die Part. Sinode OVS en Natal wat die Klassis se besluit handhaaf.
Ten slotte appelleer die Kerkraad van VDBS na die Nasionale Sinode.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Eerste Appèlgrond
“Die reg van die kerkraad van Vanderbijlpark-Suid is gekrenk deurdat een van die lede van die
Appèlkommissie van die Part. Sinode nl. ds. P. A. Coetzee van die Gereformeerde Kerk Suidkus,
vooraf by hierdie saak betrokke was en dus volgens ons oordeel nie objektief in die beoordeling van
die saak kon wees nie”.
2.1.1 Die appellant beweer
2.1.1.1 Ds. Coetzee is wel vooraf in die saak geken
2.1.1.2 Ds. Coetzee het wel “mondelinge” advies gegee oor die inhoudelike en die prosedure van die
Appèl.
2.1.1.3 Ds. Coetzee het toe alreeds nie met die besluit van die kerkraad van VDBS saamgestem nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2

Die Kommissie beredeneer
Oor 2.1.1.1
2.1.2.1 Ds. Coetzee is oorspronklik in die saak geken met die beswaarde broeder se besoek aan
Gereformeerde Kerk Suidkus.
2.1.2.2 Hierdie kontak het nie die wese van die saak ernstig benadeel nie.
Oor 2.1.1.2
2.1.2.3 Aan die hand van ds. Coetzee se mondelinge en skriftelike getuienis voor die Kommissie is
dit duidelik dat ds. Coetzee op daardie stadium nie enige advies oor die prosedure van Appèl
gegee het nie.
2.1.2.4 Die moontlikheid dat ds. Coetzee adviserende uitsprake kon gemaak het, word nie bewys nie.
2.1.2.5 Weereens raak dit nie die wese van die saak op hierdie stadium nie aangesien daar nog geen
konkrete voornemens van die broeder se kant tot Appèl was nie.
Oor 2.1.1.3
2.1.2.6 Ds. Coetzee het hom inderdaad teen die besluit van die kerkraad uitgespreek.
2.1.2.7 Ds. Coetzee is om ‘n mening gevra en hy het dit gegee. Dit is u Kommissie se beredenering
dat dit normale praktyk is.
Oor die verdere verloop van die saak:
2.1.2.8 Nadat die broeder se Appèl na Klassis Vaalrivier geslaag het, het die oorspronklike appellant
weer met ds. Coetzee kontak gehad.
2.1.2.9 By hierdie geleentheid het ds. Coetzee die Appèl na die Klassis sowel as die Klassisbesluit
onder oë gehad. Hy het op hierdie stadium dus van die saak eerstehands kennis gedra.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3 Die Appèlkommissie se bevinding
2.1.3.1 U Kommissie oordeel dat volgens die verklaring van KO, art. 33 daar wel die moontlikheid
van prejudisering by ds. Coetzee kon bestaan het.
2.1.3.2 Ds. Coetzee moes hom liefs aan die Appèlkommissie onttrek het.
Besluit: Kennis geneem.
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2.1.4 Die Appèlkommissie se aanbeveling
2.1.4.1 Die Appèl slaag op hierdie grond.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Tweede Appèlgrond(Appèlgrond 2.1 in die Appèlskrif)
“2.1 Die reg van die Kerkraad is gekrenk: om nie self ‘n eie besluit te kan neem oor die saak waaroor
daar nie eenstemmigheid in die kerkverband bestaan en wat nie Skriftuurlik begrond is nie”
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Die appellant beweer dat
2.2.1.1 Die Part. Sinode (teen wie se besluit hier geappelleer word) van mening is dat al die momente
van ‘n erediens in die tweede erediens teenwoordig moet wees.
2.2.1.2 In ‘n stuk van die Sinode (Acta 1997:31, 11.5) wat uitgegee is en waarin aangedui word dat
die inrigting van ‘n ander byeenkoms die gang van die verskillende elemente MOET volg om
‘n ontmoeting met God te wees, laasgenoemde stelling bevraagteken word.
2.2.1.3 Die Skrif geen aanduiding ten opsigte van ‘n tweede erediens aandui nie.
2.2.1.4 Daar by verskeie ander gemeentes geen tweede erediens gehou word nie.
2.2.1.5 Die uitspraak van die Part. Sinode spreek van reglementering en formalisme.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Die Appèlkommissie beoordeel
2.2.2.1 Die appellant is van mening dat die tweede samekoms wel ‘n erediens is en nie ‘n blote
“anders ingerigte samekoms” nie. Die Part. Sinode (en die Klassis) is hieroor inderdaad
korrek wanneer hulle die tweede erediens as sulks beoordeel.
2.2.2.2 Die appellant motiveer glad nie waarom die bewering in die stuk - dat die verskillende
elemente MOET volg om ‘n ontmoeting met God te wees - bevraagteken kan word nie (vgl.
2.2.1.2)
2.2.2.3 Die appellant word gelyk gegee in die sin dat: “Die “tweede diens” as sodanig het ‘n
tradisionele en nie ‘n Skriftuurlike basis nie” (vgl. Spoelstra, Gereformeerde Kerkreg en
Kerkregering:369, A(1).
2.2.2.4 Die bewering dat die uitspraak van die Part. Sinode neerkom op reglementering en
formalisme, gaan nie op nie. Die Part. Sinode spreek hom wel duidelik uit oor die
inhoudelike van die tweede erediens en die tekortkominge wat in die opset soos by VDBS in
gebruik is, bestaan.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Die Appèlkommissie bevind
2.2.3.1 Regskrenking word nie bewys nie.
2.2.3.2 Die Appèl slaag nie op Appèlgrond 1 (Appèlgrond 2.1 in die Appèlskrif) nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Derde Appèlgrond (Appèlgrond 2.2 in die Appèlskrif asook Appèlgrond 2.3 in die
Appèlskrif)
“2.2
Die Kerkraad se selfstandigheid is aangetas om nie, in die lig van sy eie
omstandighede,’n besluit te kan neem waardeur meer lidmate onder die Woordbediening kom
nie. Hierdeur ly die bediening in die gemeente skade terwyl bewese werklikhede nie in ag
geneem word nie.”
“2.3
Die werklike saak waaroor dit gaan - nl. ‘n ander aanbiddingspatroon wat groei en
meerdere meelewing in die kerk gebring het sonder dat enige beginsels prysgegee is is nie deur die Part. Sinode aangehoor nie”
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1 Die appellant beweer
2.3.1.1 Dat die appellant besluit het om by die hoofmomente van die erediens te bly.
2.3.1.2 Dat die appellant nie kan aanvaar dat die afwesigheid van die katkisante by die slot/wegstuurseën van die tweede diens beteken dat die tweede samekoms nie ‘n erediens is nie.
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Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Die Appèlkommissie beredeneer
2.3.2.1 Die vier momente van die erediens word nie in kategorieë van hoof- en ander momente
verdeel nie. Die argument gaan dus nie op nie.
2.3.2.2 Die wesenlike van die erediens lê onder andere juis daarin dat die volle gemeente die volle
gemeenskap met die Lewende God moet beoefen.
2.3.2.3 Kennelik word daar wel beginsels prysgegee in die erediens soos by VDBS aangesien lidmate
die volle gemeenskap met die Here ontneem word deur hulle uit te stuur tydens hierdie
ontmoeting met God.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3 Die Appèlkommissie bevind
2.3.3.1 Regskrenking word nie bewys nie.
2.3.3.2 Die Appèl slaag nie op Appèlgrond 3 nie ( Appèlgronde 2.2 en 2.3 in die Appèlskrif).
Besluit: Goedgekeur.
3. Bevinding op elke Appèlgrond
3.4.1 Appèlgrond 1 - Slaag.
3.4.2 Appèlgrond 2 - Slaag nie.
3.4.3 Appèlgrond 3 - Slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
4. Die Appèl in sy geheel
4.1 Alhoewel Appèlgrond 1 (3.4.1) slaag, is die Kommissie van mening dat die gewig daarvan nie
die wese van die Appèl bepaal nie.
4.2 Die Appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur.

12.5.6 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE
OOS-TRANSVAAL, ARTIKEL 35.4 VAN NOVEMBER 1997 (Appèl 4 teen die
besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal van 25 November 1997 oor Spesiale visitasie
deur Klassis Germiston) (Artt.28, 205)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.

Die appellant stel die Appèl.
Geen toeligting word gegee namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal nie.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 1 verwys.
Ds. T.J. Potgieter stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.

F. APPèL
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal
asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport 4 (vgl. Bylae 1a) oor Spesiale visitasie te Birchleigh
wat die Part. Sinode sy eie gemaak het en aanleiding gegee het tot sy besluite: Art. 35.4 van 25
November 1997 “Besluit: Art. 35.4.4: Aanbeveling: Appèl slaag nie en word so goedgekeur”.
Bylaes van hierdie Appèl: (Verwysing in hakies van Part. Sinode Oos-Transvaal Kommissierapport
(Bylae 1a).
Bylae 1:
Part. Sinode Oos-Transvaal en Klassis Germiston se besluite
Bylae 1a:
Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissierapport.
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Bylae A:
Bylae A1:
Bylae A2:
Bylae A3:
Bylae B1:
Bylae B3:

Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal.
Konsulentsverslag – Gereformeerde Kerk Birchleigh (1.2.2).
Kerkraadskommissieverslag oor Birchleigh Gemeente Bylae 1 van A1 (1.2.3).
Kerkraadsnotule van 21/11/1995 art. 9.2.3 (1.2.4).
Besluit van Klassis Germiston oor Spesiale Visitasierapport (1.2.3).
Rapport van Spesiale visitasie soos aan Klassis gerapporteer 08/09/1997 (1.2.9).

Klassisbesluit Bylae B1:
Byvoegsels tot Spesiale Visitasierapport (Bylae 10) volgens:
Klassisbesluit art. 11.2 van 8 September 1997 sluit in: (1.2.10):
(1) Bylae B4:
Byvoegsels by Visitasierapport (1.2.11).
(2) Bylae B5:
Skrywe van J.D. de Villiers aan Visitatore (1.2.11).
(3) Bylae B5(1): Skrywe van J.D. de Villiers as Bylae aan Bylae B5 (1.2.12).
(4) Bylae G:
Antwoord van Spesiale Visitatore aan J.D. de Villiers (1.2.18).
Bylae 2:
Bylae C:

Dr. M.J. du Plessis se Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal oor visitasie.
Klagskrif van diakens aan Kerkraad.

Eerste Appèlgrond
Verwysing na die artikel waarteen die Appèl gaan: Handelinge van die Part. Sinode van 25
November 1997, art. 35.4.2, pt. 2-4: Goedgekeur nl. Bylae 33: Appèlkommissierapport, par. 2.1.2
en 2.1.3.
Besluit: “Alhoewel ds. Laufs se teenwoordigheid moontlik ‘n verskil kon maak, is die feit dat sy
afwesigheid en die Klassis se goedkeurende kennisname daarvan nie regkrenkend nie: die
Eerste Appèlgrond slaag nie”.
Appèlgrond
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die Part. Sinode vooraf die volgende beginsels aanvaar het as
sy eie deur die Appèl van dr. M.J. du Plessis teen die besluite van Klassis Germiston oor
Visitasierapporte in sy geheel te laat slaag en aanvaar het (vgl. art. 32.6 van Part. Sinode Handelinge
25 November 1997, Bylae 1 en 2):
1. “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir hiërargie in
die kerkverband. Visitatore kan dus oor kerke regeer en hulle wil afdwing” (Bylae 2:
Appèlgrond 3: Motivering 3).
2. “KO-artikels 29-52 handel oor die kerklike vergadering. Die beginsels wat in hierdie artikels vir
kerklike vergaderings neergelê word geld vir alle kerklike vergaderings” (Bylae 2: Appèlgrond 1:
Motivering: par. 2).
3. “Die Klassis beoordeel die visitasie in sy geheel: Opdrag: Dat daar by die opdrag van die
Klassis gebly is en dat die opdrag nie oorskry of net gedeeltelik uitgevoer is nie. Daar word selfs
gehandel oor sekundi wat in die plek van primi opgetree het. Uitvoering: Wanneer die
Visitatore die betrokke kerk(e) besoek het en hoe die besoek verloop het. Rapport: Die Klassis
keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af. Die Rapport word aanvaar of
afgekeur en indien nodig word aspekte daarvan terugverwys” (Appèlgrond 4: Motivering 2).
4. “N.B. beredenering van wat Deputate is. Deputate is persone wat deur ‘n meerdere vergadering
benoem is vir ‘n spesifieke opdrag. Visitatore is ook Deputate met ‘n spesifieke opdrag omdat
hulle deur ‘n meerdere vergadering (die Klassis) benoem is met ‘n spesifieke opdrag nl. die
uitvoering van visitasie volgens KO, art. 44” (Appèlgrond 1: Motivering 5).
5. Volgens KO, art. 49: “Hierdie Deputate (wat ook van toepassing is op Visitatore vgl. par. 4 direk
hierbo) “hou van al hulle handelinge Notule om aan die meerdere vergadering verslag te doen.
Slegs die betrokke meerdere vergadering kan hulle van hierdie opdrag onthef”.
Die voorgenoemde verhoed hiërargiese optrede van die Visitatore (vgl. par. 5 Bylae A).
Motivering
1. Geen sekundi is benoem deur die Klassis nie. Ds. Laufs het geen verskoning aangebied waarom
hy nie die vergadering van 22 Mei 1997 sou kon bywoon nie (vgl. Bylae B3). Dit op sigself is
regskrenkend omdat hy benoem is as visitator met ‘n spesifieke opdrag wat hy aanvaar en ontrou
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2.

3.

4.

5.

aan is as hy nie ‘n gegronde en aanvaarbare rede waarom hy nie die vergadering kan
bywoon, aanbied nie. Hy het nie. Selfs enige gedissiplineerde vereniging in die wêreld verwag dit
van sy lede. Soos gemeld in par. 3 hierbo behoort daar selfs oor sekundi geoordeel te word. Dit is
nie gedoen deur die Klassis nie. Slegs kennis is geneem.
Ds. Laufs gebruik die feit dat hy nie die vergadering van 22 Mei 1997 kon bywoon nie saam met
sy ongekwalifiseerde persoonlike omstandighede om hom te onttrek as visitator. Dit is ook
regskrenkend aangesien volgens KO, art. 49 moet slegs die betrokke meerdere vergadering
(Klassis Germiston) hom onthef en nie die Visitatore of kerkraad nie (vgl. Bylae 2, dr. Du Plessis,
Appèlgrond 1: Motivering 5).
Ds. Laufs se regskrenkende optrede genoem onder 1 en 2 direk hierbo, ly tot verdere regskrenking
deurdat die ander twee Visitatore eiewillig ‘n visitator onthef en ‘n ander persoon koöpteer, m.a.w.
benoem as visitator, waarvoor die Kerkorde nie voorsiening maak nie.
Dr. Du Plessis stel dit duidelik “dat waar Visitatore net ter kennisname ‘n verslag voorlê word die
deur oopgemaak vir hiërargie in die kerkverband. Visitatore kan dus oor kerke regeer en hulle wil
afdwing” (Bylae 2, Appèlgrond 3: Motivering 3). Die Klassis het van Punt 1 – Visitatore
Goedkeurend kennis geneem. Kennisname is nie toesig nie, en net so min goedkeurende
kennisname. In effek beteken dit dat vrye teuels aan die uitvoerder van die opdrag gegee word,
byvoorbeeld die Visitatore wat Visitatore onthef en koöpteer (benoem) teenstrydig met KO, art. 49
(Deputate met betrekking tot KO, art. 49 en Visitatore m.b.t. KO, art. 44). Visitatore moet alleen
deur die meerdere vergadering benoem en onthef word. Sodoende word die deur gesluit vir
eiewillige handelinge, partyskappe en uiteindelike hiërargie in die kerkverband.
In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit nl.
art. 2.1.2.1 – “is die feit van sy afwesigheid en die Klassis se goedkeurende kennisname
daarvan nie regskrenkend nie,” regskrenking gepleeg het.
Dit was nie nodig vir die Visitatore om ‘n addisionele visitator te koöpteer (benoem) sonder dat hy
deur die Klassis benoem is nie aangesien die twee oorblywende Visitatore aan die minimum
vereiste gestel volgens KO, art. 44, nadat ds. Laufs teenstrydig met KO, art. 49 homself onthef en
hom onttrek het as visitator, voldoen het. Die Visitatore het hulleself dus gesag toegeëien wat nie
kerkordelik verantwoordbaar is nie.

Tweede Appèlgrond
Verwysing na artikels waarteen hierdie Appèl gaan: Handelinge van Part. Sinode Oos-Transvaal, art.
35.4.2, pte. 2-4 – Goedgekeur: Bylae 33: Appèlkommissierapport Bylae 1a: Eerste deel: Par. 2.2.1
Die nie-ter-tafel-bring van die korrespondensie: “Klassis het by wyse van sy Visitatore die besware
m.b.t. die opdrag ter tafel geneem: 2.2.1.3. Hierdie deel van die Appèl slaag nie” Tweede deel:
“Par. 2.2.2 Die interpretasie van die Visitatore se opdrag: par. 2.2.2.2 van die Appèlkommissie se
bevinding nl. par. 2.2.2.2.1 tot 2.2.2.2.4 en par. 2.2.2.3. Hierdie deel van die Appèlgrond slaag nie”.
Opsommend: “Par. 2.2.2.2.4: Die appellant bewys nie regskrenking in die wyse waarop die spesiale
Visitatore hulle opdrag geïnterpreteer het nie”.
Appèlgrond
My Tweede Appèlgrond berus op dieselfde beginsels as par. 1 tot 5 genoem onder my Eerste
Appèlgrond en KO, art. 34: “…om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word”.
Motivering
1. Die orde van behandeling van die twee sake wat die Part. Sinode noem, is belangrik nl. (1) Die
opdrag aan die Visitatore (vgl. 2.2.2 van Part. Sinode Appèlkommissierapport Bylae 1a: “Die
interpretasie van die Visitatore se opdrag”) en (2) Die nie-ter-tafel-neem van Byvoegsels tot
Rapport Bylae 10 (vgl. 2.2.1 van die Part. Sinode Appèlkommissierapport) (3) “Moontlike
prejudisering” is slegs genoem as ‘n moontlikheid en nie as ‘n feit nie. Dit is dus nie ‘n
Appèlgrond nie (vgl. 2.2.3 van die Part. Sinode Appèlkommissierapport Bylae 1a).
2. Die Klassisbesluit art. 25 van 10 Maart 1997 nl. “ds. I.J.J. de Villiers lewer verslag. Besluit:
Spesiale visitasie moet spoedig te Birchleigh gedoen word”, is ten eerste ter sprake met verwysing
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na die “opdrag aan die Visitatore” teenoor die Part. Sinode se 2.2.2 “Interpretasie van die
Visitatore se opdrag” (vgl. Bylae 1a).
2.1 Die Klassis maak in sy Notule art. 25 van 10 Maart 1997 geen melding van die geskrewe
Konsulentsverslag nie (vgl. Bylae 1). Alleen: “Ds. I.J.J. de Villiers lewer die verslag” word
genoem. KO, art. 34 stel dit baie duidelik dat: “In alle vergaderinge moet by die preases ‘n
skriba gevoeg word om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word”.
Volgens die Notule het ds. I.J.J. de Villiers ‘n mondelinge verslag gelewer (vgl. Bylae 1, art. 25
Konsulentsverslag). Indien dit wel die bedoeling was om die geskrewe Konsulentsverslag as
basis vir die Spesiale visitasie te gebruik, moes dit dienooreenkomstig in die Notule van die
Klassis ingeskryf gewees het in ooreenstemming met KO, art. 34. Dit is nie gedoen nie. Die
Konsulent se mondelinge nog geskrewe Konsulentsverslag is goed of afgekeur deur die Klassis.
Normaalweg sou verwag kon word dat iets soos “met dank aanvaar”, in die Notule sou voorkom
na die aflewering van so ‘n belangrike saak as ‘n Konsulentsverslag veral as dit gaan oor die
aanvra van “Spesiale visitasie”. Daar is geen teken daarvan in die Notule nie.
Daar is dus geen grond hoegenaamd in die Klassisnotule wat die Konsulentsverslag as basis vir
die Spesiale visitasie aanwys nie. Die Visitatore het ook nie die Konsulent oor sy verslag
gekonsulteer nie.
2.2 Die Klassis se besluit art. 11.1.2 van 8 September 1997 nl.: “Die opdrag – Punt 2 – word
goedgekeur as regte interpretasie van besluit van Klassis”, is ‘n onnoukeurige verklaring (vgl.
Bylae B1). Daar is geen grond in die Notule art. 25 van 10 Maart 1997 waarop die stelling:
“Dat die verhouding tussen die Bedienaar van die Woord en sekere kerkraadslede aandag geniet
asook die beskuldigings dat hy sy werk nie na behore doen nie”, gebaseer kon word nie (vgl.
Bylae 1, art. 25). Die Klassis kwalifiseer ook nie waarop hy sy besluit art. 11.1.2 van 8
September 1997 gebaseer het nie (vgl. Bylae B1).
2.3 Die enigste opdrag wat wel logies van die Klassis besluit art. 25 van 10 Maart/21 April 1997
afgelei sou kan word is dat dit gedoen moet word volgens KO, art. 44 nl.: “…vas te stel of die
ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, Kerkorde in alles
onderhou, ens.” (vgl. Bylae 1, art. 25; Konsulentsverslag Bylae A1, 3.2 en Bylae A2 van A).
Die verskraalde afgeleide opdrag sou hierin geakkommodeer kon gewees het.
2.4 Die opdrag wat die Klassis wel aan die Visitatore gegee het nl.: “Spesiale visitasie moet
spoedig te Birchleigh gehou word” beantwoord nie aan (1) die beginsel dat: “Die Here toesig
hou oor dienste maar die feit is dat Hy dit ook middelik doen met ander woorde deur die
betrokke kerklike vergadering (Klassis) wat die opdrag gegee het en wat die Deputate
(Visitatore) of Kommissie benoem het. Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe
opdrag” gegee moet word. Die uitvoering van hierdie opdrag moet beoordeel en bekragtig word
deur die vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem het” (vgl. Bylae 2 : Dr.
M.J. du Plessis Appèlgrond 1 Motivering 3). (2) “Deputate is persone wat deur ‘n meerdere
vergadering benoem is vir ‘n spesifieke opdrag. Visitatore is Deputate met ‘n spesifieke opdrag
omdat hulle deur ‘n meerdere vergadering (Klassis) benoem is met ‘n spesifieke opdrag nl. die
uitvoering van KO, art. 44” (vgl. Bylae 2: Dr. M.J. du Plessis Appèlgrond 1 Motivering 5).
2.4.1 Die Visitatore het die opdrag van KO, art. 44 verskraal tot: “dat die verhouding tussen die
Bedienaar van die Woord en sekere kerkraadslede aandag geniet, asook beskuldigings dat hy
sy werk nie na behore doen nie”. Die Klassis wat nie ‘n “welomskrewe opdrag” gegee het nie
bevestig hierdie verskraalde en afgeleide opdrag van die Visitatore sonder motivering (vgl.
Bylae 1 en B1). As die Bedienaar van die Woord nie sy werk na behore doen nie, is die
ander ampsdraers nogtans aanspreeklik en moet volgens KO, art. 44 vasgestel word of die
ander ampsdraers hulle ampte getrou bedien, die Kerkorde in alles onderhou word, ens.
3. In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite
volgens 2.2.2: “Die interpretasie van die Visitatore se opdrag”, 2.2.2.2.1 tot 2.2.2.2.4,
regskrenking gepleeg het (vgl. Bylae 1a).
3.1 Wat het van die res van die opdrag volgens art. 44 geword? ‘n Totale fokusverskuiwing vind
plaas in die uitvoering van die selfgeformuleerde en verskraalde opdrag van die Visitatore
volgens hulle Visitasierapport, Bylae B3, vanaf die “Bedienaar van die Woord” na ouderling de
Villiers wat aanleiding gee tot die tweede saak onder hierdie Appèlgrond 2.2.2 van
Appèlkommissierapport Bylae 1a, nl.
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4. Die nie-ter-tafel-bring (“neem”) van die korrespondensie
4.1 Die Klassis neem slegs kennis deur sy besluit art. 11.2 van 8 September 1997, waarteen ek
appelleer volgens par. 1 van my Appèl, oor die volgende: (1) Die Visitatore se skrywe aan die
Klassis (Bylae B4); (2) My skrywes van 17 Julie en Bylae 24 Mei 1997 aan die
Korresponderende kerkraad Klassis Germiston (Bylae B5 en B5(1)). (3) Die Visitatore se
skrywe aan my sonder enige adres of besinning oor hulle opdrag volgens KO, art. 44 nie
(Bylae G).
4.2 Die voorgenoemde is ingesluit in die Visitasierapport met ‘n voetnota “Byvoegsels tot Rapport
Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10)” (vgl. Bylae B1).
4.2.1 Dr. Du Plessis stel dit baie duidelik, in sy Appèl wat die Part. Sinode in sy geheel laat slaag
en aanvaar het dat: “Die Here gebruik o.a. die insig van kerklike vergaderings om te oordeel
of Visitatore hulle opdrag volgens sy Woord gedoen het” (vgl. Hand 14:27 en 15:4 en 27; 2
Tim 3:16-17; Titus 1:9). Dr. Du Plessis weerspreek die stelling van ds. Kuperus, wat ook
as spesiale visitator benoem is, nl. “dat die gebruik van Klassis Germiston van Visitatore
om aan die Klassis verslag te gee, moet bloot wees om te sê dat hulle hulle werk gedoen
het, en ter kennisname, hoe hulle hulle werk gedoen het. Die beginsel ter sake is die
voorkoming van hiërargie en die eiewillige optrede” (Bylae 2, dr. M.J. du Plessis Appèlgrond
2).
4.2.2 In die uitvoering van die opdragte gaan dit nie net oor “dat” die opdrag uitgevoer is nie maar
“hoe en wat gedoen is” tydens die uitvoering van die opdrag, aldus dr. M.J. du Plessis. Waar
Visitatore meld hulle: “net ter kennisname ‘n verslag voorlê”, word die deur oopgemaak vir
hiërargie in die kerkverband. Visitatore kan dus nie die kerke regeer en hulle wil afdwing
nie”. Vergelyk hiervolgens (1) par. 4.5 van die Visitasierapport Bylae B3 aan die kerkraad
en diakens van 29 Mei 1997 nl.: “Ons beveel aan dat u ons weer ontmoet voor die volgende
vergadering om te verneem wat die vordering was” en par. 3 van Bylae C “die Visitatore is
al ingeroep om met die probleem te help – sonder veel sukses”. Dus die Visitatore hou toesig
oor die kerkraad en diakens (vgl. Bylae G).
4.2.3 Die uitvoering van ‘n opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die vergadering
(Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem, en nie net kennis van geneem word nie (vgl.
Bylae 2: Appèlgrond 1 Motivering 3 van dr. M.J. du Plessis en KO, art. 49).
4.3 Regskrenking is deur die Part. Sinode in die lig van bogenoemde gepleeg o.a. om te besluit,
volgens par. 2.2.1.2.1 Bylae 1a, dat: “Die Klassis het by wyse van sy Visitatore die besware oor
die opdrag ter tafel geneem” as hy net daarvan kennis geneem het en nie soos omskryf is deur
dr. Du Plessis in sy Appèl wat by die Part. Sinode Oos-Transvaal in sy geheel geslaag en
aanvaar is nl.: “die uitvoering van die opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die
vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem” (Bylae 2: Appèlgrond 1
Motivering 3).
Derde Appèlgrond
Verwysing na artikels waarteen hierdie Appèl gaan: Die Part. Sinode se besluit: Art. 35.4.2 van 25
November 1997: “Pt. 2-4 word goedgekeur: Par. 2.3.2 Appèlkommissie se bevinding:
“2.3.2.1 Die Klassis het die optrede van die spesiale Visitatore as afgehandel beskou vir sover dit in
die byvoegsel in die Rapport ter sprake kom.
2.3.2.2 Indien iemand ontevrede sou wees oor die Visitatore se werkswyse, kan altyd die weg van
beswaar of Appèl na die Klassis gevolg word.
2.3.2.3 Hieruit volg dat geen regskrenking bewys word nie”.
2.3.3 Appèlkommissie se aanbeveling: “Die Derde Appèlgrond slaag nie”.
Appèlgrond
My Derde Appèlgrond berus op dieselfde beginsels as par. 1-5 genoem onder my Eerste Appèlgrond
wat die Part. Sinode sy eie gemaak het deur sy besluit dat hy dr. M.J. du Plessis se Appèl oor
Visitasierapporte by Klassis Germiston, in sy geheel geslaag verklaar en aanvaar het (art. 32.5 en 6
van Part. Sinode Handelinge van 25 November 1997).
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Motivering
1. Die Part. Sinode bevestig volgens par. 2.3 van sy Appèlkommissie Bylae 1a dat “Die Klassis
neem slegs kennis van die werkswyse van die visitasie soos in die Visitasieverslag en soos in die
byvoegsel sonder om verdere uitspraak te lewer” (Appèlskrif Bylae A: 4.3.1 en 4.3.2). “Albei my
skrywes waarin ek die verloop van die visitasie weergee, inligting weergee aan die Visitatore as
skriba en beswaar maak teen die wyse van visitasie as ouderling, was gerig aan die
Korresponderende kerkraad, Klassis Germiston (Bylae B5 en B5(1). Die skrywe van die
Visitatore is nie onderteken namens die Visitatore of Korresponderende kerkraad nie en is sonder
adres (Bylae G). Tot wie se adres moes ek nog skrywe en my besware gerig het? Dr. Du Plessis
antwoord hierdie vraag met wat die Part. Sinode Oos-Transvaal sy eie gemaak het nl. “Die
Klassis keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af” (Bylae 2: Appèlgrond 4
Motivering 2). By “o.a.” van dr. Du Plessis kan bygevoeg word: “Byvoegsels tot die Rapport
Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10)”, sonder om enigsins afbreuk te doen aan die
voorgenoemde beginsels nl. “Die Klassis keur die werk van die Visitatore goed of af. Die
uitvoering van die opdrag volgens KO, art. 49 moet beoordeel en bekragtig word deur die
vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem het, nie deur die Visitatore nie”
(Bylae 2: dr. M.J. Du Plessis : Appèlgrond 1: Motivering 3 en 5). Van die skrywe van die
Visitatore (Bylae G) nl. “Aan die Klassis Germiston byeen te Primrose 8 September 1997”, word
volgens Klassis besluit art. 11.2 van die Notule nl. “Byvoegsels tot Rapport Spesiale visitasie te
Birchleigh” slegs kennis geneem (vgl. Bylae 1). Dit nadat die Klassis alreeds besluit het oor
die opdrag en werkswyse van die Visitatore volgens art. 11.1.2 en 11.1.3 respektiewelik, sonder
om die besware wat ek geopper het in my skrywes (Bylae B5 en B5(1) en die Visitatore se betoog
in hulle skrywe (Bylae G) te beoordeel en uitspraak daaroor te lewer. Gesag word aan die
Visitatore toebedeel wat nie Kerkordelik verantwoordbaar is nie.
2. In my skrywes maak ek beswaar teen die werkswyse waarop die Visitatore sonder adres antwoord
nl. Appèlskrif par. 4.3.1 (Bylae A) “ek appelleer teen die besluit van die Klassis om slegs kennis
te neem van die werkswyse en dan geen verdere uitspraak te lewer oor die werkswyse en my
besware en die antwoord van die Visitatore daarop”. Bogenoemde korrespondensie Bylaes B4, 5
5(1) en G is deel van die Visitasierapport (Bylae B3). Die Klassis behoort die visitasie in sy
geheel te beoordeel (aldus dr. Du Plessis) wat deur Part. Sinode aanvaar is. Hy neem slegs kennis
van die werkswyse nl.: “Byvoegsel tot die Rapport Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10) –
kennis geneem”, waarteen ek appelleer (vgl. par. 1 art. 11.2 van my Appèl na Part. Sinode). Die
kern van KO, art. 44 is onderlinge toesig van die kerke oor mekaar – nie individuele ampsdraers
hou toesig oor die kerke nie. As die Visitatore nie die inhoud van amptelike besware teen hulle
werkswyse behoorlik terugrapporteer nie, en die Klassis dit nie beoordeel en daaroor uitspraak
lewer nie, word hierdie beginsel aangerand. Dit lei tot hiërargie in die kerkverband.
3. Volgens my Eerste Appèlgrond, Appèlgrond 1-5 hierbo, word die beginsels weergegee soos
aanvaar deur die Part. Sinode van dr. M.J. du Plessis se Appèl nl. “hou die Here toesig oor die
dienste, maar die feit is dat Hy dit middelik doen, m.a.w. deur die betrokke kerklike vergadering
(Klassis Germiston) wat die opdrag gegee het en wat die Deputate (Visitatore) of Kommissie
benoem het. Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe opdrag” gegee moet word. Die
uitvoering van hierdie opdrag moet beoordeel word en bekragtig word deur die vergadering
(Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem het” (Bylae 2: Appèlgrond 1: Motivering 3 dr.
M.J. du Plessis). Hierteenoor staan Klassis Germiston se besluit – “kennis geneem”. Die Part.
Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy besluit art. 35.4.2 deur pt. 2-4 van sy
Kommissierapport nl. par. 2.3.1.1–2.3.1.5 en 2.3.2–2.3.3, wat teenstrydig is met sy voorafgaande
besluite art. 32.5, besluite 1-4 van 25 November 1997 t.o.v. die Appèl van dr. M.J. du Plessis oor
visitasie en KO, artt. 44 en 49 soos hierbo aangetoon, goed te keur. Deur sy besluit art. 35.4.2
sanksioneer die Part. Sinode Oos-Transvaal die bestaande visitasiepraktyk van Klassis Germiston
wat hy self volgens sy besluit 35.4.2 volgens Skrif, Belydenis en Kerkorde deur aanvaarding van
dr. Du Plessis se Appèl, afgewys het.
Hiermee meen ek dat ek voldoende aangetoon het dat die Part. Sinode Oos-Transvaal in die lig van
Skrif, Belydenis en Kerkorde en die Part. Sinode Oos-Transvaal se besluite art. 32.5 oor dr. M.J. du
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Plessis se Appèl van 25 November 1997 oor Visitasierapporte, regskrenking gepleeg het deur sy
besluite, art. 35.4.2 en 35.4.4 van 25 November 1997.
G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1.
Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
Bylae 1
Besluite van Partikuliere Sinode Oos-Transvaal oor Rapport van Appèlkommissie 25
November 1997
Bylae 1a
Rapport Appèlkommissie Partikuliere Sinode Oos-Transvaal 25 November 1997
Bylae A
Appèl teen besluite van Klassis Germiston 8 September 1997
Bylae A1
Konsulentsverslag aan Klassis Germiston
Bylae A2
Kerkraadskommissieverslag Bylae 1 van Konsulentsverslag
Bylae A3
Birchleigh Kerkraadsnotule van 21 November 1995 insake Beswaarskrif van J.D. de
Villiers
Bylae B1
Besluite Klassis Germiston 8 September 1997 insake Spesiale visitasie te
Gereformeerde Kerk Birchleigh
Bylae B3
Rapport Spesiale visitasie te Birchleigh aan Klassis Germiston 8 September 1997
Bylae B4
Byvoegsel by Spesiale visitasierapport: kennisgewing aan Klassis Germiston van
besware van br. J.D. de Villiers teen - Optrede van Visitatore
Bylae B5
Besware van br. J.D. de Villiers aan Visitatore en Klassis Germiston 8 September
1997 insake optrede van Visitatore
Bylae B51
Eerste Besware van br. J.D. de Villiers aan visitatore en Klassis Germiston insake
Spesiale visitasie te Birchleigh
Bylae G
Antwoord van visitatore aan br. J.D. de Villiers insake besware teen optredes van
Visitatore
Bylae C
Klagskrif Diakens aan Gereformeerde Kerk Birchleigh insake gedrag van ‘n
ouderling
Bylae 2
Appèl M.J. du Plessis teen besluite Klassis Germiston teen Visitasierapporte
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die appellant br. J.D. de Villiers het die Appèl by die Kommissie toegelig.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond
1.4.1 Die Appellant dien op 30 Oktober 1996 ‘n Beswaarskrif in by die kerkraad van Birchleigh in
sake onregmatige praktyke deur die predikant en kerkraad by die ontslag van twee ouderlinge.
1.4.2 Die Konsulent lei bogenoemde vergadering en kom onder die indruk van spanning en
gevoelens in die gemeente.
1.4.3 In ‘n Konsulentsverslag aan Klassis Germiston 8 September 1997 keur die Klassis dit goed
dat daar Spesiale visitasie by die Gereformeerde Kerk Birchleigh gedoen word.
1.4.4 Br. J.D. de Villiers appelleer teen besluite van Klassis Germiston na Partikuliere Sinode OosTransvaal in sake die werkswyse en opdrag kragtens KO, artt. 44 en 49 van die Visitatore.
1.4.5 Die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal (25 November 1997) bevind dat die reg nie gekrenk is
nie, en die Appèl slaag nie.
1.4.6 Die appellant appelleer na die Nasionale Sinode teen die Part.Sinode Oos-Tvl 25 November
1997
Besluit: Kennis geneem.
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2. Die Sinode beoordeel
Die appellant voorsien u Appèlkommissie van skriftelike toeligting wat die essensie van die
Appèlgronde saamvat. Aanhalings waarna verwys word in die beoordeling is aanhalings uit
bogenoemde dokument.
Die Appèl bestaan uit drie Appèlgronde teen Kommissieverslag Art.33.4 van die Handelinge van die
Part. Sinode Oos-Transvaal 25/11/97.
Appèl 1 –
Ontheffing en benoeming van visitator – “dat alhoewel die onthefde visitator se
teenwoordigheid moontlik ‘n verskil kon maak, is die feit van sy afwesigheid en die
Klassis se goedkeurende kennisname daarvan nie regskrenkend nie”
Appèl 2 Welomskrewe opdrag: KO, artt. 44 en 49 KO – “Die Klassis het by wyse van sy
Visitatore die besware oor die opdrag ter tafel geneem”
Appèl 3 Slegs kennisname van werkswyse en byvoegsels wat daarmee verband hou – “die
Klassis het die optrede van die Spesiale visitatore as afgehandel beskou vir sovér dit
in die byvoegsels in die Rapport te sprake kom” en “indien ek ontevrede oor die
Visitatore se werkwyse sou wees ek altyd die weg van beswaar of Appèl na die
Klassis kan volg”
Besluit: Kennis geneem.
2.1 Appèlgrond 1
2.1.1 Die Appèlkommissie se beoordeling
Die appellant voer drie argumente aan om regskrenking te bewys:
Argument 1: Die Part. Sinode weerspreek homself en krenk die reg volgens KO, art. 49 wat bepaal
dat: “’n Deputaat (Visitator) homself nie van sy opdrag kan onthef nie”
Beoordeling: Die feit van een van die drie Visitatore se afwesigheid en die Klassis se goedgekeurde
kennisname daarvan, dui nie regskrenking aan nie omdat KO, art. 44 steeds, na bevinding van die
Part. Sinode, uitgevoer is. Die appellant maak die fout om Visitatore se optrede en opdrag vanuit KO,
art. 49 te beredeneer. Hoewel daar Kerkregtelike verklaarders is (bv. Visser, Kruger) wat die opdrag
en handelswyse van Visitatore, soos dié van Deputate, vanuit KO, art. 49 benader, meen u
Appèlkommissie dat die opdrag en optrede van Visitatore deur KO, art. 44 gereël word, en nie deur
KO, art. 49 nie.
Argument 2: Die Part. Sinode Oos-Transvaal krenk die reg volgens KO, art. 49 wat bepaal “dat
alleen ‘n meerdere vergadering (Klassis) kan Deputate (Visitatore) aanwys”.
Beoordeling: By implikasie het die Klassis ‘n Visitator onthef vir die uitvoering van sy opdrag deur
goedkeurend kennis te neem van die Visitatore se optrede om ‘n ander predikant in die plek van die
betrokke Visitator te koöpteer. Goedkeurende kennisname beteken tog dat die Klassis die optrede van
die Visitatore beoordeel en aanvaar het. Die Klassis het ook nie die Visitatore of betrokke Visitator
betug of vermaan nie.
Argument 3: Die Part. Sinode Oos-Transvaal krenk die reg volgens KO, art. 49 wat bepaal: dat
meerdere vergaderings (Klassis) die handelinge van Deputate (Visitatore) moet beoordeel en nie
alleen daarvan met goedkeuring kennis neem nie om sodoende partyskappe en hiërargiese
kerkregering te voorkom.
Beoordeling: Die Visitatore se werk en optrede is nie net vir kennisname voorgelê nie, maar is
beoordeel en die Part. Sinode het toe kennis geneem van hoe dit beoordeel is.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2
Die Appèlkommissie se bevinding
2.1.2.1
Geen regskrenking word bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3
Die Appèlkommissie se aanbeveling
2.1.3.1
Appèlgrond 1 slaag nie
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Appèlgrond 2
Die appellant voer weer drie argumente aan om regskrenking te bewys:

88

Argument 1: Die appellant meen die Part. Sinode krenk die reg volgens KO, art. 49 deurdat die
Klassis nie ‘n welomskrewe opdrag aan die Visitatore gegee het nie.
Beoordeling: Die Part. Sinode oordeel dat die Spesiale Visitatore gesien moet word binne die geheel
van die Konsulentsverslag en Bylaes wat wys op die kerkordelike onreëlmatighede en onderlinge
spanning. Die Visitatore self sien die skerppunt van hulle opdrag soos dit in die Konsulentsverslag
4.3 aanbeveel word: “Dat die verhouding tussen die Bedienaar van die Woord en sekere
kerkraadslede aandag geniet, asook beskuldigings dat hy sy werk nie na behore doen nie”. Die
appellant bewys nie regskrenking in die wyse waarop die spesifieke Visitatore hulle opdrag
geïnterpreteer het nie.
Argument 2: Die appellant beweer dat vanweë geen welomskrewe opdrag van die Visitatore volgens
KO, art. 49 regskrenking voortvloei deurdat in die praktyk verkeerde werk deur die Visitatore gedoen
is. Die Visitatore het nou met ‘n verskraalde opdrag gewerk, terwyl die breër spektrum van
beoordeling nie in berekening gebring is nie wat ‘n Beswaarskrif van die appellant aan die Visitatore
uitsluit in die beoordeling.
Beoordeling: Die appellant bewys nie regskrenking by die opdrag van die Spesiale Visitatore nie.
Daarby het die Klassis kennis geneem dat die appellant se besware beantwoord is deur die Visitatore
as hulle sê: “...ons het hom intussen van ‘n antwoord voorsien”
Argument 3: Die appellant meen dat die Part. Sinode Oos-Transvaal die reg krenk volgens KO, art.
49 deur die voorafgaande regskrenkende besluite en handelinge van die Klassis te sanksioneer deur sy
besluit dat: “Die Klassis het by wyse van sy Visitatore die besware m.b.t. die opdrag ter tafel
geneem”.
Beoordeling: Omdat die appellant nie regskrenking bewys nie m.b.t. die wyse waarop die Spesiale
Visitatore hulle opdrag gesien het nie, soos by argument 1 beredeneer, fouteer die appellant om van
regskrenking en handelinge van die Klassis te praat. Die Part. Sinode krenk nie die reg nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Die Appèlkommissie se bevinding
2.2.2.1 Geen regskrenking word bewys nie
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling
2.2.3.1 Appèlgrond 2 slaag nie
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Appèlgrond 3
Die appellant argumenteer dat die Part. Sinode Oos-Transvaal die reg volgens KO, art. 49 krenk deur
die regskrenkende besluite en handelinge van die Klassis en sy Visitatore, genoem onder Appèlgrond
2, te sanksioneer deur sy besluite nl. (1) “Die Klassis het die optrede van die Spesiale Visitatore as
afgehandel beskou vir sover dit in die byvoegsels in die Rapport ter sprake kom en (2) “Indien ek
ontevrede oor die Visitatore se werkwyse sou wees ek altyd die weg van beswaar of Appèl na die
Klassis kan volg”.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1

Die Appèlkommissie se beoordeling
Appèlgrond 3 vloei logies voort uit Appèlgrond 2.
2.3.1.1 Geen regskrenking is deur die appellant bewys nie soos blyk uit die beoordeling van al die
argumente uit Appèlgronde 1 en 2.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2

Die Appèlkommissie se bevinding
Geen regskrenking is bewys in Appèlgrond 3 nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3

Die Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 3 slaag nie.
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Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Eerste Appèlgrond:
Appèlgrond slaag nie
3.1.2 Tweede Appèlgrond:
Appèlgrond slaag nie
3.1.3 Derde Appèlgrond:
Appèlgrond slaag nie
3.2 Oor die Appèl in sy geheel
Die Appèl slaag in sy geheel nie
Besluit: Punt 3 word in sy geheel goedgekeur.

12.5.7 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE
OOS-TRANSVAAL, ARTIKEL 33.5 VAN NOVEMBER 1997 (Klassis Germiston:
Amp van Bedienaar van die Woord, Birchleigh) (Artt.29, 192)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.

Die appellant stel die Appèl.
Ds. J.P. Bingle gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 1 verwys.
Ds. L.D. Aucamp stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.

F. APPèL
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal
asook die inhoud van die Appèlkommissierapport 2 wat aanleiding gegee het tot sy besluite wat
handel oor die optredes van die Bedienaar van die Woord van Birchleigh ten opsigte van ‘n
Kommissieverslag art. 33.5 van die Handelinge van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 25 November
1997 nl. “Besluit 1: Die vergadering neem kennis van die beredenering van Kommissie tot by
aanbeveling.
Besluit 2: Die aanbeveling van die Kommissie “Appèl slaag in geheel nie,” word goedgekeur.
Dus vergadering aanvaar Kommissierapport nl. dat Appèl nie slaag nie” (vgl. Bylae 1).
Eerste Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 33.5. van 25 November 1997 van Part. Sinode OosTransvaal: “Besluit 1: Die vergadering neem kennis van beredenering van Kommissie tot by
aanbeveling”.
Appèlgrond
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels deur die besluit van die Part. Sinode
geweld aangedoen word:
1. Die Here gebruik o.a. die insig van kerklike vergaderings om te oordeel of Deputate en
Kommissies “volgens hulle opdrag volgens sy Woord gedoen het” (vgl. o.a. Hand 14:27; 15:4 en
27; 2 Tim 3:16; Titus 1:9 en KO, art. 49).
2. ‘n Kerklike vergadering beoordeel ‘n Kommissie se werk in sy geheel nl. Opdrag: Dat daar by
die opdrag gebly is en dat die opdrag nie oorskry is of gedeeltelik uitgevoer is nie. Uitvoering:
Die ontmoeting van die betrokkenes en hoe dit verloop het (vgl. 2 Tim 3:16 en 17 nl: “Die hele
Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in
die geregtigheid 17. sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome
toegerus;” Titus1:9: “Een wat vashou aan die betroubare Woord wat volgens die leer is, sodat hy
in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teësprekers te weerlê”.
Rapport: Die Part. Sinode keur die werk van Kommissies (o.a. adviese, beoordeling,
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3.
4.

5.
6.

beredenering, ens.) goed of af. Die Rapport word aanvaar of afgekeur en indien nodig word
aspekte daarvan terugverwys.
Kerkorde artikels 29-52 handel oor die kerklike vergaderings. Die beginsel wat in hierdie artikels
neergelê word, geld vir alle kerklike vergaderings.
Die beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste m.a.w. deur die betrokke kerklike
vergaderings (Kerkraad, Klassis, Part. Sinode en Nasionale Sinode) wat die opdrag gegee het en
wat die Deputate of Kommissies opdrag gegee het en wat hulle benoem. Daarom bepaal KO, art.
49 ‘n “welomskrewe opdrag” gegee word ( vgl. Die Kerkorde: dr. G.P.L. van der Linde, KO, art.
49; Plek van Deputate). Die uitvoering van hierdie opdrag moet beoordeel word deur die
vergadering wat die Deputate of Kommissie benoem het. Hierdie praktyk geld letterlik vir alle
Kommissies en Deputate in die kerkverband. Dit geld selfs vir Deputate wat deur die Part. Sinode
benoem word en wat aan die Nasionale Sinode verslag doen, soos Kuratore.
Vir die uitvoering van die opdragte aan die Deputate en Kommissies gaan dit nie “dat” die opdrag
uitgevoer is nie, maar ook “hoe en wat gedoen is” tydens die uitvoering van ‘n opdrag.
Waar Kommissies net ter wille van kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir
hiërargie in die kerkverband. Vergelyk par. 1-6 hierbo met die Appèl van dr. M.J. du Plessis wat
voor die Part. Sinode Oos-Transvaal gedien het oor Visitasierapporte: Art. 32 van 25 November
1997 wat slaag en aanvaar is in geheel (Bylae 2) en dr. G.P.L.van der Linde: Die Kerkorde: KO,
art. 49:173.

Motivering
1. Teenstrydig met die beginsels genoem onder par. 4 hierbo onder my Appèlgrond het die Part.
Sinode Oos-Transvaal geen “welomskrewe opdrag” in ooreenstemming met KO, art. 49 aan die
Appèlkommissie gegee nie (vergelyk G.P.L. van der Linde: Verklaring van KO, art. 49). Die
Part. Sinode het slegs die opdrag: “Art. 4.5.3 Dat indien die Appèlle ontvanklik verklaar word,
die Regskommissie as Appèlkommissie sal dien,” gegee en “4.5.4 Dat die versoek dat prof. J.M.
Vorster sal optree as Adviseur goedgekeur word”, goedgekeur (Bylae 1).
1.1 Die opdrag volgens die Appèlkommissierapport nl. “Beoordeling van Appèl 2 en aanbeveling
aan Part. Sinode Oos-Transvaal” het die Part. Sinode Oos-Transvaal met sy besluit deur net
kennis daarvan te neem nie sy eie gemaak nie. Die Part. Sinode het dus in die lig van die
bogenoemde kennisname geen welomskrewe opdrag aan die Appèlkommissie gegee nie.
Daardeur doen hy geweld aan die inhoud van KO, art. 49 (1) om nie ‘n welomskrewe opdrag aan
die Appèlkommissie te gee nie en (2) om nie die Appèlkommissie se opdrag te beoordeel en
daaroor uitspraak te lewer nie.
2. Teenstrydig met die beginsels onder par. 1-6 genoem onder my Appèlgrond direk hierbo,
gebaseer op die Skrif en artikels KO, 29-52, neem die Part. Sinode van die werkswyse,
oorwegings, agtergrond en verloop, bevinding en motivering van die Appèlkommissierapport, wat
geen substansie m.b.t. die Klassisbesluite, die verweer of my Appèl bevat nie, slegs kennis i.p.v.
om dit te beoordeeel en uitspraak daaroor te lewer. “Deputate is nie regeerders wat na eie oordeel
in die naam van kerke optree nie. Daar word geen sodanige mag aan hulle gedelegeer nie”, aldus
dr. G.P.L. van der Linde in sy verklaring van die Gereformeerde Kerkorde, p.173; KO, art. 49.
Die Appèlkommissie is saamgestel uit Deputate in Kommissie om ‘n spesifieke opdrag van die
Part. Sinode uit te voer. ‘n Kerklike vergadering beoordeel ‘n Kommissie se werk in sy geheel nl.
Opdrag: Dat daar by die opdrag gebly is, dat die opdrag nie oorskry is nie, of gedeeltelik
uitgevoer is nie. In die geval van die Part. Sinode se Appèlkommissie 2 is uitspraak deur die
Kommissie sonder enige substansie van die Appèl, Klassisbesluite of verweer te noem, gelewer
m.a.w. gebaseer op slegs bewerings en nie op bevindings met substansie nie. ‘n Bevinding
sonder substansie om dit geregtelik te staaf en te bevestig kom neer op ‘n bewering, dit wil sê ‘n
mening sonder geregtelike gronde.
3. Die regskrenking deur die Klassisbesluite volgens my Appèl na die Part. Sinode gaan teen die
besluite van die Klassis en nie teen Kerkraadsbesluite van Birchleigh Kerkraad nie. Die
verweerders t.o.v. my Appèl na die Part. Sinode is van die Klassis en nie van die Kerkraad van
Birchleigh nie. As voorbeeld word die inhoud van my Appèlgrond (1) met substansie van die
Klassisrapport en my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal hieronder kortliks weergegee.
Sodoende word die regskrenking wat deur die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit gepleeg
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is, nl. om sonder die essensiële substansie van die saak in die Appèlkommissierapport by te bring,
hy slegs van die inhoud daarvan kennis neem, instede daarvan om volgens KO, art. 49, die inhoud
daarvan te beoordeel en daarvolgens reg te stel en dan daaroor uitspraak te lewer, aangetoon.
L.W. Die Nasionale Sinode word nie gevra om uitspraak oor die substansie van die
Klassiskommissierapport en my verkorte Appèlgrond (i) na die Part. Sinode Oos-Transvaal soos
weergegee in par. 3.1 sub. par. 3.1.1 tot 3.1.2 hieronder, te lewer nie. Dit dien slegs in hierdie
Appèl om aan te toon dat die Part. Sinode Oos-Transvaal nie die substansie van die Klassisbesluit
en my Appèl na die Part. Sinode gemotiveer en gesubstansieer beoordeel en uitspraak daaroor
gelewer het volgens KO, art. 49 nie (vgl. dr. Van der Linde se verklaring van Die Kerkorde, KO,
art.49:173 en my Appèlgrond par. 1-6).
3.1 Appèlgrond (1) (Na die Part. Sinode Oos-Transvaal)
Verwysing na artikel waarteen Appèl na Part. Sinode gaan: Art. 44.4 van Klassis Germiston van
10 Maart en 21 April 1997 (Bylae 1a): Besluit: Kommissierapport in geheel aanvaar met
wysigings pt.4.1.4 tot pt.5.2: Kommissierapport 4.1.1 (Bylae 3a) Appèlgrond (i) Aanbeveling:
“Dat Appèlgrond (i) nie slaag nie. Motivering: (1) Die Appellant toon nie uit die Kerkorde aan
dat ‘n Gravamen of Beswaarskrif teen die bevinding van ‘n Kommissie ingedien (kan) moet
word nie (2). Die Appellant betrek KO, art. 81 wat nie uit Notule gestaaf kan word nie, vgl.
o.m. 2.5, p.3.” (vgl. Bylae 3b, c en f).
3.1.1 Appèlgrond
3.1.1 My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word: (1)
KO, art. 31 nl. “Wat op ‘n kerklike vergadering met meerderheid van stemme besluit is, moet
as vas en bindend beskou word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of
artikels van die Kerkorde”en (2) KO, art. 81: “Die Bedienaars van die Woord, die ouderlinge
en die diakens moet onder mekaar die Christelike sensuur uitoefen en mekaar oor die
bediening van hulle amp vriendelik vermaan”.
3.1.2 Motivering
3.1.2.1 Die Kerkraad het t.o.v. my Beswaarskrif van 16 Oktober 1995 Bylae 3c oor die besluite van
die Kerkraad en optrede van die Voorsitter as volg besluit: Art. 9.2.3 van 21/11/95 Bylae
3b: “Die Beswaarskrif word aanvaar daarby word erken dat ons onkerkordelik opgetree het
met die losmaking van oudl. Hayes. Die Kerkraad onderneem om nie weer so ‘n fout te
begaan nie”. Onder andere is die inhoud t.o.v. onkerkordelike optrede van die Bedienaar
van die Woord in die bogenoemde aanvaarde Beswaarskrif in die besluit wat die Kerkraad
volgens art. 9.2.3 van 21/11/95 sy eie gemaak het, geïnkorporeer (Bylae 3a-c). Dit word
weergegee en gekonstateer in par. 4.1.1 van die Schuttekommissieverslag waarmee ds. Van
Blerk hom nie wou konformeer nie (Bylae 3f). Volgens die Schuttekommissieverslag is
voorbeelde aan ds. Van Blerk voorgehou wat onder sy Voorsitterskap deur die
Kerkraadsbesluit art. 9.2.3 van 21 November 1995 uit die gepaardgaande aanvaarde
Beswaarskrif (Bylae 3c) geneem is. Ds. Van Blerk dring egter daarop aan dat die Kerkraad
weer uitspraak lewer oor die aspekte van die Beswaarskrif wat hom persoonlik raak, sonder
dat hy enige nuwe substansie kon inbring wat verandering van die Kerkraadsbesluit art.
9.2.3 van 21 November 1995, regverdig.
3.1.2.2 Ek stel dit baie duidelik in my Appèl na die Part. Sinode dat: “ek appelleer teen ‘n besluit
dat ‘n mondelinge beswaar wat volg op n vermaning onder KO, art. 81 deur ds. Van Blerk
teen die Kerkraadsbesluit art. 9.2.3 van 21 November 1995 en aanvaarde Beswaarskrif op ‘n
onkerkordelike wyse sonder die nodige Gravamen of nuwe substansie ter tafel geneem
word” (vgl. par. 1-2 p. 3-4 Bylae 3d van hierdie Appèl en KO, art. 46). Ek het nie beweer
dat ‘n Gravamen teen die bevinding van die Kommissieverslag gerig moet word nie maar
teen ‘n besluit van die Kerkraad art. 9.2.3 van 21 November 1995 waarmee die predikant
hom gekonformeer het toe die besluit geneem is (Bylae 3b).
3.1.2.3 NB! Nêrens in my Appèl het ek so ‘n bewering soos aangevoer deur die Klassis gemaak nie.
Die Appèlkommissie verwys na par. 2.5, p.3 van die Schuttekommissieverslag in sy
motivering nl. “Die Appellant betrek KO, art. 81 wat nie uit die Notules gestaaf word nie”.
Die Kerkraad bevestig volgens sy besluit art. 7 van 30 Oktober 1996 dat: “kennis geneem
m.b.t. die Schuttekommissieverslag beteken: “goedkeurend kennis geneem” van sake soos
deur die Kommissie aan die Kerkraad gerapporteer was” (vgl. Kerkraadsbesluit art. 9.9 van
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21/6/1996:
“Die Kommissie word bedank vir die verslag”).
Par. 2-4 van die
Schuttekommissieverslag wat die motivering van die Klassiskommissierapport weerspreek,
word weergegee in Bylae 3f van hierdie Appèl.
3.1.2.4 Die gees van KO, art. 81 spreek duidelik vanuit die voorgenoemde paragrawe Bylae 3f wat
woordeliks uit die Schuttekommissieverslag geneem en deel was van die Notule en my
Appèlstukke na die Part. Sinode. Dit is behandel onder art. 9.1 van die Kerkraadsnotule van
21 Januarie 1996 waarvan dit deel uitmaak (Bylae 3g). Die saak, die bespreking en die
besluit bepaal tog die Notule.
4. L.W. Die voorgenoemde substansie moes saam met dié van my ander Appèlgronde deur die
Appèlkommissie oorweeg gewees het. Sodoende kon ‘n gesubstansieerde en gemotiveerde
bevinding en aanbeveling deur die Appèlkommissie oor elkeen van my Appèlgronde aan die Part.
Sinode vir beoordeling en uitspraak voorgelê gewees het. Die Part. Sinode Oos-Transvaal het met
sy “Besluit 1” deur slegs kennis te neem van die Rapport tot voor aanbeveling, mag aan sy
Appèlkommissie gedelegeer om, na eie oordeel en goeddenke in die naam van die kerke oor die
substansie van my Appèl, die Klassisbesluite en verweer, besluite te neem. Dit is nie kerkordelik
en kerkregtelik verantwoordbaar nie (vgl. dr. Van der Linde: Die Kerkorde:173, KO, art. 49).
5. Die feit dat ‘n professor in Kerkreg die Kommissie geadviseer het, verleen geen addisionele
kerkordelike en kerkregtelike gesag aan die werkswyse, oorwegings bevinding of aanbeveling van
die Appèlkommissie of Part. Sinode Oos-Transvaal nie. Dit is die Skrif deur ‘n meerdere
vergadering van kerke, met die leiding van die Heilige Gees, wat moet arbitreer en nie die
professor of die Appèlkommissie nie (vgl. 1 Kor 3:18-23; Hand 15 veral vers 28 en 1 Kor 6:4, my
Appèlgronde par. 1-6 en dr. Van der Linde: Die Kerkorde:173, KO, art. 49).
Tweede Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 35 van 25 November 1997 van Part. Sinode OosTransvaal nl: “Besluit 2: Die aanbeveling van die Kommissie “Appèl slaag in geheel nie” word
goedgekeur. Dus vergadering aanvaar Kommissierapport nl. dat Appèl nie slaag nie”.
Appèlgrond
Dieselfde beginsels genoem onder my Eerste Appèlgrond. Appèlgrond: 1-6 (p.1) geld ook vir my
Tweede Appèlgrond.
Motivering
1. Die aanbeveling van die Appèlkommissierapport nl. “Appèl slaag in geen van die aangevoerde
gronde nie” is globaal gerig t.o.v. al die Appèlgronde waarvan hy nie ‘n enkele een aangehaal het
of die substansie genoem het wat daarmee gepaard gaan in sy Rapport waarom dit nie slaag nie.
Die Besluit 2 van die Part. Sinode Oos-Transvaal nl. “Die aanbeveling van die Kommissie, Appèl
slaag in geheel nie, word goedgekeur” is onduidelik en misleidend en beperk hom tot die
aanbeveling van die Kommissie. Dit word opgevolg en aangevul deur ‘n gevolgtrekking deur Part.
Sinode nl.: “Dus vergadering aanvaar Kommissierapport nl. dat Appèl nie slaag nie”.
Laasgenoemde is weereens ‘n bevestiging dat die Part. Sinode slegs die aanbeveling van die
Appèlkommissierapport goedkeur maar van die res van die Rapport neem hy volgens sy “Besluit
1” wat daartoe gelei het, slegs kennis.
2. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg dus regskrenking deur sy “Besluit 2” om ‘n aanbeveling
van ‘n Kommissie goed te keur sonder om die inhoud en substansie van sy werkswyse,
oorwegings, agtergrond, verloop en bevinding, wat aanleiding tot sy besluit gegee het, te beoordeel
en daaroor uitspraak te lewer (vgl. Eerste Appèlgrond: Appèlgrond: par. 1-6).
3. Die Part. Sinode Oos-Transvaal het regskrenking gepleeg deur sy “Besluit 2” deur ‘n aanbeveling
van ‘n Appèlkommissierapport goed te keur en daardeur gesag aan sy Kommissie te delegeer om
na eie oordeel en denke in die naam van die kerke uitspraak te lewer oor die substansie van my
Appèl, Klassisbesluite en verweer, sonder om dit te noem in sy Rapport vir die vergadering om
daaroor te kan oordeel en uitspraak daaroor te kan lewer (vgl. Appèlgrond: Eerste Appèlgrond par.
1-6).
Dit is reeds onder my Eerste Appèlgrond aangetoon dat die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy
kennisname van die aanloop van die Appèlkommissierapport tot voor die aanbeveling, gesag aan
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die Appèlkommissie gedelegeer het om namens hom besluite te neem sonder substansie. Dit is nie
kerkordelik en kerkregtelik verantwoordbaar nie. Deur sy “Besluit 1” het hy die deur oopgemaak
vir hiërargie in die Gereformeerde kerkverband. Deur sy “Besluit 2” het hy dit nog verder
oopgemaak deur ‘n aanbeveling goed te keur sonder dat hy die substansie wat daartoe gelei het,
beoordeel en uitspraak daaroor gelewer het.
Hiermee meen ek dat ek voldoende aangetoon het dat die Part. Sinode Oos-Transvaal in die lig van
die Skrif, Belydenis en Kerkorde regskrenking gepleeg het deur sy besluit van kennisname van sy
Appèlkommissierapport sonder enige substansie tot by aanbeveling en daarna sy Kommissie se
aanbeveling sonder enige substansie wat daartoe gelei het, goed te keur.
G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
Bylae 1
Handelinge Part. Sinode Oos-Transvaal 25 November 1997
Bylae 1(a)
Handelinge Klassis Germiston 10 Maart/21 April 1997
Bylae 1(b)
Part. Sinode Oos-Transvaal Appèlkommissierapport
Bylae 2
Dr. M.J. du Plessis se Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal
Bylae 3(a)
Klassis Germiston Appèlkommissieverslag
Bylae 3(b)
Kerkraadsbesluit art. 9.2.3 van 21 November 1995 oor Bylae C
Bylae 3(c)
Beswaarskrif (vgl. 3b)
Bylae 3(d)
Uittreksel uit Appèl na klassis
Bylae 3(e)
Kerkraadsbesluit art.7 van 30 Oktober 1996
Bylae 3(f)
Kerkraadskommissieverslag
Bylae 3(g)
Kerkraadsbesluite oor bylaag 3(f): Art.9.1 van 21/1/96
Bylae 4
Toeligtingstuk appellant
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die appellant br. J.D.de Villiers het die Appèl by die Kommissie toegelig
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond
1.4.1 Die appellant dien op 30 Oktober 1996 ‘n Beswaarskrif in by die kerkraad van Birchleigh
insake onregmatige praktyke deur die predikant en kerkraad.
1.4.2 Die appellant appelleer teen die bevinding van ‘n Kommissie van die kerkraad na Klassis
Germiston
1.4.3 Die Appèl slaag nie by Klassis Germiston nie.
1.4.4 Die appellant wend hom uiteindelik tot die Nasionale Sinode nadat die Appèl ook nie slaag by
die Part. Sinode Oos-Transvaal.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
Die appellant voorsien u Appèlkommissie van skriftelike toeligting wat die essensie van die
Appèlgronde saamvat.
Die Appèl bestaan uit twee Appèlgronde teen kommissieverslag Art.33.5 van die Handelinge van die
Part. Sinode Oos-Transvaal 25/11/97.
Appèlgrond 1 – “Besluit 1: Die vergadering neem kennis van die beredenering van die Kommissie tot
by aanbeveling”.
Appèlgrond 2 - “Besluit 2: Die aanbeveling van die Kommissie: die Appèl slaag nie word
goedgekeur”.
Besluit: Kennis geneem.
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2.1 Appèlgrond 1
2.1.1 Die Appèlkommissie se beoordeling
Die appellant meen dat die volgende beginsels deur die Part. Sinode Oos-Transvaal geweld
aangedoen word:
2.1.1.1 Deputate en Kommissies moet “hulle opdrag volgens sy Woord gedoen het”.
Beoordeling: Die appellant beweer dat die Part. Sinode nie ‘n welomskrewe opdrag volgens KO, art.
49 gegee het nie. ‘n Appèlkommissie se opdrag en werkswyse word egter nie volgens KO, art. 49
vasgestel nie maar wel in KO, art. 31 gereël. Dit bevat onder andere die volgende elemente:
ontvanklikheid, aanhoor van Appèl en verweer, oorweging, rapportering, ens. Die Appèlkommissie
van die Part. Sinode het hierdie werkswyse as staande prosedure-opdrag gevolg.
2.1.1.2 “‘n Kerklike vergadering beoordeel ‘n Kommissie se werk in sy geheel”.
Beoordeling: Die appellant beweer dat die Part. Sinode nie die Kommissie se werk beoordeel het nie.
Die Part. Sinode het al die punte van die Appèlkommissie aangehoor en dit beoordeel en toe besluit
om daarvan kennis te neem. Hierdie kennisname volg na beoordeling van die Kommissierapport.
2.1.1.3 “Kerkorde artikels 29-52 handel oor die kerklike vergaderings. Die beginsels wat in hierdie
artikels neergelê word, geld vir alle kerklike vergaderings”.
Beoordeling: Die appellant beweer dat die Part. Sinode slegs van die inhoud van sy Appèl kennis geneem het
sonder om dit te beoordeel. Die Part. Sinode het deur die aanhoor van die Rapport gehoor hoe dit beoordeel is
en het van hierdie hoe kennis geneem.

2.1.1.4 “Die beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste m.a.w. deur die betrokke kerklike
vergaderings (Kerkraad, Klassis, Part. Sinode en Nasionale Sinode) wat die opdrag gegee het
en wat die Deputate of Kommissies opdrag gegee het en wat hulle benoem”.
Beoordeling: Punt 2.1.1.2 se beredenering geld ook hier.
2.1.1.5 “Vir die uitvoering van die opdragte aan die Deputate en kommissies gaan dit nie “dat” die
opdrag uitgevoer is nie maar ook “hoe en wat gedoen is” tydens die uitvoering van ‘n
opdrag”.
Beoordeling: Punte 2.1.1.2 en 2.1.1.3 se beredenering geld ook hier. Die Part. Sinode het nie bloot
gevra: “het julle hierdie Appèl behandel” nie, maar wel “wat het julle en hoe het julle”. Die Sinode
het immers ‘n Kommissie aangewys, die volle Rapport aangehoor, beoordeel en ‘n besluit geneem.
2.1.1.6 “Waar Kommissies net ter wille van kennisname ‘n verslag voorlê word deur die deur
oopgemaak vir hiërargie in die kerkverband”.
Beoordeling: Die beredenering in die volgende voorafgaande punte is ter sake: 2.1.1.2, 2.1.1.4,
2.1.1.5. Die Kommissieverslag is nie net vir kennisname voorgelê nie, maar is beoordeel en die Part.
Sinode het toe kennis geneem van hoe dit beoordeel is. Die volle vergadering het dit dus vir sy
rekening geneem.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Die Appèlkommissie se bevinding
2.1.2.1 Die appellant verstaan die woord “kennis geneem” verkeerd. Die Part. Sinode se kennisname
beteken: Ons het gehoor wat gestel is en ons neem kennis dat dit so beoordeel is. Kennis
neem beteken hier “goedkeurend kennis neem”, maar dit is ‘n term wat normaalweg nie in die
Gereformeerde taalgebruik en by Notules gebruik word nie.
2.1.2.2 Geen regskrenking word bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3

Die Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2
2.2.1

Appèlgrond 2
Die Appèlkommissie se beoordeling
Die appellant beredeneer hierdie grond aan die hand van dieselfde 6 punte wat wat by
Appèlgrond 1, 2.1.1.1 tot 2.1.1.6 gestel is.
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Dit kom daarop neer dat die Part. Sinode nie ‘n basis gehad het om te besluit “die Appèl
slaag in geen van die aangevoerde gronde nie”, omdat hulle van al die vorige punte net kennis
geneem het. Die Part. Sinode sou dus geen substansie hê om tot hulle besluit te kom nie.
In die lig van die beredenering by Appèlgrond 1 is die logiese dat die besluit wel met
substansie en korrektheid geneem is. As die appellant die woord “kennis geneem” reg
verstaan het, sou hy nie hierdie Appèlgrond gestel het nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2

Appèlkommissie se bevinding
Die Part. Sinode het op goeie gronde soos deur sy Appèlkommissie vasgestel, sy besluit
geneem dat die Appèl nie slaag nie. Geen regskrenking word bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Die Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
3.1
Oor afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Eerste Appèlgrond: Appèlgrond slaag nie
3.1.2 Tweede Appèlgrond: Appèlgrond slaag nie
3.2
Oor die Appèl in sy geheel
Die Appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Punt 3 word in sy geheel goedgekeur.

12.5.8 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE
OOS-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 (oor gewone visitasie te Birchleigh op
16 Februarie 1997 in die lig van Part. Sinode besluite, art. 32.5.4-1 en 6 en 34.2.4 van
25 November 1997) (Artt.30, 221)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, neem die Voorsitterstoel in.
Die appellant stel die Appèl.
Ds. D. Laufs gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys.
Ds. P. Fanoy stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.

G. APPèL
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal
van 24 November 1998 (Bylae 1) asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport 3 (Bylae 1a) wat
aanleiding gegee het tot sy besluite wat handel oor die visitasie te Birchleigh van 16 Februarie1997:
Art. 42.6.1; 42.6.2; 47.6.1 en 47.6.2. In my Beswaarskrif na Klassis Germiston (Bylae A) en
Appèlskrif (Bylae B) na Part. Sinode Oos-Transvaal stel ek pertinent dat ek in die lig van die Part.
Sinode se besluite (Bylae 1) art. 32.5.1-4 en 6 van 25 November 97 m.b.t. dr. M.J. du Plessis se
Appèl, my besware en Appèl oor hulle besluite na Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal,
rig. Aldus die eindbevinding van dr. Du Plessis in sy Appèl wat in sy geheel geslaag het (Bylae 2):
Konsekwensies: Indien die Beswaarskrif slaag beteken dit dat: (1) Die besluit om net kennis te
neem van Visitasieverslae herroep moet word; (2) die Visitasierapporte wat op Klassis Germiston
gedien het na aanvaarding van hierdie Beskrywingspunt, tydens die volgende Klassissitting van nuuts
af ter tafel geneem sal word; (3) dat oor die inhoud en hantering van die visitasie besluit moet word.
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Voorgenoemde hou verband met my Beswaarskrif na die Klassis en Appèl na die Part. Sinode OosTransvaal. In die lig van voorgenoemde en Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit art. 34.2.4 van 25
November1997 wat die inhoud van Bylae A-1 kan bevestig, is die ter tafelneming en oordoen van die
visitasie te Birchleigh van 16 Februarie 1997 noodsaaklik. Versoening met God is nie moontlik
sonder berou oor ons sonde van verwaarlosing van die liggaam van Christus in die amp as gelowige,
predikant, ouderling en diaken nie.
Par. 1.2 van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal stel: “Hierdie Appèl word as volg
uiteengesit: Besluit waarteen geappelleer word: Regskrenking en motivering”. Hiervolgens is daar
vyf Appèlgronde nl. par. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 en 2.5. Die Part. Sinode Oos-Transvaal het net op vier
gereageer.
Eerste Appèlgrond (Par. 2.1 van Appèl Bylae B)
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit “Art. 42.6.1: Die
Kommissierapport (Bylae 1a) word aanvaar dat Appèlgrond 1 nie slaag nie” nl. “Die Klassis se
afleiding dat hy in hierdie punt beswaar maak dat die Kerkraad nie gereël het dat hy die Visitatore
spreek nie, is korrek”.
1. Appèlgrond
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels volgens die Appèl van dr. M.J. du
Plessis wat deur die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite Art. 32.5.1-4 en 32.6 van 25
November 97 (vgl. Bylae 1) oor visitasie sy eie gemaak en aanvaar is, geweld aangedoen word (vgl.
Bylae 2 dr. M.J. du Plessis se Appèl).
1.1 “Kerkorde, artikels 29-52 handel oor kerklike vergaderings. Die beginsel wat in hierdie artikels
vir kerklike vergaderings neergelê word, geld vir alle kerklike vergaderings. Om te beweer dat
die beginsels nie geldend is vir KO, art. 44 nie, is verkeerd” (Appèlgrond 1 motivering par. 2).
1.2 “Visitatore is ook Deputate met ‘n spesifieke opdrag omdat hulle deur ‘n meerdere vergadering
(die Klassis) benoem is met ‘n spesifieke opdrag naamlik “Die uitvoering van visitasie
volgens KO, art. 44” (Appèlgrond 1 motivering 5).
1.3 “Die beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste, maar die feit is dat Hy dit ook middelik
doen, met ander woorde deur die betrokke kerklike vergaderings wat die opdrag gegee het.
Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe opdrag” gegee moet word. Die uitvoering
van hierdie opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die vergadering wat die Deputate
(Visitatore) benoem het” (Appèlgrond 1 motivering 3).
1.4 “Die Klassis beoordeel die visitasie in sy geheel: Opdrag: Dat daar by die opdrag van die
Klassis gebly is en dat die opdrag nie oorskry of net gedeeltelik uitgevoer is nie. Uitvoering:
Die Klassis keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af. Die Rapport word
aanvaar of afgekeur en indien nodig word aspekte daarvan terugverwys” (Appèlgrond 4
motivering 2).
1.5 “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir hiërargie in
die kerkverband. Visitatore kan dus regeer en hulle wil afdwing” (Appèlgrond 3 motivering 3).
1.6 Kerkorde, art. 44: “...kerklike visitasie te hou, vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou
waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde in alles onderhou, ...”
1.7 Kerkorde, art. 34: “...om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik gereken moet word”.
Motivering
1. Kerkorde, art. 44 lê die opdrag aan Visitatore neer nl. “...kerklike visitasie te hou, vas te stel of
ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde
in alles onderhou… Ek het dit baie duidelik in my Appèl Bylae B par. 2.1.1.1 a- b genoem
waaroor my Beswaarskrif handel. My besware is nie teen die Kerkraad in hierdie Appèlgrond
gerig nie maar teen die werkswyse, rapportering en optrede van die Visitatore en besluite van die
Klassis t.o.v. die visitasie uitgevoer te Birchleigh en elders (vgl. Bylae B par. 2.1.1.1d tot 2.1.2.6).
2. Ek stel dit konsekwent in par. 1.1 van my Beswaarskrif (Bylae A) na die Klassis dat “omdat die
Skriba van Birchleigh kerkraad” nie kon reël dat ek “die Visitatore voor die visitasie soos
afgekondig is in die erediens, kon spreek nie”, het ek persoonlik met die Visitatore telefonies
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gesprek gevoer en op hulle advies, ‘n woord van vermaning onder KO, art. 81 (Bylae A-1) tot die
kerkraad en diakens gerig. Nêrens in my Beswaarskrif, nog in my Appèl maak ek beswaar teen die
feit dat die Skriba nie kon reël dat ek die Visitatore voor die visitasie kon ontmoet nie.
2.1 Ek noem nie eens die kerkraad in my skrywes in hierdie verband nie. Ek noem net “die Skriba
van die kerkraad” wat tevergeefs probeer het om die ontmoeting te reël.
3. In die lig van dr. Du Plessis se Appèl oor visitasie wat in sy geheel geslaag het, maak ek beswaar
teen die Klassis se besluite oor die werkswyse, handeling en rapportering van die Visitatore oor die
visitasie deur hulle te Birchleigh uitgevoer - maar nie teen die feit dat die kerkraad nie kon reël dat
ek die Visitatore voor die kerkraadsvergadering kon ontmoet nie. Ek het die Visitatore telefonies
bereik en die nodige advies by hulle gekry. Waarom sou ek beswaar maak dat die kerkraad nie
kon gereël het dat ek die Visitatore nie kon spreek nie?
In die lig van bogenoemde het die Part. Sinode Oos-Transvaal regskrenking gepleeg
deurdat hy sy Appèlkommissie se beoordeling aanvaar het dat:
3.1 “Die kern van hierdie punt is dat hy nie die Visitatore voor die kerkraadsvergadering kon spreek
omdat die kerkraad dit nie kon gereël het nie. Daarom het alles volgens ‘my’ skeefgeloop” en
3.2 “Die Klassis se afleiding dat hy in hierdie punt beswaar maak dat die kerkraad nie gereël het dat
hy die Visitatore spreek, nie is korrek, aanvaar het”, is ooglopend nie korrek nie soos hierbo
aangetoon. Beide par. 3.1 en 3.2 hierbo is deur die Appèlkommissie in my beswaar - en
Appèlskrif ingelees en is nie korrek, gesubstansieer of kerkordelik verantwoordbaar nie (vgl. par.
2.1.1.1 van my Appèl Bylae B en par. 1.1 van my Beswaarskrif Bylae A).
Tweede Appèlgrond (Par. 2.2 van my Appèl Bylae B)
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: “Art. 42.6.2 Die Kommissierapport word aanvaar dat
Appèlgrond 2 nie slaag nie” nl. “ Appèlgrond 2.2. Die Appellant appelleer teen die bevinding van die
Klassis nl. dat hy wel gronde het om beswaar te maak teen die kerkraad Birchleigh maar dat hierdie
Beswaarskrif nie by die Klassis hoort nie maar wel by die plaaslike kerkraad”.
Appèlgrond
My Tweede Appèlgrond berus daarop dat dieselfde beginsels as my Eerste Appèlgrond t.o.v. die
visitasie geweld aangedoen word asook in besonder par. 1.3 nl. “Die beginsel is dat die Here toesig
hou oor die dienste, maar die feit is dat Hy dit ook middelik doen, m.a.w.deur die betrokke kerklike
vergaderings wat die opdrag gegee het. Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe opdrag”
gegee moet word. Die uitvoering van hierdie opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die
vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore) benoem het” asook par. 1.4 “Die Klassis
beoordeel die visitasie in sy geheel: Opdrag: Dat daar by die opdrag van die Klassis gebly is en dat
die opdrag nie oorskry of net gedeeltelik uitgevoer is nie. Uitvoering: Die Klassis keur die werk van
die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af. Die Rapport word aanvaar of afgekeur en indien nodig
word aspekte daarvan terug verwys”.
Motivering
1. By dr. Du Plessis se “o.a. adviese, ens.” kan gevoeg word die advies wat die Visitatore in die
telefoniese gesprek aan my gegee het, nl. om die weg van vermaning onder KO, art. 81 te volg,
waarvan hulle ‘n afskrif na my mondelinge aflewering gekry het (vgl. Bylae A-1), sonder om
afbreek te doen aan die beginsel (vgl. Appèlgrond 4 motivering 2 Bylae 2.)
2. Dit is reeds onder my “Eerste Appèlgrond” aangetoon dat die beoordeling en bevinding van die
Klassis en Part. Sinode t.o.v. die Beoordeling van die Part. Sinode Kommissierapport se
Appèlgrond 2.2, nie korrek, gesubstansieer of kerkordelik verantwoordbaar is nie.
3. My Tweede Appèlgrond handel oor die besluite van Klassis Germiston oor ‘n visitasie-advies en
nie oor ‘n kerkraadsbesluit nie. KO, art. 44 bepaal dat “...kerklike visitasie te hou, vas te stel of
ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer hou, die Kerkorde in
alles onderhou…
3.1 Voor die kerkraadsvergadering oor visitasie het ek op uitnodiging volgens die afkondiging in die
erediens na die Visitatore met feite om advies te vra, gegaan. Die doel daarvan was om advies te
vra sodat die Visitatore volgens KO, art. 44, “diegene wat nalatig in een of ander bevind word,
betyds broederlik te kan vermaan en met raad en daad alles help reël wat bevorderlik is vir vrede,
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onderlinge opbou en belange van die kerk”. Dus die Here is die subjek en hou toesig deur die
meerdere vergadering en stuur die Visitatore met ‘n opdrag volgens KO, art. 44 na die objek, die
gemeente Birchleigh, om die opdrag uit te voer en volledig terug te rapporteer, sodat die Klassis
daaroor kan oordeel en indien nodig verdere aksie neem. (vgl. Appèlgrond 1 motivering 3 en 5,
Appèlgrond 4 motivering 2 en Appèlgrond 5 motivering 1 en 3 van dr. Du Plessis Bylae 2)
3.1.1 Die advies van die Visitatore, nadat ek die voorlegging volgens Bylae A-1 gemaak het, wat
voortspruit uit ‘n Kommissieverslag, Minderheidsverslag, Beswaarskrif en Appèl wat geslaag
het maar waarvan die besluite nog nie tot uitvoering gebring is nie, was dat ek die kerkraad en
diakens daaroor broederlik volgens KO, art. 81 moet vermaan (vgl. Bylae A-1waarvan die
inhoud die Part. Sinode en Klassis en Visitatore bewus van was).
3.1.2 My Beswaarskrif en Appèl handel dus nie oor die inhoud van my vermaning volgens KO, art.
81 (Bylae A-1) nie, maar oor die beginsels volgens die advies van die Visitatore aan my
gegee het voor die kerkraadsvergadering in ooreenstemming met KO, artt. 44 en 81 wat die
Visitatore self bepaal het en wat deur my ten uitvoere gebring is.
3.1.2.1 Die Visitatore het nie die advies volgens KO, art. 81 wat hulle vooraf voor die
kerkraadsvergadering aan my gegee het, in hulle Visitasierapport (Bylae A-3) genoem nie,
sodat die Klassis dit kon beoordeel en bekragtig het of andersinds. Hulle het slegs onder par.
2 “Algemeen” gemeld: “Een broeder het versoek om u Visitatore te ontmoet” sonder enige
substansie en die feit dat hulle my advies gegee het asook die resultaat daarvan.
3.1.2.2 Die Visitatore het ook nie onder par. 3 “Verloop van visitasie”, waaronder hulle KO, art. 81
behandel, het gemeld dat hulle, nadat hulle my aangehoor het die advies gegee het om die
weg van vermaning volgens KO, art. 81 te volg nie. Hulle het ook nie my vermaning
ingesluit in hulle verslag wat deel van hulle advies en visitasie was nie.
3.1.2.3 Ek het nie my vermanings vooraf skriftelik aan die kerkraad voorgelê soos die Visitatore
onder 4(a) van hulle Visitasierapport Bylae A-3 beweer nie. Ek het my vermaning volgens
KO, art. 81 mondelings aan die kerkraad en diakens voorgelê. Daarna het ek ‘n afskrif van
my voorlegging aan die Skriba gegee vir notulering asook aan die Visitatore met die oog op
visitasie en rapportering aan die Klassis in ooreenstemming met die Appèl van dr. Du Plessis
wat geslaag het t.o.v. die advies van die Visitatore. Ek het in die lig van dr. Du Plessis se
Appèl, nog voor sy Appèl voorgelê is en geslaag het, KO, artt. 44 en 49 reg vertolk. Dit is
deur sy Appèl en Part. Sinode besluit bevestig.
3.2 NB. My Beswaarskrif en Appèl soos in albei gestel is, is teen besluite oor ‘n Visitasierapport en
advies van die Visitatore aan my as ouderling wat volgens dr. Du Plessis se Appèlgrond 4
Motivering 2 (Appèlgrond 1.4 van my “Eerste Appèlgrond”), nie in die Visitasierapport Bylae A3 gerapporteer is vir beoordeling deur Klassis Germiston nie. Par. 1.2 van my Beswaarskrif
(Bylae A) nl. Konsekwensies van Part. Sinode besluit art. 32.5.1-4 en 34.2.4. van 25
November1997, handel oor sake voortspruitend uit die Part. Sinode Oos-Transvaal en die Klassis
se besluite t.o.v.visitasie en rapportering waaroor Klassis Germiston in die lig van die laaste
paragraaf van dr. Du Plessis se Appèl weer ter tafel geneem en oor besluit moes word. Die
kerkraad is nie hierin betrokke nie maar die Klassis as meerdere vergadering. Dit gaan oor die
feite, nl. Moet die visitasie in die lig van die Part. Sinode besluite art. 32.5.1-4 en 6 en 34.2.4 van
25 November 1997 wat daarmee verband hou weer van nuuts af ter tafel geneem word of nie?
Dit gaan ook nie of dit op die Klassis se Agenda verskyn of nie maar oor my besware in my
Beswaarskrif teen besluite van die Part. Sinode Oos-Transvaal (vgl. Bylae 1 Art.35.1.4-5 en 6 en
34.2.4.van 25 November 1997).
3.2.1 Die Klassis pleeg dus regskrenking deur sy besluit om wel uitvoering te gee aan die Part.
Sinode Oos-Transvaal se besluit art.32.5.1 -4 en 6 maar nie aan die besware van my
Beswaarskrif wat gegrond is op my Appèl teen Klassis besluite en ook geslaag het nl.
art.34.2.4 van 25 November 1997 van Part. Sinode Oos-Transvaal, in die lig van dr. Du
Plessis se Appèl soos omskryf is in my Beswaarskrif (vgl. art.34.2.4: “Die Sinode keur die
Rapport in sy geheel goed. Finale bevinding is goedgekeur nl. die Kommissie het bevind dat
Klassis Germiston wel regskrenking gepleeg het t.o.v. pt. 3 en 4” soos omskryf in my
vermaning Bylae A-1 (Punte 3 en 4 Bylae 1b wat die Part. Sinode ten volle bewus van was).
Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur te besluit dat my beswaar by die
betrokke kerkraad behoort volgens KO, art. 30 en nie by die Klassis nie omdat ek teen ‘n
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Klassisbesluit en nie ‘n kerkraadsbesluit beswaar aanteken nie soos hierbo aangetoon is. Die
kerkraad is nie “die beoordelaar” van visitasie adviese van die Visitatore en Appèlle wat by
die Part. Sinode slaag en wat verband daarmee hou nie maar die Klassis (vgl. Appèlgrond 4:
Motivering 2 oor Rapporte Bylae 2).
Derde Appèlgrond (Par. 2.3 van my Appèl Bylae B)
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art.47.6.1 van Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998 se besluit: “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèlgrond 3 nie slaag nie” nl.
“Die Appellant appelleer daarteen dat die Visitasierapport nie met die eerste Klassissitting net na die
Part. Sinode ter tafel geneem is nie. Hiermee word die Appellant se reg nie gekrenk nie aangesien
daar wel op die Klassissitting van 7 September 1998 uitvoering gegee word aan die besluit van die
Part. Sinode Oos-Transvaal, Appèl slaag nie op hierdie punt nie”.
Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsels van KO, artt. 30 en 31 nl. “moet alleen kerklike
sake en dit op ‘n kerklike wyse behandel” en “tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods- woord”,
geweld aangedoen word.
Motivering
1. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy besluit art.47.6.1 van 24 November
1998 om sy Kommissie se Appèlgrond 3 en beoordeling soos aangehaal hierbo te aanvaar wat nie
korrek is nie aangesien:
(i) ekself kennis aan die Klassis gegee het dat ek my Beswaarskrif op die vergadering van 7
September 1998 sal voorlê (vgl. par. 2.4.1.1. die derde sin Bylae B en Bylae F van B);
(ii) ek in my Beswaarskrif onder my Derde Appèlgrond (vgl. par. 2.3 van my Appèl Bylae B)
pertinent onder par. 2.3.1.1 stel: “Die Klassis het in die lig van die beredenering onder par.
2.2.1.1 en 2.2.1.2 hierbo, “regskrenking gepleeg deur nie broer de Villiers se besware van sy
Beswaarskrif ter tafel te neem nie” en
(iii) nêrens onder hierdie Derde Appèlgrond, par. 2.3.1.1 of 2.2.1.1 en 2.2.1.2 word soos die Part.
Sinode Oos-Transvaal beweer, genoem dat ek “appelleer daarteen dat die Visitasierapport nie
met die eerste Klassissitting net na die Part. Sinode ter tafel geneem is nie” (vgl. par. 2.2.1.1
en 2.2.1.2 van my Appèl Bylae B).
Vierde Appèlgrond (Par. 2.4 van my Appèl Bylae B)
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: “Art. 47.6.2. Die Kommissierapport word aanvaar dat
Appèlgrond 4 nie slaag nie (vgl. Notule 42.6.4 nl. Appèlgrond 4 sal bespreek word nadat die
Kommissie terugrapporteer) nl. “Die appellant appelleer teen besluit van Klassis Germiston 21 April
1997 waarin hulle slegs kennis neem van die Visitasierapport. In sy motivering verwys hy egter na
sake wat in sy Beswaarskrif van 25 Augustus 1998 na vore kom. Hy beweer regskrenking op grond
daarvan dat hulle hom nie in April 1997 geantwoord het op besware wat hy eers in Augustus 1998
gemaak het. “Beoordeling: “Br. de Villiers toon dus nie met hierdie Appèlgrond regskrenking aan
nie”.
Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsels van KO, art. 44 “...gereeld kerkvisitasie te hou,
vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die
Kerkorde in alles onderhou…” en dieselfde Appèlgronde volgens my Eerste Appèlgrond 1.1 tot 1.5.,
geweld aangedoen word.
Motivering
1. Volgens par. 2.4.1.1 van my Appèl versoek ek Klassis Germiston om my kennis van Beswaarskrif
oor sy besluit art. 40.4 van 21 April 1997 oor visitasie te Birchleigh wat op die Agenda vir 9 Maart
1998 was te herskeduleer vir 7 September 1998 (vgl. Bylae E en F). My Beswaarskrif van 25
Augustus 1998 teen Klassisbesluit art. 40.4 van 21 April 1997 oor die Visitasierapport m.b.t.
visitasie te Birchleigh is op die Klassisvergadering van 15 Oktober 1998 ter tafel geneem.
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2. My Appèl na die Part. Sinode, waarvan die inhoud die Klassis en Visitatore bewus was, handel
oor ‘n klag teen die die pastorale en ampsbediening van die predikant, ouderlinge en diakens van
Birchleigh. Dit het volgens die Part. Sinode besluit art. 34.2.4 van 25 November 1997 op
Appèlgronde 4.3 en 4.4 geslaag (vgl. Bylae 1 par. 1.3 en Bylae 1b en 1c). Die voorgenoemde
Appèlgronde hou verband met die advies van die Visitatore en inhoud van my vermaning volgens
KO, art. 81 aan die kerkraad en diakens met visitasie te Birchleigh op 16 Februarie 1997 (vgl.
Bylae 1, A-1, 1b par. 4.3 en 4.4; Part. Sinode besluit art.34.2.4 en 32.5.1-4 en 6 van 25 November
1997 dr. Du Plessis se Appèl Bylae 2).
3. Ek het op advies van die Visitatore, nadat hulle op hoogte gebring is oor onder andere die saak
waaroor die Part. Sinode besluit 34.2.4. van 25 November 1997 sou handel en wat destyds nog nie
afgehandel was by die Klassis en Part. Sinode nie, die weg van KO, art. 81 gevolg.
4. Die Visitatore het nie gerapporteer dat ek, as ouderling, op hulle advies die kerkraad volgens KO,
art. 81 vermaan het nie. Hulle het ook nie my vermaning wat ek mondeling gelewer het en
waarvan ek hulle ‘n afskrif gegee het, in hulle Visitasierapport ingesluit nie - sodat volgens dr. Du
Plessis se Appèl wat in sy geheel geslaag het en aanvaar is, die Klassis hulle advies, my
vermaning en die kerkraadsbesluit sou kon beoordeel en bevestig of andersins (vgl. Bylae 2;
Appèlgrond 4; Motivering 2 Rapport.)
4.1 My Appèl wat geslaag het op Appèlgrond 4.3 en 4.4 Bylae 1b by die Part. Sinode Oos-Transvaal
hou verband met die inhoud van my vermaning wat ek op advies van die Visitatore Bylae A-1 tot
die kerkraad gerig het (vgl. Bylae 1 par. 1.3 en Bylae 1c). Ten einde die ware toestand in
Birchleigh gemeente, kerkraad en Klassis Germiston aan die lig te bring sodat regstellende stappe
volgens Skrif, Belydenis en Kerkorde geneem kan word, deur die visitasie oor te doen, het ek in
die lig van dr. Du Plessis en my Appèl wat verband daarmee hou, beswaar aangeteken teen die
Klassisbesluit art.40.4 van 21 April 1997 omdat slegs kennis geneem is van Visitasierapport,
strydig met die Part. Sinode besluite van 25 November 1997 (vgl. dr. Du Plessis Bylae 2
Appèlgrond 4 Motivering 2 en Bylae 1 par. 1.4).
4.2 Ek stel dit ook pertinent in par. 1 van my Beswaarskrif Bylae A dat ek beswaar aanteken teen die
wyse (1) waarop visitasie te Birchleigh op 16 Februarie 1997 ten uitvoere gebring is; (2)
terugrapportering Bylae A-3 daaroor gedoen is en (3) die besluit van Klassis Germiston art. 40.4
van 10 Maart/21 April 1997 daaroor geneem is, in die lig van die Part. Sinode besluit art. 32.5.1-4
en 6 van 25 November 1997 wat in sy geheel geslaag het.
4.2.1 Ek stel dit ook pertinent in par. 1.2 van my Beswaarskrif dat nie alleen die visitasie van nuuts
ter tafel geneem moet word nie maar ook saam daarmee my Appèlgronde 4.3 en 4.4 Bylae 1b
wat geslaag het by dieselfde Part. Sinode sitting van 25 November 1997 en daarmee verband
hou (vgl. par. 2.4.1.2 van my Appèl Bylae B).
4.2.1.1 Die Klassis beantwoord nie my beswaar volgens par. 1.2 van my Beswaarskrif Bylae A nie
deur sy antwoord: “Die Klassis het die uitspraak van Part. Sinode oor Appèl 1 (M.J. du
Plessis) oor Visitasierapporte op Maart/April 1997 sitting ter tafel geneem. Aan die
versoek/Appèl van Appellant (M.J. du Plessis) is uitvoering gegee deur die Visitasierapporte
op die Agenda vir die volgende sitting te plaas. Aanbeveling punt 2 van die beswaar word nie
gehandhaaf nie. “Wat van my beswaar dat my Appèlgrond 3 en 4 wat geslaag het en wat
daarmee verband hou saam met Birchleigh se visitasie van 16 Februarie 1997 en dr. Du
Plessis se “versoek/Appèl” ter tafel geneem moes word? (vgl. Bylae 1 par. 1.3 en Bylae 1c).
4.2.1.2 Nog die Klassis nog die Part. Sinode het op my beswaar par. 2.4.1.2 Bylae B nl. “Art.34.2.4
van die Sinode besluit van 25 November 1997 is nie ter tafel geneem nie” wat in verband
staan met dr. Du Plessis se versoek/Appèl en visitasie van 16 Februarie 1997 te Birchleigh
(vgl. par. 2.4.1.2 van my Appèl Bylae B).
5. In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat die Part. Sinode se uitspraak: “Hy beweer
regskrenking op grond daarvan dat hulle hom nie in April 1997 geantwoord het op sy besware wat
hy eers in Augustus 1998 gemaak het” is nie korrek nie ook nie relevant nie soos aangetoon
hierbo. Dit hou nie verband met my beswaar nie.
6. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy besluit om sy Regskommissie se
beredenering wat glad nie verband hou met my beswaar par. 1.2 Bylae A en par. 2.4.1 van my
Appèl nie, te aanvaar. Daardeur het die Part. Sinode Oos-Transvaal nie uitspraak gelewer oor my
beswaar en Vierde Appèlgrond nie dat my Appèlgronde 4.3 en 4.4 wat volgens Part. Sinode
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besluit art.34.2.4 van 25 November 1997 geslaag het en verband hou met die visitasie van 16
Februarie 1997 te Birchleigh nl. Bylae A-1 en dr. Du Plessis se Appèl oor Visitasierapporte van
Klassis Germiston (vgl. Part. Sinode Oos-Transvaal se besluite art.32.5.1-4 en 6 en 34.2.4
Appèlgrond 3 en 4 van 25 November 1997 Bylae 1 b).
Vyfde Appèlgrond (Art. 2.5. van my Appèl Bylae B)
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Volgens art.42.6.1- 47.6.2 van die Part. Sinode besluite
van 24 November 1998 het die Part. Sinode my Vyfde Appèlgrond par. 2.5 Bylae B en Klassis
Germiston my beswaar teen besluit art.40.4 van Maart/April 1997 Bylae A, nie ter tafel geneem nie
nl. “Ds. S.J.van der Bijl lewer Rapport (van visitasie) Birchleigh: kennis geneem”.
Appèlgrond
Hierdie Appélgrond berus daarop dat die beginsel, volgens die besluit van die Nasionale Sinode
1991:528 van die Handelinge, dat “’n Beswaarskrif behoort soos ‘saak’ gehanteer te word” en is nie
onderhewig aan reglementering nie en KO, art. 31” as iemand egter klagte het dat hy deur die
uitspraak van ‘n mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n meerdere vergadering beroep
tot by die Nasionale Sinode, geweld aangedoen is.
Motivering
1. Die Klassis het nie op my beswaar (par. 1.2 laaste paragraaf p.2) geantwoord nie maar het slegs
kennis geneem van die Visitasierapport oor Birchleigh. Soos genoem is, is ‘n Beswaarskrif nie
onderhewig aan enige reglementering nie. Die Klassis het dus regskrenking gepleeg om my
beswaar volgens par. 1.2 van my Beswaarskrif te ignoreer en nie te beantwoord nie.
2. Ek noem drie redes aan die Part. Sinode Oos-Transvaal waarvolgens die Klassis regskrenking
gepleeg het onder par. 2.5.1.1 van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal waaroor hy geen
uitspraak lewer nie. Op grond van KO, art. 31 pleeg die Part. Sinode Oos-Transvaal regskrenking
deur nie my Appèlgrond par. 2.5 ter tafel te neem en daaroor uitsluitsel te gee nie (vgl. Bylae B
par. 2.5 en Bylae A par. 1.2).
Bekommernis oor afname van lidmaattal en gemeentes van GKSA
Volgens die verslag van die Visitatore A-3 par. 3b kom leemtes en gebreke wat in meeste kerke
gevind word, ook in Birchleigh voor. Wat help dit om ‘n broederlike gesprek te voer en opbouende
gesindheid saam te spreek met ‘n kerkraad as dit nie uitgewys word en niks daaromtrent gerapporteer
en gedoen word deur die Visitatore, kerkraad en Klassis nie? Die feitlikheid van my vermaning onder
KO, art. 81 volgens die advies van die Visitatore (vgl. Bylae A-1 ) word bevestig deur die besluit van
die Part. Sinode Oos-Transvaal art.34.2.4 van 25 November 1997.
Aldus prof. J.D. du Toit: “Daar rus ‘n dure verpligting op al die ampsdraers, meer bepaald op die
dienaars van die Woord, wanneer die kerk in gesonke toestand verkeer. Hulle moet dan te meer die
boetbasuin blaas. As die toestand so is dat die dienaars self ontrou blyk te wees, moet lede begin roer;
maar dan moet hierby in aanmerking geneem word wat Kuyper aldus skrywe: ‘Tog moet hierby die
ordening van God geëer word, sodat die lede nooit uit hul ywer vir die eer van God deur minagting
van die amp wat deur Hom ingestel is besoedel nie… altyd behoort hulle ywerbetoon uit te gaan voor
liefdesbetoon aan hulle voorgangers… Die afgebede seën van God se Vaderhand word verbeur en
haas uitgeban sodra ons ons in eiewilligheid aanstel en nie sy spoor volg nie” (vgl. Vers. werke van
Totius, Vol 6:237).
In die voorgenoemde gesindheid het ek die saak van die visitasie te Birchleigh oordink en aan u
voorgedra. As daar nie berou is, kan daar ook nie versoening met God wees nie. “By
krankheidstoestande is die medisyne meer ‘n vername faktor” aldus Totius en verder: “By alle
reformatoriese aksie egter is God die enige werker. Leuen en sonde kan alleen deur waarheid en
heiligheid vervang word, omdat albei hierdie heerlike sake van die Here afkomstig is. Hoe kan die
doodsbeendere lewend word as die Here nie deur sy Gees daarin blaas nie? Hoe kan iemand wat vas
slaap, opwaak as hy nie opgewek word nie?”- ‘Nooit genoeg;’ sê Kuyper, ‘kan die Here se volk
vermaan word om op te waak uit sy slaap, om die eerste liefde weer op te wek, om die liefde se werke
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vol te maak voor God, om te verwakker in ywer vir die redding van ander nie, maar wee hom wat
hierdie heerlike oplewing uit iets anders wil put as uit die fontein van goeie dinge’ (vgl. Totius, Vol.
6:235 en Open 2-3).
Ek het getrag om volgens die Skrif, Belydenis, Kerkorde en in die lig van dr. M.J. du Plessis se Appèl,
wat daarop gebaseer is, regskrenking wat deur Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal se
besluite oor die visitasie te Birchleigh gepleeg is, aan te toon, asook die noodsaaklikheid dat dit in die
lig van die feite van my Appèl wat geslaag het by die Part. Sinode oorgedoen moet word.
H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1.
Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
1.2.1
Bylae A:
1.2.2
Bylae D van B:
1.2.3
Bylae B:
1.2.4
Bylae 1a:
Besluit: Kennis geneem.

Beswaarskrif by Klassis Germiston (5 Augustus 1998).
Klassisbesluit insake die Beswaarskrif.
Appèl van Part. Sinode Oos-Transvaal.
Appèlkommissierapport van Part. Sinode Oos-Transvaal.

1.3

Toeligting
Die appellant het die Kommissie ontmoet en verder toegelig.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond tot die Appèl
Daar is op 16 Februarie 1997 gewone visitasie te Geref. Kerk Birchleigh gehou. Die appellant maak
beswaar by die Klassissitting in Maart 1998 oor die aanvaarding van die werkswyse van die Visitatore
met normale visitasie te Birchleigh. In sy kennisgewing van sy beswaar versoek hy dat sy beswaar
tydens die Klassissitting in September 1998 gehanteer moet word.
In sy beswaar wat in September 1998 dien, maak hy beswaar oor die wyse waarop visitasie in
Februarie 1997 uitgevoer is; die wyse waarop teruggerapporteer is en die besluit wat die Klassis 10
Maart/21 April 1997 geneem het.
Die Klassis hanteer die beswaar gedurende September 1998 en bevind dat die beswaar ontstaan het
omdat die Kerkraad nie uitvoering gegee het aan die versoek van die appellant om die Visitatore te
ontmoet nie. Die Klassis oordeel dat hierdie beswaar (die wyse waarop die visitasie ten uitvoer
gebring is) by die Kerkraad tuishoort.
Die tweede beswaar van die appellant oor die besluit van die Klassis oor die visitasie in Maart 1997,
word nie deur die Klassis gelyk gegee nie, omdat die Klassis reeds besluit het (Maart/April 1998) dat
die Visitasierapport weer behandel moet word vanweë die Appèl van dr. M.J. du Plessis wat op die
Part. Sinode Oos-Transvaal in November 1997 geslaag het. Dit beteken dat die besluit waarteen die
appellant beswaar gemaak het (terugrapportering en besluit van die Klassis oor die visitasie) deur die
Klassis self op sy vergadering op September 1998 heroorweeg word.
Teen hierdie besluite van die Part. Sinode Oos-Transvaal 1998 appelleer appellant en hulle bevind dat
die Klassis se bevinding dat die beswaar by die Kerkraad tuishoort, korrek is.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Appèlgrond 1
“My eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels volgens die Appèl van dr.
M.J. du Plessis wat deur die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite Art. 32.5.1-4 en 32.6
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van 25 November 1997 (vgl. Bylae 1) oor visitasie sy eie gemaak en aanvaar is, geweld
aangedoen word (vgl. Bylae 2 dr. M.J. du Plessis se Appèl).
Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Appèlkommissie beoordeel
2.1.1.1 Die appellant stel dat sy beswaar nie teen die Kerkraad is nie, maar teen die werkswyse,
rapportering en optrede van die Visitatore en die besluite van die Klassis ten opsigte van die
visitasie uitgevoer te Birchleigh en elders.
2.1.1.2 Die Part. Sinode bevind dat die appellant se besware teen die werkswyse van die Kerkraad en
Visitatore tereg by die Kerkraad tuishoort (vgl. KO, art. 30).
2.1.1.3 Nêrens toon die appellant aan dat sy beswaar teen die wyse van die visitasie nie by die
Kerkraad tuishoort nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Appèlkommissie bevind
2.1.2.1 Die appellant slaag nie daarin om regskrenking te bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3

Appèlkommissie beveel aan
Appèlgrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Appèlgrond 2
“My tweede Appèlgrond berus daarop dat dieselfde beginsel as my eerste Appèlgrond ten
opsigte van die visitasie geweld aangedoen word, asook in besonder par. 1.3, nl.: “Die
beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste, maar die feit is dat Hy dit ook middellik
doen, met ander woorde deur die betrokke kerklike vergaderings wat die opdrag gegee het ...”.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Appèlkommissie beoordeel
2.2.1.1 Die appellant beweer die Part. Sinode Oos-Transvaal krenk die reg deur te sê die beswaar
berus by die Kerkraad terwyl hy teen die Klassisbesluit geappelleer het.
2.2.1.2 Die appellant se argumentasie is verder nie geldend nie, aangesien die Klassis self besluit het
om sy hantering van Visitasierapporte te hersien tydens die Klassis van September 1998.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Appèlkommissie bevind
2.2.2.1 Die appellant bewys geen regskrenking nie, want KO, art. 30 moet gehandhaaf word en die
Klassis wou bestaande besluite oor die hantering van Visitasierapporte self weer hersien.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3

Appèlkommissie beveel aan
Appèlgrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Appèlgrond 3
“Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsel van KO, artt. 30 en 31 nl. “moet alleen
kerklike sake en dit op ‘n kerklike wyse behandel” en “tensy bewys word dat dit in stryd is
met Gods Woord”, geweld aangedoen word”.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1 Appèlkommissie beoordeel
2.3.1.1 Die appellant se vertrekpunt hier is steeds die onvergenoegdheid dat sy beswaar nie deur die
Klassis gehanteer is nie. Dit gaan steeds daaroor dat die beswaar eintlik by die Kerkraad
tuishoort.
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2.3.1.2 Selfs sy beredenering dat hyself kennis gegee het dat hy sy Beswaarskrif op die Klassis van 7
September 1998 sou voorlê, verander nie die saak soos uiteengesit in 2.3.1.1 en 2.2.1.2 nie.
2.3.1.3 Daar is trouens reeds deur die Klassis besluit om die Visitasierapport in behandeling te neem
tydens die vergadering van 7 September 1998.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Appèlkommissie bevind
2.3.2.1 Die appellant slaag nie daarin om regskrenking te bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3

Appèlkommissie beveel aan
Appèlgrond 3 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 Appèlgrond 4
“Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsel van KO, art. 44 “… gereeld kerkvisitasie
te hou, vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer
bly, die Kerkorde in alles onderhou …” en dieselfde Appèlgronde volgens my eerste
Appèlgrond 1.1 tot 1.5, geweld aangedoen word.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.1 Appèlkommissie beoordeel
2.4.1.1 Die appellant beredeneer in die Appèlgrond dat die visitatore volgens die riglyne van KO, art.
44 die visitasie moes inklee en daarvolgens moes rapporteer.
2.4.1.2 Verder is dit duidelik dat die appellant van oordeel is dat die Klassis spesifieke besluite
rakende die visitasie moes neem.
2.4.1.3 Die feit is dat die Klassis (2.3.1.3) reeds besluit het om die visitasierapport weer in September
ter tafel te neem. Daarom kon daar nog nie ‘n Beswaarskrif bestaan het nie – die besluit moes
immers nog geneem word.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.2 Appèlkommissie bevind
2.4.2.1 Die appellant slaag nie daarin om regskrenking te bewys nie, aangesien die Part. Sinode juis
KO, art. 30 gestand wil doen.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.3

Appèlkommissie beveel aan
Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.5 Appèlgrond 5
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsel, volgens die besluit van die Nasionale
Sinode 1991:528 van die Handelinge, dat “’n Beswaarskrif behoort soos ‘saak’ gehanteer te
word” en is nie onderhewig aan reglementering nie en KO, art. 31 “as iemand egter klagte het
dat hy aan die uitspraak van ‘n mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n
meerdere vergadering beroep tot by die Nasionale Sinode”, geweld aangedoen is.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.1 Appèlkommissie beoordeel
2.5.1.1 Die appellant beredeneer in sy Appèlgrond 5 by die Part. Sinode dat die Klassis nie sy
besware gehanteer het nie. Die Klassis kon die beswaar nog nie hanteer nie, aangesien hulle
die Visitasierapport weer onder behandeling sou neem op die September Klassisvergadering.
2.5.1.2 Die Part. Sinode behandel sy Appèlgrond 5 nie uitdruklik nie. Aangesien die Part. Sinode
bevind dat sy Appèl berus op die vraag of ‘n Klassis besware kan hanteer teen ‘n besluit(e)
wat nog geneem moet word, is die Appèlgrond tog wel behandel.
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Besluit: Kennis geneem.
2.5.2 Appèlkommissie bevind
2.5.2.1 Die appellant slaag nie daarin om regskrenking te bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.3

Appèlkommissie beveel aan
Appèlgrond 5 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
3.1 Afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Appèlgrond 1 - slaag nie.
3.1.2 Appèlgrond 2 - slaag nie.
3.1.3 Appèlgrond 3 - slaag nie.
3.1.4 Appèlgrond 4 - slaag nie.
3.1.5 Appèlgrond 5 - slaag nie.
3.2
Appèl in sy geheel - slaag nie.
Besluit: Punt 3 word in sy geheel goedgekeur.

12.5.9 APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE
OOS-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 (Spesiale visitasie deur Klassis
Germiston te Birchleigh) (Artt.32, 223)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.

Die appellant stel die Appèl.
Ds. H.F. van Wyk gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys.
Ds. J.B. du Plessis stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.

F. APPèL
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal
van 24 November 1998 (vgl. Bylae 1) asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport (vgl. Bylae
1a) wat die Part. Sinode sy eie gemaak het en aanleiding gegee het tot sy besluite: “Art.43.6.1 - Die
Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 4 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport, punt
2.2.2)”.
In my Beswaarskrif na Klassis Germiston (Bylae A) en Appèlskrif na Part. Sinode Oos-Transvaal
(Bylae A1) stel ek pertinent dat ek in die lig van die Part. Sinode se besluite op 25 November 1997,
naamlik art.32.5.1-4 en 6 met betrekking tot dr. M.J. du Plessis se Appèl en art.3.5 met betrekking tot
par. 2.3.2.2 van die Part. Sinode se Appèlkommissierapport my besware en Appèl oor hulle besluite
na Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal respektiewelik rig. Aldus die eindbevinding van
dr. Du Plessis in sy Appèl wat in sy geheel geslaag het (Bylae 2)” “Konsekwensies: Indien die
Beswaarskrif slaag, sal dit beteken dat:
(1)
die besluit om net kennis te neem van Visitasieverslae herroep moet word;
(2)
die Visitasierapporte wat op Klassis Germiston gedien het, na aanvaarding van hierdie
Beskrywingspunt, tydens ‘n volgende Klassissitting van nuuts af ter tafel geneem sal word;
(3)
dat oor die inhoud en hantering van die visitasies besluit moet word”.
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Dr. Du Plessis se Beswaarskrif na die Klassis het nie geslaag nie, maar sy Appèl na Part. Sinode OosTransvaal het in sy geheel geslaag. Voorgenoemde hou verband met my Beswaarskrif en Appèl oor
Visitatore soos genoem in hierdie beswaar en Appèlskrifte.
Eerste Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen die Appèl gaan: Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit: “Art.43.6.1 Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 4 in sy geheel nie slaag nie”, met verwysing na die
Appèlkommissierapport par. 2.2.1.1 Appèlgrond 1 naamlik: “Hierdie Appèlgrond handel oor ‘die
Spesiale visitasie’ wat skyn of dit gedoen is na aanleiding van geen welomskrewe opdrag nie” (2.1)
asook sy historiese aanloop, beoordeling en bevinding.
1. Appèlgrond
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels volgens die Appèl van dr. M.J. du
Plessis wat deur die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite Art.32.5.1-4 en 32.6 van 25
November 1997 (vgl. Bylae 1) oor visitasie sy eie gemaak en aanvaar is, geweld aangedoen word
(vgl. Bylae 2 dr. M.J. du Plessis se Appèl).
1.1 “Kerkorde, artikels 29-52 handel oor kerklike vergaderings. Die beginsel wat in hierdie artikels
vir kerklike vergaderings neergelê word geld vir alle kerklike vergaderings. Om te beweer dat
die beginsels nie geldend is vir KO, art. 44 nie, is verkeerd” (Appèlgrond 21 motivering par. 2).
1.2 “Visitatore is ook Deputate met ‘n spesifieke opdrag omdat hulle deur ‘n meerdere vergadering
(die Klassis) benoem is met ‘n spesifieke opdrag naamlik “Die uitvoering van visitasie
volgens KO, art. 44” (Appèlgrond 1 motivering 5).
1.3 “Die beginsel is dat die Here toesig hou oor die dienste, maar die feit is dat Hy dit ook middelik
doen, met ander woorde deur die betrokke kerklike vergaderings wat die opdrag gegee het.
Daarom bepaal KO, art. 49 dat ‘n “welomskrewe opdrag” gegee moet word. Die uitvoering
van hierdie opdrag moet beoordeel en bekragtig word deur die vergadering wat die Deputate
(Visitatore) benoem het” (Appèlgrond 1 motivering 3).
1.4 “Die Klassis beoordeel die visitasie in sy geheel: Opdrag: Dat daar by die opdrag van die
Klassis gebly is en dat die opdrag nie oorskry of net gedeeltelik uitgevoer is nie. Uitvoering:
Die Klassis keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af. Die Rapport word
aanvaar of afgekeur en indien nodig word aspekte daarvan terugverwys” (Appèlgrond 4
motivering 2).
1.5 “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir hiërargie in
die kerkverband. Visitatore kan dus regeer en hulle wil afdwing” (Appèlgrond 3 motivering 3).
1.6 Kerkorde, art. 44: “...kerklike visitasie te hou, vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou
waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde in alles onderhou,...”
1.7 Kerkorde, art. 34: “...om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik gereken moet word”.
Motivering
1. Dr. Du Plessis se Appèl teen die besluite oor en die uitvoering van visitasie deur Klassis
Germiston berus op beginsels volgens die Skrif, Belydenis en Kerkorde. Dit kon dus nie anders
as om in sy geheel te geslaag het by die Part. Sinode Oos-Transvaal sitting van 25 November
1997 nie. My beredenering van my Beswaarskrif na die Klassis in die lig van voorgenoemde was
deel van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal soos gemeld in die laaste paragraaf
daarvan (vgl. Bylae A1).
2. Volgens Appèlgrond 1.3 hierbo bepaal KO, art. 49 dat ‘n welomskrewe opdrag gegee moet word
aan Visitatore. Ds. I.J.J. de Villiers het in sy mondelinge verslag “Spesiale visitasie” by die
Gereformeerde Kerk Birchleigh aanbeveel (vgl. Par. 4.2: Aanbeveling Bylae 1h). Dit het gelei
tot die Klassisbesluit: “Spesiale visitasie moet so spoedig moontlik te Birchleigh gedoen word”.
Niks meer volgens die Klassisnotule nie (vgl. Bylae 1).
2.1 Ds. De Villiers se mondelinge nog sy skriftelike Konsulentsverslag is beoordeel, aanvaar of
opgeneem in die Notule van Klassis Germiston (vgl. KO, artt. 34, 44 en 49 en Bylae 1). Dit sou
kon verwag gewees het dat sy mondelinge Konsulentsverslag met “dank aanvaar” of andersins
sou voorgekom het in die Notule van die Klassis nadat oor so ‘n gewigtige saak soos Spesiale
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visitasie by ‘n gemeente verslag gelewer en die besluit daaroor geneem is. Dit het nie gebeur nie
(vgl. KO, art. 34).
3. Ds. De Villiers beveel aan onder par. 4.2 van sy Konsulentsverslag Bylae 1h Aanbeveling: “Dat
die Klassis ervare broeders aanwys met die oog daarop dat Spesiale visitasie by die Gereformeerde
Kerk Birchleigh gedoen word”. Voorgenoemde adem die gees van KO, art. 44 (vgl. Bylae 1h).
3.1 Klassis Germiston bevestig sy aanbeveling met ‘n besluit maar beoordeel of neem nie ‘n besluit
oor die Konsulentsverslag asook par. 4.3 en 4.4 daarvan nie. Dit bring gevolglik alleen KO, art.
44 in gedrang. Hiervolgens is alleen die kerklike orde en opdrag aan Visitatore van toepassing
naamlik “…om vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van
die leer bly, die Kerkorde in alles onderhou word…” (vgl. Appèlgrond 1.4 hierbo en KO, art.
44).
3.1.1 Die Konsulent gee onder andere aparte toeligting aan die Klassis volgens par. 4.3 en 4.4 van
sy verslag (Bylae 1h), waaraan spesiale aandag in die uitvoering van die visitasie opdrag
volgens KO, art. 44 gegee moet word. Nóg hy nóg die Klassis maak dit nie as sulks, in
isolasie, opdragte aan die Visitatore nie. Die opdrag volgens die Konsulent se mondelinge
verslag is Spesiale visitasie en word vasgelê deur KO, art. 44 (vgl. Appèlgrond 1.2 hierbo).
Tot die uitvoering van KO, art. 44 gee ds. De Villiers die volgende toeligting:
(1) “dat die verhouding tussen die Bedienaar van die Woord en sekere kerkraadslede aandag
moet geniet” en
(2) “die Visitatore die volle impak van hulle opdrag, dit wil sê Spesiale visitasie volgens
KO, art. 44 wat die hele gemeente raak, gevind sal word in genoemde
Kommissieverslag” Bylae 1 van die Konsulentsverslag en Bylae 1d van hierdie Appèl
(vgl. Par. 3.2 van die Konsulentsverslag Bylae 1h). Die Konsulent haal par. 2.4 van die
kerkraad se Kerkraadskommissieverslag (Bylae 1d) ter verdere inligting aan nadat oudl.
Schutte se besware aangehoor is naamlik: “het u Kommissie tot die gevolgtrekking
gekom dat die situasie in die gemeente en kerkraad onrusbarend, onuithoudbaar en
onkerkordelik geword het (vgl. par. 3.2 Bylae 1h).
3.2.1 Die Kommissie het sy ontstaan te danke aan die volgende skrywe van oudl. Schutte (Bylae
1c) naamlik “Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat my denke en insig oor sake waar dit die
kerk van die Here raak, verskil van die predikant en meeste van my mede-ampsdraers.
Ondeurdagte besluite word geneem om die eer van die mens nie te na te kom nie. Om ‘n
besluit te neem sonder enige gronde of redes waaroor besin kan word, strek geen vergadering
tot eer nie. Aangesien die gedagte van gemeenskapopsegging ook by my begin posvat,
versoek ek dat oorweeg word om my van my amp te onthef”.
3.2.2 Bogenoemde aangehaalde besware en bevinding van die Kerkraadskommissie soos aangehaal
deur die Konsulent raak die hele kerkraad, diakonie en gemeente (vgl. Bylae 1d). Daarop is
ingegaan en gerapporteer in die Konsulentsverslag naamlik: “Die volle impak van hierdie
opdrag” (Spesiale visitasie volgens KO, art. 44)”, kan gevind word in:
1.
Die genoemde Kommissieverslag van die kerkraad (Bylae 1d).
2.
“asook die Beswaarskrif wat gehanteer is (Bylae 1f).
3.
“asook kerkraadsbesluite wat daarmee verband hou (Bylae 1g).
3.3 Dr. Du Plessis stel dit baie duidelik in sy Appèl (Bylae 2 Appèlgrond 1 motivering 5) “Visitatore
is ook Deputate met ‘n spesifieke opdrag omdat hulle deur ‘n meerdere vergadering (die Klassis)
benoem is met ‘n spesifieke opdrag naamlik die uitvoering van KO, art. 44”, en nie net dit
wat die predikant en ‘n paar ouderlinge raak nie.
3.3.1 Die Visitatore verskraal hulle opdrag volgens KO, art. 44 naamlik “...kerklike visitasie te hou,
vas te stel of ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die
Kerkorde onderhou word, ...” tot “die verhouding tussen die Bedienaar van die Woord en
sekere kerkraadslede”. Hulle voer hulle visitasie daarvolgens uit en maak hulle taak van
visitasie natuurlik soveel makliker. Wat van die amp van die ander ouderlinge, diakens en
lidmate in die amp van gelowige, genoem in die Konsulentsverslag met verwysing na Bylae 1
van die Kerkraadskommissieverslag (vgl. par. 3.2 Konsulentsverslag Bylae 1 h en sy Bylae 1
en 1d van hierdie Appèl).
4. Die bevinding volgens die Klassis Appèlkommissierapport van 15 Oktober 1998 (Bylae 1b) wat
“Die
die Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal aanvaar het naamlik:

108

Konsulentsverslag (art.25) van 25 Maart/21 April 1997, Bylae N1, vervat wel ‘n opdrag soos
verwoord word in die Klassisbesluit Art.11.1.2: “Die opdrag - punt 2 - word goedgekeur as regte
interpretasie van besluit Klassis Notule 10 Maart 1997, Art.25”, weerspreek die feit dat ‘n
aanbeveling van ‘n Kommissie alleen ‘n opdrag word van ‘n kerklike vergadering eers wanneer
die betrokke vergadering dit met ‘n besluit bekragtig het. Die Klassisbesluit Art.25 van 10 Maart
1997 omvat wel ‘n opdrag volgens KO, art. 44 wat in gedrang met betrekking tot Spesiale visitasie
kom en wat bekragtig is deur Klassis Art.25 van 10 Maart 1997 naamlik “Spesiale visitasie moet
spoedig by Birchleigh kerk gedoen word”. In die lig van dr. du Plessis se Appèl oor visitasie was
daar aanvanklik geen “welomskrewe opdrag” volgens Klassisbesluit Art.25 van 10 Maart 1997 nie
deurdat die Klassis eers met sy besluit Art.11.1.2 van 8 September 1998 die afgeleide en
verskraalde opdrag van die Visitatore in isolasie bekragtig het.
4.1 NB: Die Konsulentsverslag waaruit hierdie verskraalde opdrag afgelei is, word egter in geeneen
van die Klassisnotules beoordeel, bekragtig of aanvaar nie. In die lig van bogenoemde bevat die
Klassisbesluit Art.25 van 10 Maart 1997 nie ‘n “welomskrewe opdrag” nie. Spesiale visitasie
volgens KO, art. 44 sou ‘n welomskrewe opdrag kon gewees het. Die Konsulent se toeligting
onder andere par. 4.2 en 4.3 sou daarin geakkommodeer kon gewees het maar nie in isolasie as ‘n
enkel opdrag volgens KO, art. 44 nie want dan word die res van die visitasie nagelaat en nie
gedoen volgens KO, art. 44 nie (vgl. dr. Du Plessis Appèlgrond 3 motivering 3).
5. In die lig van KO, artt. 34, 44 en 49 en dr. Du Plessis se Appèl oor visitasiebesluite en rapportering
van Klassis Germiston wat in sy geheel geslaag het en die Part. Sinode Oos-Transvaal se besluite
Art.32.5.1-4 en 6 soos aangetoon hierbo, het Klassis Germiston deur sy besluite Art.11.1.2 van 8
September 1997 en Art.36.2 tot 36.2.2.1 van 15 Oktober 1998 deur die opdrag volgens KO, art. 44
te verskraal en af te water tot die Konsulent se toeligting in isolasie naamlik: “Die verhouding
tussen die Bedienaar van die Woord en sekere kerkraadslede aandag geniet”, regskrenking gepleeg
en verhoed dat die visitasie ten volle uitgevoer word volgens KO, art. 44.
6. Part. Sinode Oos-Transvaal het op dieselfde wyse as Klassis Germiston deur met sy besluit
Art.43.6.1 van 24 November 1998, die Klassisbesluit Art.11.1.2 van 8 September 1997 en Art.36.2
tot 36.2.2.2 van 15 Oktober 1998 soos hierbo aangetoon, teenstrydig in beginsel met sy eie besluite
Art.32.5.1-4 en 6 van 25 November 1997, KO, artt. 34, 44 en 49, deur sy besluit Art.43.6.1. van 24
November 1998 regskrenking gepleeg en het daarby ook verhoed dat die Spesiale visitasie ten
volle volgens KO, art. 44 uitgevoer word in ooreenstemming met KO, art. 44 en dr. M.J. du Plessis
se Appèl in die toekoms wat hy in sy geheel aanvaar het.
Tweede Appèlgrond
Verwysing na artikels waarteen die Appèl gaan: Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit: “Art.43.6.1 Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 4 in sy geheel nie slaag nie” met verwysing na par.
2.1 pt.3 (3 p.2 Bylae 1a) van die Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissierapport naamlik “Die
Klassis Germiston van 8 September 1997 aanvaar die verslag oor Spesiale visitasie” en par.
1.2.1.2.2 van my Beswaarskrif Bylae A naamlik “Klassisbesluit 11.1.3 werkswyse - kennis geneem”
wat beide Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal, nagelaat het om te beoordeel en daaroor
uitsluitsel te gee.
Appèlgrond
My Tweede Appèlgrond berus daarop dat dieselfde beginsels as my Eerste Appèlgrond geweld
aangedoen word asook in besonder: “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n opdrag voorlê, word die
deur oopgemaak vir hiërargie in die kerkverband. Visitatore kan dus regeer en hulle wil afdwing, dit
wil sê ‘n Visitasierapport moet nie net vir kennisname voorgelê word nie” en moet beoordeel word
soos aangedui in par. 1.2 - 1.5 van die Appèlgronde van my Eerste Appèlgrond hierbo (vgl. dr. Du
Plessis Bylae 2 Appèlgrond 3 motivering 3).
Motivering
1. Ek meld in par. 1.1 van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal (Bylae A1) dat ek appelleer
teen die Klassisbesluite vervat in Art.36.2 van 15 Oktober 1998 oor my Beswaarskrif nl:
“36.2.2 van gronde kennis geneem.
2.1
Bevinding word aanvaar.

109

2.2

Die aanbeveling word aanvaar naamlik die Beswaarskrif word nie gehandhaaf nie”.

Die Klassis Appèlkommissierapport, Bylae 1b ten opsigte van voorgenoemde Klassisbesluit lees as volg:

“Beswaarskrif 2:
Beoordeling: Hierdie beswaar handel oor die Spesiale visitasie, wat skyn of dit gedoen is na
aanleiding van geen welomskrewe opdrag nie.
Bevinding: Die Konsulentsverslag (Art.25) van 10 Maart/21 April 1997, Bylae N1, vervat
wel ‘n opdrag soos verwoord word in die Klassisbesluit Art.11.1.2: Die opdrag - punt 2 word goedgekeur as regte interpretasie van besluit van Klassis Notule 10 Maart 1997, Art.25.
Aanbeveling: Hierdie Beswaarskrif word nie aanvaar nie”.
2. In die bogemelde Klassisbesluite en sy Kommissierapport is daar geen aanduiding dat “Die Klassis
Germiston van 8 September 1997 aanvaar die verslag van die Visitatore”, nog minder in die
Klassisbesluite Artt.11.1 tot 11.2 van 8 September 1997 soos beweer word in par. 2.1, pt. 3 (par. 3,
p.2 Bylae 1a) van die Part. Sinode Oos-Transvaal se Kommissierapport nie (vgl. Bylae A par. 1.2).
2.1 Die uitvoering van Spesiale visitasie, dit wil sê werkswyse en verloop van die visitasie, moet
beoordeel en bekragtig word deur die vergadering (Klassis) wat die Deputate (Visitatore)
benoem het (vgl. KO, art. 49; par. 1.3 van my Eerste Appèlgronde van hierdie Appèl hierbo en
dr. Du Plessis se Appèl Bylae 2, Appèlgrond 1 motivering 3).
2.1.1 Teenstrydig met die voorgenoemde het Klassis Germiston volgens sy besluit van 8 September
1997 (Bylae 1) naamlik “Art.11.1.3 Werkwyse - kennis geneem” en “11.2 Aanvullende
Rapport (Bylae 10) kennis geneem”, slegs kennis geneem van die werkswyse en verloop van
die Visitasierapport. Hy het dit nie aanvaar soos beweer word deur die Part. Sinode OosTransvaal nie. Deur die besluite 11.1.3 en 11.2 het die Klassis regskrenking gepleeg deur
die Visitatore gesag toe te bedeel wat nie kerkordelik verantwoordbaar is nie (vgl. my
Appèlgronde par. 1.3 - 1.7 van my Eerste Appèlgrond hierbo en Klassisbesluite Artt.11.1.3 en
11.2 van 8 September 1997). Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy
besluit art.43.6.1 van 24 November 1998 om die besluite van die Klassis te sanksioneer deur
nie uitspraak te lewer in die lig van sy besluite art.32.1-4 en 6 van 25 November 1997 nie
maar slegs kennis te neem van die werkswyse van die Visitatore waarteen daar beswaar
aangeteken is.
2.1.2 NB: “Waar Visitatore net vir kennisname ‘n verslag voorlê, word die deur oopgemaak vir
hiërargie in die kerkverband aldus, dr. Du Plessis (vgl. Appèlgrond 3 motivering 3 van Bylae
2). Deur sy besluit Art.11.1.2 het die Klassis deur ‘n verskraalde opdrag verhoed dat die
visitasie ten volle volgens KO, art. 44 uitgevoer word soos aanbeveel is deur die Konsulent.
Deur sy besluit Art.11.1.3 en 11.2 neem hy slegs kennis van ‘n gedeeltelik uitgevoerde
visitasie.
2.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur die bewering in sy
Appèlkommissierapport par. 2.1, pt.3 (3 p.2 van Bylae 1a), naamlik dat “Die Klassis Germiston
van 8 September 1997 aanvaar die verslag oor Spesiale visitasie”, waarvan Klassis Germiston
slegs van die werkswyse en Aanvullende Rapport, die kern, “kennis geneem” het. Die Klassis
aanvaar dus nie die Visitasierapport, volgens die Notule nie, maar slegs gedeeltes daarvan.
Teenstrydig met die beginsels van Appèlgrond 4 motivering 1 en 2 van dr. Du Plessis se verslag
wat die Part. Sinode Oos-Transvaal aanvaar het, het die Klassis een handeling opgebreek in
verskillende komponente waarvan hy party aanvaar en van ander wat die kern van sy
Visitasierapport is, net van kennis geneem. Die Klassis het dus nie die Visitasierapport volgens
die Notule in sy geheel aanvaar soos die Part. Sinode Oos-Transvaal konstateer nie.
Derde Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit Art.43.6.1 van 24
November 1998 “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 4 in sy geheel nie slaag nie” met
verwysing na par. 1.1, 2 en 2.1.1.7 van my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal Bylae A1en par.
1.2 van my Beswaarskrif Bylae A na Klassis Germiston wat beide Klassis Germiston en Part. Sinode
Oos-Transvaal nagelaat het om te beoordeel en uitsluitsel oor te gee naamlik: “Klassisbesluite
Art.11.1 en 11.2 van 8 September 1997” van my Beswaarskrif Bylae A na Klassis Germiston en
“Art.11.2 Byvoegsels tot Rapport Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10) - kennis geneem”.
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Appèlgrond
My Derde Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels wat deur die Part. Sinode OosTransvaal deur sy besluit Artt.32.5.1-4 en 6 van 25 November 1997 aanvaar is, geweld aangedoen
word:
1. Dit is verkeerd om die verskillende komponente van een handeling te gaan opbreek, en hulle van
mekaar te skei asof hulle verskillende handelinge sou wees. Die feit is dat Visitatore aangewys
word vir visitasie wat in een enkele geheel saamtrek, onderskei in drie fases van afhandeling:
opdrag, uitvoering en terugrapportering (vgl. dr. Du Plessis Appèlgrond 4 motivering 1).
2. Die Klassis beoordeel die visitasie in sy geheel: Opdrag: Dat daar by die opdrag van die Klassis
gebly is en dat die opdrag nie oorskry of gedeeltelik uitgevoer is nie. Rapport: Die Klassis keur
die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af. Die Rapport word aanvaar of afgekeur
en indien nodig word aspekte daarvan terugverwys (dr. Du Plessis Appèlgrond 4 motivering 1 en
2).
Motivering
1. Volgens die beginsels wat aanvaar is deur die Part. Sinode Oos-Transvaal - my Appèlgrond 1 en 2
direk hierbo – “keur die Klassis die werk van die Visitatore (o.a. adviese, ens.) goed of af”. By dr.
Du Plessis se “o.a. adviese, ens.”, kan die Aanvullende Rapport van die Visitatore naamlik:
“Byvoegsels tot die Rapport Spesiale visitasie te Birchleigh (Bylae 10)” gevoeg word, sonder om
afbreek te doen aan die voorgenoemde beginsel.
2. Die Klassis het deur sy besluite Art.11.1.3 en 11.2 van 8 September 1997 regskrenking gepleeg
deur slegs kennis te neem van:
(1) Die werkswyse van die Visitasierapport;
(2)
Die Aanvullende Visitasierapport (Bylae 10) naamlik: “Byvoegsel tot die Rapport
Spesiale visitasie (Bylae 10)”;
(3)
Die twee Rapporte te behandel asof hulle twee verskillende komponente van
dieselfde handeling naamlik Spesiale visitasie, is.
In my vorige Appèl oor dieselfde saak na die Part. Sinode Oos-Transvaal is bevind volgens Art.35.1
van 25 November 1997 dat: par. 2.3.2: “Die Klassis het die optrede van die Visitatore as afgehandel
beskou sover dit die byvoegsels in die Rapport ter sprake kom 2.3.2.2. Indien iemand ontevrede sou
wees oor die Visitatore se werkswyse kan altyd die weg van beswaar of Appèl na die Klassis gevolg
word”. Nieteenstaande ek nie saamgestem het met die voorgenoemde uitspraak van die Part. Sinode
Oos-Transvaal in die lig van sy voorafgaande besluite in dieselfde sitting oor dr. Du Plessis se Appèl
Art.32.5.1.104 en 6 Appèlgrond 4, motivering 1 en 2 soos hierbo aangehaal, het ek ter wille van die
saak, ‘n Beswaarskrif (Bylae A) gerig na Klassis Germiston en daarna ‘n Appèl na Part. Sinode OosTransvaal (Bylae A1) teen Klassis Germiston se besluite Art.36.2-36.2.2.2 (Bylae 1) en
gepaardgaande Kommissieverslag (Bylae 1b) (vgl. par. 1 en 1.2.1.2. 2 Klassisbesluit 11.1.3 –
werkswyse Bylae A en par. 1 en slot par. Appèl Bylae A1).
Beide Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal het regskrenking gepleeg deur na te laat om
my besware en Appèl teen die besluite van Klassis Germiston oor die werkswyse en Aanvullende
Rapport (Bylae 10) van die Visitatore, te beoordeel en uitsluitsel daaroor te gee nadat ek die weg van
beswaar en Appèl gevolg het volgens die bogenoemde besluit Art.35.1 en par. 2.3.2.2 van die
Appèlkommissie wat aanvaar is deur die Part. Sinode Oos-Transvaal en Klassis Germiston (vgl. Bylae
1).
Toeligting deur die Part. Sinode Oos-Transvaal Appèlkommissierapport Bylae 1a: Byvoegsel
Appèl 4 (vgl. Bylae 1a.)
Die Appèlkommissie bevestig my bevinding soos gemeld in hierdie Appèl dat die Visitatore vind
hulle opdrag in KO, art. 44 vir die uitvoering van visitasie. Deur nie die opdrag van KO, art. 44 in sy
volle implikasie en konsekwensies deur te voer nie, naamlik “kerklike visitasie te hou, vas te stel of
ampsdraers hulle ampte getrou waarneem, by die suiwerheid van die leer bly, die Kerkorde onderhou
...”, kan die Visitatore nie op vaste fondasie “diegene wat nalatig in een of ander bevind” bepaal om
te kan “vermaan nie en versoening met God te bepleit en alles te kan help reël wat bevorderlik is vir
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die vrede, opbou en belange van die kerk”. Dit gebeur dan soos gemeld in my Beswaarskrif na die
Klassis Bylae A par. 4.4 naamlik: “Jy kan nie net soos die Visitatore wil doen om op ‘n seerplek te
konsentreer met ‘n siek liggaam nie. Jy maak die seer gesond maar die liggaam bly siek”. Dit is ook
die maklikste weg uit en minste werk vir die Visitatore om net die seer te genees en te verklaar die
man is nou gesond. Bogenoemde is dus nie so bevorderlik vir die vrede, opbou en belange van die
kerk soos wat die Appèlkommissie beweer nie. Dit is ook nie die bevel en voorbeeld wat Christus ons
gegee het met sy omwandelinge op aarde nie (vgl. Luk 17:1-10 en Joh 4:31-38).
Ek het getrag om volgens die Skrif, Belydenis, Kerkorde en in die lig van dr. M.J. du Plessis se Appèl
wat daarop gebaseer is en in sy geheel geslaag het en aanvaar is deur die Part. Sinode Oos-Transvaal,
regskrenking gepleeg deur Klassis Germiston en Part. Sinode Oos-Transvaal se besluite oor die
Spesiale visitasie te Birchleigh aan te toon in my Beswaarskrif na die Klassis, my Appèl na Part.
Sinode Oos-Transvaal asook hierdie Appèl na die Nasionale Sinode te Potchefstroom.
G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
1.2.1
Bylae A:
Besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal en Klassis Germiston.
1.2.2
Bylae 1a: Part. Sinode Oos-Transvaal Appèlkommissierapport.
1.2.3
Bylae 1b: Klassisappèlkommissierapport en Bylae 1.
1.2.4
Bylae 1d: Kerkraadskommissieverslag.
1.2.5
Bylae 1e: Kerkraadsbesluite oor Bylae 1d.
1.2.6
Bylae 1f: Beswaarskrif teen Kerkraadsbesluite.
1.2.7
Bylae 1g: Kerkraadsbesluite oor Beswaarskrif 1f.
1.2.8
Bylae 1h: Vergelyk Bylae 1d, 1e, 1f, 1g en 1i.
1.2.9
Bylae 1i:
Bylae 1 van my Beswaarskrif A.
1.2.10 Bylae 1j:
Visitatore se skrywe aan br. J.D. de Villiers.
1.2.11 Bylae 1k: Bylae 2 van my Beswaarskrif Bylae A.
1.2.12 Bylae 1l:
Aanvullende Visitasierapport.
1.2.13 Bylae 2
Dr. M.J. du Plessis se Appèl: Part. Sinode Oos-Transvaal.
1.2.14 Bylae A
Insake Spesiale visitasie te Birchleigh Klassisbesluite.
1.2.15 Bylae A1 Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal.
1.2.16 Bylae 5 van Bylae A.
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die appellant br. J.D. de Villiers het die Appèl by die Kommissie toegelig.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond
1.4.1 Die Klassis Germiston het sedert September 1996 die reëling gehad om van die werk van
visitatore bloot kennis te neem. Ook in die opdrag aan Visitatore is daar volstaan met art. 44
KO (vgl. Bylae 2, dr. M.J. du Plessis se Appèl Part. Sinode Oos-Transvaal p.4 Appèlgrond 2
en p.5 Appèlgrond 5).
1.4.2 Die Klassis Germiston het die reëling (in 1.4.1 genoem) verander en besluit dat daar oor die
inhoud en hantering van visitasie besluite geneem moet word, nl. “dat dit goed of afgekeur
moet word” en dat daar ‘n welomskrewe opdrag aan die Visitatore gegee moet word na
aanleiding van ‘n Appèl oor die saak wat op die Part. Sinode Oos-Transvaal 25/11/1997
geslaag het.
1.4.3 Na aanleiding van ‘n Konsulentsrapport besluit die Klassis op 10/3/1997 dat daar by die
Geref. Kerk Birchleigh Spesiale visitasie gedoen moet word.
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1.4.4

Die Visitatore maak toe van ‘n “selfgeformuleerde opdrag” gebruik wat op die Klassis daarna
(8 Sept. 1997) goedgekeur is as die regte interpretasie van die besluit van die Klassis, wat op
die 10de Maart 1997 geneem is. Volgens die appellant was die opdrag aan die Visitatore nie
welomskrewe nie.
1.4.5 Volgens die appellant was dit ‘n verskraling van die aanbevelings van die Konsulentsrapport
waarin, volgens die appellant, pt. 4.4 die kernopdrag is.
1.4.6 ‘n Verdere rede waarom die appellant dit as “geen welomskrewe opdrag” beskou nie, is
omdat die Konsulentsrapport waaruit die opdrag verkry is “amptelik nie aanvaar en opgeneem
is in die Notule nie” (sien Bylae 1 pt. 1.4 art. 25).
1.4.7 Die appellant teken in ‘n Beswaarskrif op 15/10/1998 by Klassis Germiston beswaar aan teen
die besluite van die Klassis oor bogenoemde Spesiale visitasie. Die Beswaarskrif word nie
gehandhaaf nie.
1.4.8 Die appellant appelleer daarna na die Part. Sinode Oos-Transvaal op 24 Nov. 1998 waar sy
Appèl nie slaag nie.
1.4.9 Die Part. Sinode oordeel dat die opdrag aan die Visitatore vervat is in pt. 4.3 en dat pt. 4.4 van
die Konsulentsrapport slegs ‘n verdere omskrywing en motivering van die opdrag is. Punt 4.4
stel volgens die Part. Sinode die simptome en die gevolge van die verhoudingsprobleem binne
die Kerkraad.
Besluit: Kennis geneem.
2. Beoordeling van die Appèl
2.1 Appèlgrond 1
Geen welomskrewe opdrag is aan die Visitatore gegee nie en daarmee word die beginsels wat
die Part. Sinode Oos-Transvaal volgens die Appèl van dr. M.J. du Plessis oor visitasie sy eie
gemaak het en aanvaar is, geweld aangedoen.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Beredenering
2.1.1.1 Die Klassis neem die besluit tot Spesiale visitasie nadat die Konsulentsrapport gedien het,
maar omskryf nie die opdrag aan die Visitatore nie. Dit lei tot ‘n selfgeformuleerde opdrag
wat deur beide die Klassis en die Part. Sinode goedgekeur word.
2.1.1.2 Dit blyk uit die stukke, in besonder uit die Beswaarskrif aan die Klassis en die Appèl na die
Part. Sinode, dat die appellant die versuim (wat hy beweer) in die ampsuitoefening van die
predikant van die Geref. Kerk Birchleigh as die kernsaak beskou.
2.1.1.3 KO, art. 44 bepaal dat die visitatore die Kerkraad met raad en daad moet bystaan. Verder
bepaal KO, art. 30 dat dit wat op mindere vergaderings afgehandel kan word, daar afgehandel
moet word. Daarom het die appellant die volle geleentheid gehad om dit wat volgens hom die
kernsaak was, tydens visitasie reeds op die tafel van die Kerkraad te plaas.
2.1.1.4 Die appellant dui nie aan dat hyself verhinder was om tydens die Spesiale visitasie die sake
wat hy onder KO, art. 44 sou wou bespreek, op die Agenda te kon plaas nie. Hy toon ook nie
aan dat die sake nie behandel is nie.
2.1.1.5 Die feit dat die Klassis 10 Maart 1997 bloot besluit het dat die Spesiale visitasie spoedig in
Birchleigh gedoen moet word, na aanleiding van die Konsulentsrapport, was dus heeltemal in
lyn met die besluite van die Klassis op daardie stadium (vgl. 1.4.1 van hierdie Rapport).
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2

Bevindings
Die appellant slaag nie daarin om regskrenking aan te dui nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3

Aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie punt nie.
Besluit: Goedgekeur.
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2.2 Appèlgrond 2
Die Part. Sinode Oos-Transvaal krenk die reg van sy eie beginsels omdat hy strydig optree
met KO, art. 49 en die Part. Sinode se eie besluite oor visitasie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Beredenering
2.1.1.1 Die appellant beweer regskrenking omdat die Klassis Germiston nagelaat het om ‘n besluit te
neem en net kennis te neem van die werkswyse van die Visitatore en dat hierdie besluite van
die Klassis deur die besluite van die Part. Sinode gesanksioneer is.
2.1.1.2 Die feit dat die Klassis kennis geneem het van die werkswyse van die Visitatore, bewys dat
hulle die saak gehanteer het en dit was ook in lyn met die besluit van die Klassis op daardie
stadium.
2.1.1.3 Daar is kerkregtelikes wat aandui dat die verslag van die Visitatore slegs die belangrikste
sake, wat die aandag van die Klassis benodig, moet aantoon.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Bevinding
2.2.2.1 Die appellant dui nie regskrenking aan nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Aanbeveling
2.2.3.1 Die Appèl slaag nie op hierdie punt nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Appèlgrond 3
Die Part. Sinode Oos-Transvaal doen geweld aan sy eie beginsels, volgens dr. M.J. du Plessis
se Appèl wat hy aanvaar het, nl. “die Klassis keur die werk van die Visitatore (o.a. adviese,
ens.) goed of af” - deur die besluit van die Klassis om van die byvoegsels tot die
Visitasierapport - slegs kennis te neem, te sanksioneer.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Beredenering
2.2.1.1 Die Appèlgrond berus daarop dat die Part. Sinode die Klassisbesluit, om van die byvoegsels
tot die Visitasierapport kennis te neem, sanksioneer.
2.2.1.2 Ook hier geld die argument dat die Klassis, deur kennis te neem van die byvoegsels tot die
Visitasierapport bewys dat hulle die saak hanteer het. Die appellant toon ook hier nie aan dat
die Klassis die reg gekrenk het deur van die byvoegsels tot die Visitasierapport kennis te
neem nie.
Die besluit om kennis te neem van die byvoegsels tot die Visitasierapport was immers ook in
lyn met die besluite van die Klassis op daardie stadium.
Hy toon ook nie aan dat die byvoegsel wat in hoofsaak oor die ampswerk van die predikant
handel nie, nie tydens die visitasie ter sprake gekom het nie.
2.2.1.3 Daar is kerkregtelikes wat aandui dat die verslag van die Visitatore slegs die belangrikste
sake, wat die aandag van die Klassis benodig, moet aantoon.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Bevinding
2.2.2.1 Die appellant dui geen regskrenking aan nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Aanbeveling
2.2.3.1 Die Appèl slaag nie op hierdie punt nie.
Besluit: Goedgekeur.
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3. Die Sinode besluit
3.1 Afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Appèlgrond 1 - slaag nie.
3.1.2 Appèlgrond 2 - slaag nie.
3.1.3 Appèlgrond 3 - slaag nie.
3.2 Appèl in sy geheel - slaag nie.
Besluit: Punt 3 word in sy geheel goedgekeur.

12.5.10

APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE
OOS-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 (oor toesig by die Heilige
Nagmaal) (Artt.33, 162)

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.

Die appellant stel die Appèl.
Ds. P.H. Fick gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 3 verwys.
Ds. S.F.F. van der Walt stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.

F. APPèL
Hiermee teken ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluite van die Part. Sinode OosTransvaal van 24 November 1998 (vgl. Bylae 1) asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport
(vgl. Bylae 1a) wat die Part. Sinode Oos-Transvaal sy eie gemaak het en aanleiding gegee het tot sy
besluite: Art.44.6.1 Die Kommisssierapport word aanvaar dat Appèl 5 in sy geheel nie slaag nie (vgl.
Kommissierapport 4.3 (slot))”.
Eerste Appèlgrond (vgl. Bylae A van B par. 2.1: Bylae C van B par. 2.1 Appèl 1)
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Part. Sinode Oos-Transvaal “Art 44.6.1 Die
Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 5 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport 4.3
(slot)) “ asook die inhoud van die Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissierapport par. 4.2 wat
aanleiding gegee het tot die besluit nl.dat hy geen omlynde Appèlgrond kon vind nie (vgl. par. 4, 4.2
en 4.3 Bylae 1a).
Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsels van KO, artt. 61 en 64 nl. (i) “Tot die Heilige
Nagmaal word alleen diegene toegelaat – ‘n goeie getuienis van vrome wandel besit. Sonder
sodanige getuienis moet diegene wat uit ander kerke (van dieselfde kerkverband) kom, nie toegelaat
word nie” en (ii) “Die bediening van die Nagmaal vind alleen in die erediens plaas onder toesig van
die ouderlinge” en (iii) KO, art. 31 nl. wat op ‘n kerklike vergadering besluit is moet as bindend
beskou word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of die Kerkorde.
Motivering
1. Die Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissie rapporteer dat hy alle stukke voorhande bestudeer
het terwyl die Appellant asook die toeligter van Klassis Germiston aangehoor is (vgl. Bylae 1a par. 3).
2. My Eerste, Tweede en Derde Appèlgrond volgens my Appèl na die Klassis (Bylae A van B) nl. par.
2.1; 2.2 en 2.3 word deur die Klassis Appèlkommissierapport Bylae C van B onder par. 2.1 Appèl 1;
par. 2.2 Appèl 2 en par. 2.3 Appèl 3 respektiewelik behandel. In par. 2.2.6 van die Klassis
Appèlkommissierapport Bylae C van B word gekonstateer dat “par. 2.2.3, 2.2.4 en 2.2.5.1 het niks met
die aanvanklike beswaar te doen nie en is nie vir hierdie Appèl ter sprake nie”, waarmee ek saamstem.
Daarom het ek dit nie gebruik in my Appèl na die Part. Sinode nie. (vgl. Bylae B). Waarom die Part.
Sinode dit aanhaal is nie duidelik nie aangesien dit irrelevant is t.o.v. my Appèl na die Part. Sinode
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3.

4.

5.
6.

Oos-Transvaal Appèlgronde par. 2.1 Appèl 1; 2.2 Appèl 2 en 2.3 Appèl 3 in ooreenstemming met my
Appèl na die Klassis Bylae A en Klassiskommissierapport Bylae C van B en my Appèl na die Part.
Sinode Oos-Transvaal Bylae B, is ter sprake t.o.v. hierdie Appèl. Onder my “Eerste Appèlgrond”
hierbo is par. 2.1 Appèl 1 van die Klassis ter sprake.
Soos gemeld in my Appèl na die Klassis, in my Eerste Appèlgrond “teen die besluit van die kerkraad
om my buite orde te reël op die konsistorievergadering van Sondag 24 November 1996 voor die
erediens en die Nagmaal”, het die kerkraad hom in ‘n posisie geplaas waarby hy “nie na behore toesig
kan hou oor die Heilige Nagmaal nie” (vgl. 2de par. 2de sin Bylae A-3; par. 2, 3de sin Bylae A).
My Eerste Appèlgrond het geslaag in sover ek “gehoor” moes word wat die aansoek van die
Engelbrechtgesin aanbetref (vgl. Besluit 25.1 en 25.4 van 20 Oktober 1997 van Klassis Germiston
Bylae B van B). Dit het egter ook vanselfsprekend geslaag sover my beswaar aangaan dat die kerkraad
deur sy besluit om my buite orde te reël homself in ‘n posisie geplaas het waar hy nie na behore volgens
KO, artt. 61 en 64 toesig kon hou by die Nagmaal nie, omdat die wyksouderling nie geweet het of
broeder en suster Engelbrecht Nagmaal mag gebruik of nie. Hieroor het my Appèl 1 na die Part. Sinode
Oos-Transvaal gegaan (vgl. par 2.1 van Bylae A die derde sin). My Eerste Appèlgrond gaan dus
volgens par. 2.1 Bylae A, oor die toesig by die Heilige Nagmaal waaroor die Klassisbesluit die feit dat
ek moes aangehoor gewees het betreffende die Engelbrechtgesin, laat slaag het en daardeur my beswaar
m.b.t. KO, artt. 61 en 64 van toesig by die Heilige Nagmaal, gekwalifiseer en gesanksioneer het. Ek het
geen verdere bewyse nodig gehad om te bewys dat die kerkraad nie na behore by die Heilige Nagmaal
toesig hou nie.
Die Part. Sinode Oos-Transvaal is nie gevra om oor my Eerste Appèlgrond uitspraak te lewer nie maar
slegs om van die inhoud en implikasies daarvan kennis te neem (vgl. par. 1.6.1 tot 1.6.1.2.1 Bylae B).
Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg egter regskrenking deur sy stelling en besluit dat hy geen
Appèlgrond kon omlyn nie omrede volgens par. 2 van my motivering van hierdie Appèlgrond
aangetoon is dat die Klassis volgens sy Kommissierapport, Bylae C van my Appèl Bylae B, drie
Appèlgronde geïdentifiseer het en dit bevestig het deur sy besluit art.25.2 van 20 Oktober 1997 nl. par.
2.1 Appèl 1; par. 2.2 Appèl 2 en par. 2.3 Appèl 3 (vgl. Bylae C van B). Volgens KO, art. 31 is wat op
‘n kerklike vergadering besluit is, vas en bindend tensy andersinds volgens Gods Woord en die
Kerkorde bewys kan word. Die Part. Sinode Oos-Transvaal het nie bewys dat die drie Appèlgronde
soos geïdentifiseer is deur die Klassis en bevestig is deur sy besluit art.25.2 van 20 Oktober1997, nie na
behore omlyn is nie (vgl. Kommissierapport Bylae 1a).

Tweede Appèlgrond
Verwysing na artikels waarteen besware en Appèlle gaan:
1. Kerkraadsbesluit van 26 Januarie 1997 (Bylae A-1) nl. “Na bespreking stem vergadering dat brief
nie ontvanklik is nie en br. De Villiers moet meer duidelik wees”; Wysiging: Skrap “Br. De
Villiers is nie eens daarmee nie”.
2. Kerkraadsbesluit van 9 Februarie 1997 (Bylae (A-2) nl. “Vergadering oordeel dat die Beswaarskrif
ook nie ontvanklik is nie, met ‘n meerderheid van stemme aanvaar”.
3. Klassis Germiston se besluit art.25.2 van 20 Oktober 1997 (Bylae B van B) nl. “Appèl 2 word
bespreek en repliek gelewer. Die vergadering besluit om aanbeveling van Kommissie te aanvaar
(besluit). Appèl 2 slaag nie”.
4. Part. Sinode Oos-Transvaal se besluit art.44.6.1 van 24 November 1998 nl. “Die
Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 5 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport 4.3
(slot))” asook die inhoud van sy Kommissierapport Bylae 1a par. 4.2 wat aanleiding gegee het tot
sy besluit nl. “kon die Kommissie geen aantoning deur die Appellant vind wat daarop dui dat die
Klassis sy besluit (25.2) ten onregte geneem het”.
Appèlgronde
My Tweede Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word:
1. ‘n “Beswaarskrif behoort soos ‘n ‘saak’ behandel te word en nie gereglementeer te word nie” vgl.
Nasionale Sinode besluit 1991:528, 3 en 4.
2. Toesig by die Heilige Nagmaal volgens KO, artt. 61 en 64 nl. “Tot die Heilige Nagmaal word
alleen diegene toegelaat met ‘n goeie getuienis van vrome lewenswandel. Sonder sodanige
getuienis moet diegene wat uit ander kerke (van dieselfde kerkverband) kom, nie toegelaat word
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nie” en “Die bediening van die Nagmaal vind alleen in die erediens plaas onder toesig van die
ouderlinge”.
3. Kerkorde, art. 31 nl. “Wat op ‘n kerklike vergadering met meerderheid van stemme besluit is, moet
as vas en bindend beskou word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of die
Kerkorde”.
Motivering
Die Part. Sinode Oos-Transvaal se Appèlkommissierapport bevat geen substansie ter bevestiging van
sy bevindings en toeligting nie. Dit is dus vanselfsprekend dat ek my Appèl na die Klassis Germiston
en Part. Sinode Oos-Transvaal, die Klassis Appèlkommissierapport met Bylaes sal gebruik om
regskrenking gepleeg deur die Part. Sinode deur sy besluit waarteen ek appelleer, aan te toon.
1. My Appèl t.o.v. die Engelbrechtgesin oor die regskrenking wat gepleeg is deur die konsistoriebesluit oor die buite-orde-reëling van 24 November 1996, is afgehandel en het geslaag soos
aangeteken is onder my “Eerste Appèlgrond” van hierdie Appèl, nl. dat die kerkraad “besluite
neem wat hom daarvan weerhou om behoorlik toesig te hou oor die Heilige Nagmaal” (vgl. Bylae
A-3 en Bylae A-4 eerste en tweede paragraaf respektiewelik en Bylae B van B vir Klassisbesluit
art.25.1 van 20 Oktober 1997).
2. My “Tweede Appèlgrond” handel oor my Appèl teen die kerkraadsbesluite van 26 Januarie en 9
Feburarie 1997 volgens Bylae A-1 en A-2 deur my Beswaarskrifte Bylae A-3 en A-4
“onontvanklik” te verklaar.
3. In nie een van my Beswaarskrifte of Appèlle het ek beswaar aangeteken dat die kerkraad die
Kommissieverslag oor die Engelbrechtgesin Bylae A-7 in die konsistorievergadering onontvanklik
verklaar het nie (vgl. Bylae A-9). My beswaar onder my “Eerste Appèlgrond” (Appèl 1), was dat
die kerkraad besluite neem wat hom daarvan weerhou om behoorlik toesig te hou oor die Heilige
Nagmaal. Vergelyk (i) tweede paragraaf van my Beswaarskrif Bylae A-3, nl. “Ek maak beswaar
dat u besluite neem wat u daarvan weerhou om behoorlik toesig te hou oor die Nagmaal” en (ii)
eerste paragraaf Bylae A-4, nl. “Ek maak beswaar dat u nie na behore toesig hou oor die tafel van
die Here (Heilige Nagmaal) en alle sake voor die gebruik van die Nagmaal afgehandel nie”.
3.1 Onder die sake wat nie afgehandel is voor die bediening van die Heilige Nagmaal, het ek die
volgende in my Beswaarskrifte genoem:
(i) Engelbrechtgesin - wat alreeds afgehandel is in my “Eerste Appèlgrond” en geslaag het by
die Klassis;
(ii) br. Venter - mondelinge aansoek en kerkraadsgetuienis van elders oor hom wat nie
aangehoor en oor besluit is deur die kerkraad nie;
(iii) Diaken Sidebottom - sy skrywe m.b.t. die tugbediening en sy klag teen my as
medeondertekenaar van die kerkraadskrywe as hulpskriba oor sy tugbediening en die
terugrapportering van die betrokke kommissie.
3.2 Ek het die kerkraad in my Beswaarskrifte van 25 Januarie en 9 Februarie 1997 op grond van
bogenoemde versoek om die genoemde drie gevalle op die tussen-ouderlinge vergadering ter
tafel te neem omdat die “huidige manier van sake hanteer nie daartoe lei dat behoorlik toesig
gehou kan word oor die Nagmaal nie”, en oor besin behoort te word. Ek meld in my
Beswaarskrif dat aldrie die bogenoemde lidmate Nagmaal gebruik het sonder amptelike
goedkeuring van die kerkraad. Dit opsigself is feitelik en word bevestig deur die Bylae van my
Appèlle behalwe br. Venter se getuienis van sy kerkraad wat br. Bothma getuig het hy dit aan
die Voorsitter van die kerkraad besorg het, voor die konsistorievergadering en wat hy tot op
datum nie ontken het nie.
4.
Die doel van my Beswaarskrif was dat deur die ter tafelneming van die drie gevalle by die
tussen kerkraadsvergadering, die tekortkomminge t.o.v. toesighouding by die Heilige Nagmaal
na vore sou kom. Sodoende kon regstellende aksie beplan word om in die toekoms sulke
onreëlmatighede en onkerkordelike besluite en optrede met die viering van die Heilige Nagmaal
te kan vermy.
5.
In my Beswaarskrif meld ek geen nuwe sake soos betoog deur die Klassisappèlkommissie
waaroor daar nie onmiddellik ‘n uitspraak voor Nagmaal oor sou kon gelewer gewees het nie,
indien kerkordelik opgetree was. Die Voorsitter kon vanuit die voorsitterstoel die ontvangs van
br. Venter se getuienis t.o.v. die Nagmaal aangemeld het en die kerkraad kon sy aansoek
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goedgekeur en ook genotuleer het. Die Appèlkommissie wat diaken Sidebottom se skrywe dae
voor die tyd ontvang het kon teruggerapporteer het dat (i) diaken Sidebottom homself onthou
van die Nagmaal; (ii) aangemeld het dat hy beswaar het teen my gebruik van die Nagmaal en
met ‘n aanbeveling gekom het. Die Engelbrechtkommissie kon gerapporteer dat die gesin
begerig is om Nagmaal te gebruik en dit aanbeveel word dat dit goedgekeur word. Wat die
beswaar in die verslag betref gemeld deur die Klassis was dit nie nodig om dit te noem in die
konsistorievergadering nie aangesien dit geen betrekking op die bediening van die Heilige
Nagmaal gehad het nie. Die verslag kon aan die Skriba oorhandig en genotuleer gewees het vir
behandeling op die volgende kerkraadsvergadering.
5.1 Bogenoemde drie sake kon binne vyf minute afgehandel gewees het op die
konsistorievergadering voor Nagmaal. Hulle is geen nuwe sake nie soos betoog deur die Klassis
wat nie tuishoort by die konsistorievergadering nie (vgl. par. 1.2 - 1.9 en 2.2 - 2.2.6 van die
Klassiskommissierapport Bylae C van B).
5.2 Nie een van die drie genoemde sake is afgehandel op die kerkraadsvergaderinge van 10 en 17
November 1996 nie soos beredeneer word deur die Klassis vir afhandeling op die volgende
kerkraadsvergadering nie (vgl. my “Eerste Appèlgrond” t.o.v. die Engelbrechtgesin en br.
Venter se kerkraadsgetuienis en diaken Sidebottom se skrywe Bylae A10 kort voor die Nagmaal
n.a.v. tugbediening). Aldrie genoemde lidmate het Nagmaal gebruik sonder goedkeuring van
die kerkraad.
6.
Regskrenking deur besluite van Part. Sinode Oos-Transvaal
1. Die Part. Sinode Appèlkommissie bied geen substansie waarop hy sy bevindings baseer nie. Hy
konstateer dat sy werkswyse die bestudering van alle stukke voorhande insluit asook dat hy die
Appellant en toeligter van die Klassis aangehoor het. Die toeligtng volgens par. 4.2 van sy rapport
dat my Appèl vyf Appèlgronde bevat is nie korrek nie, nog minder dat die Klassisbesluit 2.2.1 en
2.2.2 Bylae A ter sprake is. Onder my motivering van my “Eerste Appèlgrond” paragraaf 2
hierbo, word die werklike situasie presies weergegee nl. dat die Klassis volgens my Appèl na die
Klassis (Bylae A van B) drie Appèlle geïdentifiseer het, dit is: par. 2.1; 2.2 en 2.3 wat dieselfde is
as Appèlle 1-3 van die Klassis met dieselfde nommering as my Appèl Bylae A (vgl. Die Klassis
Kommissierapport Bylae C van B par. 2.1 Appèl 1; 2.2 Appèl 2; 2.3 Appèl 3). Waarom die Part.
Sinode bogenoemde aangehaal het, is nie duidelik nie.
1.1 In die lig van voorgenoemde pleeg die Part. Sinode Oos-Transvaal regskrenking deur sy
ongesubstansieerde en nie korrekte toeligting as ‘n feit te konstateer.
2. Die Part. Sinode Oos-Transvaal betoog dat hy geen Appèlgrond kon omlyn onder par. 1.7 van my
Appèl Bylae B nie. Hy bevind daarom dat ek in gebreke gebly het om regskrenking te toon, wat
nie korrek is nie, soos hieronder en reeds onder Motivering par. 6 van my Eerste Appèl aangetoon
is.
2.1 Die opskrif van my Appèl Bylae B par. 1.7 konstateer die Appèlgrond duidelik nl. teen
“Klassisbesluit 25,2 van 8 September/20Oktober 1997 naamlik Appèl 2” van die Klassis.
Onder par. 1.7.1 “Beredenering” en subparagrawe 1.7.1.1 tot 1.7.1.5 volg die beredenering
nadat die twee besluite van die kerkraad waarteen geappelleer is om my Bewaarskrifte
onontvanklik te verklaar gekonstateer is onder par. 1.7.1.1.
2.2 Onder par. 1.7.1.3.1 van my Appèl Bylae B konstateer ek dat - die beredenering van die Klassis,
nl. my Beswaarskrifte wel de facto ontvanklik verklaar en bespreek is - weerspreek die feite en
die feit dat die kerkraad amptelik my Beswaarskrifte onontvanklik verklaar en onderwerp het aan
reglementering. Ek het geappelleer na die Part. Sinode Oos-Transvaal om hieroor ‘n uitsluitsel te
lewer (vgl. par. 1.7.1.3.1. van Bylae B en besluite van die Nasionale Sinode 1991:528, 3 en 4).
2.2.1 In die lig van die voorgenoemde is dit duidelik dat die Part. Sinode Oos-Transvaal moes as
meerdere vergadering oor die uitspraak van die Klassis besluit art.25.2 onder Appèl 2 van 8
September/20 Oktober 1997 en my Appèl daarteen onder art.1.7 Bylae A, optree en daaroor
uitspraak lewer. Hy kon dit egter nie kerkordelik en geregtiglik doen nie aangesien hy nie my
Appèlgrond en beredenering wat duidelik onder par. 1.7 subparagrawe 1.7.1.1 tot 1.7.1.5
geformuleer en beredeneer is volgens sy besluit art.44.6.1 van 24 November 1998 en sy
Kommissierapport par. 4.2, nie omlyn en dus in sy regspraak in aanmerking neem nie.
2.2.1.1
Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur ‘n uitspraak te lewer sonder om
die feite en my beredenering van my Appèl, teen die besluit van Klassis Germiston art.25.2
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van 20 Oktober 1997 nl. dat die kerkraad my Beswaarskrifte amptelik onontvanklik
verklaar het, teenstrydig is met die Kerkorde volgens die besluit van die Nasionale Sinode
1991:528, 3 en 4 van die Handelinge, in ag te neem.
3. Die Part. Sinode pleeg ook regskrenking onder hierdie Appèlgrond op dieselfde wyse soos onder
Motivering par. 6 van my Eerste Appèlgrond van hierdie Appèl getoon is.
Derde Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art.44.6.1 “Die Kommissierapport word aanvaar dat
Appèl 5 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport 4.3 (slot )”) asook die inhoud van sy
Kommissierapport par.4.3 nl. “in hierdie Appèl kan die Kommissie geen aantoning deur die appellant
vind dat daar met sodanige bewys aan Klassis Germiston gelewer is nie. Die Kommissie kan in
hierdie gedeelte geen Appèlgrond omlyn nie en bevind dus dat die Appellant in gebreke bly om
regskrenking aan te toon”.
Appèlgronde
1. Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die beginsel van KO, artt. 31, 61 en 64 geweld aangedoen
word nl. (i) “Tot die Heilige Nagmaal word alleen diegene toegelaat … ‘n goeie getuienis van
vrome wandel besit. Sonder sodanige getuienis moet diegene wat uit ander kerke (van dieselfde
kerkverband ) kom, nie toegelaat word nie”, (ii) “Die bediening van die Nagmaal vind alleen in
die erediens plaas onder toesig van die ouderlinge” en (iii) “Wat op ‘n kerklike vergadering met
meerderheid van stemme besluit is, moet as vas en bindend beskou word tensy bewys word dat dit
in stryd is met Gods Woord of artikels van die Kerkorde”.
Motivering
1. Tereg konstateer die Klassis volgens die Kommissierapport par. 2.3 dat ek “teen die onordelikheid
van besluitneming en handeling van die Eerwaarde Kerkraad Birchleigh waarteen ek in sy geheel
appelleer...” (vgl. Bylae C par. 2.3 van my Appèl Bylae B).
2. Ek konstateer egter ook dat “Ten derde weerspieël die bogenoemde die onordelikheid van
besluitneming en handelinge van die Eerwaarde Kerkraad Birchleigh...” (vgl. Bylae A van B par.
2.3).
2.1 Die vraag is nou: Is daar bewys in die “bogenoemde” dat die voorgenoemde weerspieël en
getuig van onordelikheid van besluitneming? Indien wel, dan het die Klassis en Part. Sinode
regskrenking gepleeg deur dit nie na te gegaan het nie volgens sy gerapporteerde “Werkswyse”
Bylae 1a par. 3, en daaroor uitspraak te gelewer het in die lig van my Derde Appèlgrond nie.
2.1.1 Die Part. Sinode Appèlgrondkommissierapport konstateer onder werkswyse: “Alle stukke
voorhande is bestudeer terwyl die Appellant asook die toeligter van Klassis Germiston
aangehoor is” (vgl. Bylae 1a).
2.1.1.1 My Appèl handel oor onkerkordelike optrede in die liggaam van Christus in die koninkryk
van God op aarde en nie oor ‘n kriminele wetsoortreding in ‘n hofsaak in die wêreld nie.
Vergelyk Spr 21:21; Jes 5:6 en 32:1-8; Matt 5:19-20 en 6:33; Rom 3:21-28 en 8:10; 2
Kor 11:15).
2.1.1.2
As daar twyfel was oor my bedoeling onder par. 2.3 en 3 van my Appèl Bylae A van B na
die Klassis, kon dit uitgeklaar gewees het t.o.v. “weerspieël die bogenoemde die
onordelikheid van besluitneming en handelinge van die Eerwaarde kerkraad van
Birchleigh”, deur vrae te rig aan en verklaring van die Appellant te verkry.
3. Die Kerkraad het nadat ek hulle toegelig het oor my besware van my Beswaarskrif van 25 Januarie
1997 Bylae A-3, my Beswaarskrif nogtans onontvanklik verklaar (vgl. Bylae A-1 en A- 3). Ter
wille van die toesig oor die heiligheid van die Heilige Nagmaal beskrywe volgens KO, artt. 61 en
64, het ek nie direk daarna daarteen geappelleer dat die kerkraad my Beswaarskrif ontontvanklik
verklaar het nie, alhoewel ek geweet het dat sy besluit strydig met die Kerkorde volgens die besluit
van Nasionale Sinode 1991:528, 3 en 4 was. Selfs ‘n basiese saak t.o.v. die beginsels van KO, art.
61 oor die getuienis van br. Venter ter toelating tot die Heilige Nagmaal, is nie ter tafel geneem en
goedgekeur nie (vgl. Bylae B par. 1.6.1.1).
3.1 Ter wille van die Heiligheid van die Nagmaal het ek ‘n Tweede Beswaarskrif oor dieselfde saak
gerig tot die kerkraad wat hy ook strydig met die besluit van die Nasionale Sinode 1991:528, 3
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en 4 onontvanklik verklaar het, waarin ek so duidelik as moontlik vra dat die drie sake ter tafel
geneem moet word. Die rede hiervan was om die onreëlmatigheid en onordelikheid aan die lig te
bring om sodoende regstellende stappe te kan neem. My Appèl t.o.v. my Eerste Appèlgrond het
geslaag. Die Klassis verwys dit met sy besluit art.25.4 van 20 Oktober 1997 terug na die
Kerkraad vir afhandeling. Intussen het die Engelbrechtgesin lidmaatskap met Birchleigh
gemeente opgesê. Is dit regstelling? (vgl. Bylae A-7 tot A-10 wat aanleiding gegee het tot my
Beswaarskrifte).
3.1.1 Die Klassis konstateer self volgens par. 1.5 laaste paragraaf van die Klassisrapport Bylae C
van B “Op grond van die ordereëling was bespreking van nuwe ‘nuwe sake’ tydens ‘n
konsistorie-byeenkoms onontvanklik”. Hy weerspreek sy voorgenoemde stelling deur toe te
gee volgens par. 2.1.2 Bylae 1a dat “wat betref die gesin Engelbrecht se aanvraag tot toelating
tot Nagmaal was by die konsistorie-byeenkoms ter sake en nie die hele Rapport nie”.
Vanselfsprekend moes alleen die aansoek vir die Nagmaal gerapporteer te gewees het maar ek
is buite orde gereël voordat ek dit kon doen (vgl. par. 5 hierbo onder Motivering van my
Tweede Appèlgrond). Wat van die aansoek en kerkraadsgetuienis van elders van br. Venter
wat die Voorsitter ontvang het en hy nie ter tafel geneem het nie? Dit raak ook direk die
Nagmaal (vgl. KO, artt. 61 en 64). Wat van die klag van die diaken Sidebottom ten opsigte
van br. De Villiers wat ook die Nagmaal raak wat nie afgehandel is voor Nagmaal nie?
3.2 Die feit dat my Eerste Appèlgrond geslaag het toon ‘n verdere onordelike besluitneming van die
kerkraad want dit is strydig met die Kerkorde, artt. 61 en 64. Die onordelikheid in besluitneming
van ‘n kerkraad waar dit die regering van die kerk aanbetref, is in konteks met die Kerkorde
m.a.w. strydig met die Kerkorde.
3.3 Die sogenaamde “de facto ontvanklik verklaar en bespreek” van die Klassis en daarna sy
amptelike “onontvanklik” verklaring volgens die Klassis, is ook strydig met die Kerkordebesluit,
Nasionale Sinode 1991:528, 3 en 4 van die Handlinge aangesien dit ook deur die kerkraad
onderwerp is aan reglementering afgesien van die feit dat dit amptelik onontvanklik verklaar is.
3.4 Bylae A-10 diaken Sidebottom se skrywe na die Klassis was ook deel van my Appèl Bylae A. In
par. 3 van Bylae A-10 stel diaken Sidebottom tereg dat die tug volgens KO, art. 76 op hom op ‘n
onkerkordelike wyse bedien is. Ten eerste word tug nie op ‘n ampsdraer volgens KO, art. 76
maar volgens KO, art. 79 bedien. Ten tweede is die tug op hom bedien sonder enige vooraf
bearbeiding en vermaning, soos hy konstateer. Ten derde het die Kerkaad met sy besluit Bylae
A-11 self die klimaat en omstandighede geskep vir die skrywe van diaken Sidebottom se brief
Bylae A-10 voor Nagmaal deur sy besluit art.6.2 van 9 Februarie 1997 Bylae A-8. Dit dien
gemeld te word dat my Appèl tot die Part. Sinode Oos-Transvaal oor tugbediening en opheffing
op diaken Sidebottom vooraf in sy geheel geslaag het op dieselfde sitting as hierdie Appèl van
my op 24 November 1998 (vgl. art.40.6 Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 November 1997).
3.5 Kerkorde, art. 31 bepaal dat wat op ‘n kerklike vergadering met meerderheid van stemme besluit
is, vas en bindend beskou moet word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord en die
Kerkorde. KO, art. 61 bepaal dat sonder sodanige getuienis moet ook diegene wat uit ‘n ander
kerk (van dieselfde kerkverband) kom, nie toegelaat word nie. Die kerkraad van Birchleigh
neem ‘n besluit en gee opdrag dat die Engelbrechtkommissie terug moet rapporteer omtrent die
Nagmaalgebruik van die gesin d.w.s. met die konsistorievergadering.
Op die
konsistorievergadering besluit hy egter dat die terugrapportering, wat verband hou met die
Nagmaal, buite orde is (vgl. KO, artt. 31 en 61). ‘n Broeder van ‘n ander gemeente doen aansoek
om saam met Birchleigh gemeente die Heilige Nagmaal te vier met getuienis van sy kerkraad wat
hy aan die Voorsitter oorhandig. Die Voorsitter besluit dat dit buite orde is om sy getuienis te
ontvang, ter tafel te neem en te bevestig dat hy saam mag Nagmaal gebruik. As die kerkraad my
buite orde reël wanneer ek volgens sy opdrag as sameroeper wil terugrapporteer is dit tog
onordelikheid van besluitneming. As die kerkraad nie die getuienis van ‘n broeder van ‘n ander
gemeente wat saam Nagmaal wil gebruik ter tafel neem nie en hy nogtans Nagmaal gebruik, is
dit nie oortreding van KO, artt. 31 en 61 en onordelike en onkerkordelike besluitneming nie?
4. Volgens par. 4.3 van die Part. Sinodekommissierapport Bylae 1a word geoordeel dat “Die
Kommissie kan in hierdie gedeelte geen Appèìgronde omlyn nie en bevind dus dat die Appellant in
gebreke bly om regskrenking aan te toon”. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg ook dieselfde
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regskrenking onder hierdie Appèlgrond as onder Motivering par. 6 van my Eerste Appèlgrond
hierbo aangetoon is.
4.1 In par. 1.8.1 tot 1.8.2 van Bylae B, par. 2.3 tot 3 van Bylae A en A- 1 tot A-11 word die inhoud
van my beredenering hierbo, volgens my Derde Appèlgrond (Appèl 3 van die
Klassiskommissierapport Bylae C van B), bevestig. Die Part. Sinode Oos-Transvaal se
Appèlkommissie konstateer in par. 3 Bylae 1a dat “Alle stukke voorhande is bestudeer terwyl die
Appellant asook die toeligter van Klassis Germiston aangehoor is”.
4.2 Die Part. Sinodekommissie was dus in ‘n posisie, net soos die kerkraad, om wat vir hom nie
duidelik was nie, ter verduideliking te vra aan die appellant en toeligter. Daarby het hy die
bogenoemde “stukke voorhande gehad” (vgl. my Appèl Bylae B met Bylae A-C en A-1 tot A11).
5. In die lig van bogenoemde inligting en inligtingstukke voorhande oor die onordelikheid van
besluitneming van die Kerkraad Birchleigh, getoon hierbo, het die Part. Sinode Oos-Transvaal
regskrenking gepleeg, deur nie op my verwysing na die bogenoemde in my Appèl Bylae A par. 2.3
tot 3 nl. “Ten derde weerspieël die bogenoemde (vgl. my Appèl A par. 2.3 tot 3) die onordelikheid
van besluitneming en handelinge van die Eerwaarde Kerkraad van Birchleigh....”, ag te gegee het
in sy bevinding en uitspraak nie.
Hiermee meen ek dat ek in die lig van die Skrif, Belydenis en Kerkorde voldoende aangetoon het dat
die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit art.44.6.1 van 24 November 1998 regskrenking
gepleeg het met die aanvaarding van sy Appèlkommissierapport.
G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
Bylae A van B: Appèl teen besluite van die kerkraad van Birchleigh 24 November 1996, 26 Januarie
1997 en 9 Februarie 1997
Bylae C van B: Rapport Appèlkommissie: Klassis Germiston 8 September 1997
Bylae B van B: Notulebesluite van Klassis Germiston 8 September 1997
Bylae B: Appèl teen besluite van Klassis Germiston 8 September 1997
Bylae 3.3: Rapport Appèlkommissie Part. Sinode Oos-Transvaal insake Appèl 5 van br. de Villiers
Bylae 1 Besluit Part. Sinode Oos-Transvaal insake Appèlkommissie 5
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die appellant br. J.D. de Villiers het die Appèl by die Kommissie toegelig.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond
1.4.1 Die kerkraad ontvang op 17 November 1996 ‘n skrywe van ‘n gesin waarin hulle “die kerk
bedank”. ‘n Kommissie bestaande uit die appellant en ‘n ander ouderling word aangewys om
voor die Nagmaalsdiens op 24 November 1996 oor die saak terug te rapporteer.
1.4.2 Op die vergadering die Sondagoggend voor Nagmaal wou die appellant oor hierdie en twee
ander sake terugrapporteer, maar word nie die geleentheid daartoe gegee nie.
1.4.3 Op 26 Januarie 1997 dien die appellant ‘n beswaar by die kerkraad in omdat hy tydens dié
konsistoriebyeenkoms van 24 November 1996 buite orde gereël is.
1.4.4 Sy beswaar word, nadat die kerkraad die saak ter tafel geneem en bespreek het, onontvanklik
verklaar en terugverwys na die appellant om sy beswaar duideliker te stel.
1.4.5 Op 9 Februarie 1997 word oor dieselfde sake beswaar ingedien. (vgl. 1.4.4) Die kerkraad
behandel dit ook nie, met dieselfde motivering as die vorige keer.

121

1.4.6

Die appellant appelleer na die eersvolgende Klassis op 8 September 1997. Die Appèl slaag in
die opsig dat die kerkraad die appellant moes aangehoor het. Die kerkraad het egter nie
daaraan gehoor gegee nie.
1.4.7 Die appellant appelleer na die Part. Sinode in plaas daarvan om pt. 1.4.6 by wyse van
Beswaarskrif by die Klassis te laat dien, omdat die kerkraad nie aan die besluit van die
Klassis gehoorsaam was nie.
1.4.8 Die Appèl na die Part Sinode slaag nie. Dit is duidelik uit die dokumentasie van die Part.
Sinode dat die Appèl wat gedien het, mank gegaan het aan duidelike uiteensetting juis omdat
dit ‘n Appèl was wat nie op die Part. Sinode moes gedien het nie. (vgl. pt. 1.4.7). Daar moes
eintlik ‘n beswaar by die Klassis gedien het.
1.4.9 Opsommend: Die hele saak van die appellant gaan daaroor dat hy tydens die
kerkraadsvergadering voor Nagmaal nie geleentheid gebied is om ‘n Kommissieverslag te
lewer nie. Beide Beswaarskrifte wat deur die kerkraad agterna nie aangehoor is nie, handel
oor dieselfde saak. Hieruit het die appellant reg gekonkludeer dat die kerkraad onordelik
opgetree het ten opsigte van die toesighouding oor die Nagmaal. Die hele saak is reggestel
deur die Klassisbesluit dat Appèlgrond 1 van sy Appèl geslaag het, en die
verantwoordelikheid op die kerkraad gelê het om die saak reg te stel. Toe die kerkraad dit nie
uitgevoer het nie, moes die appellant beswaar aangeteken het by die Klassis en nie die weg
van Appèl na die Part. Sinode gevolg het nie. In die lig van bogenoemde uiteensetting is dit
verstaanbaar dat die bewys van Appèlgronde na die Part. Sinode uiters moeilik sou wees met
die gevolg dat die Part. Sinode dit bevind het as swak omlynde Appèlgronde. Laasgenoemde
het veroorsaak dat die Appèl by die Part. Sinode nie geslaag het nie.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
Die appellant voorsien u Appèlkommissie van skriftelike toeligting wat die essensie van die
Appèlgronde saamvat. Aanhalings waarna verwys word in die beoordeling, is aanhalings uit
bogenoemde dokument.
Besluit: Kennis geneem.
2.1 Appèlgrond 1
2.1.1 Die Appèlkommissie se beoordeling
Die appellant voer drie argumente aan om regskrenking te bewys:
Argument 1: Die Part. Sinode kon nie die Appèlgrond omlyn nie, ondanks die feit dat die Part.
Sinode “die inhoud van my Appèl 1 en die Klassiskommissierapport se omlyning en die mondelinge
getuienis van die verweer en myself tot hulle beskikking gehad het.”
Beoordeling: U Appèlkommissie beoordeel egter dat die verantwoordelikheid om deur duidelike
uiteensetting regskrenking te bewys, by die appellant berus en nie by die meerdere vergadering nie.
Argument 2: Die Part. Sinode pleeg regskrenking omdat hy beweer dat die appellant “in gebreke
gebly het om regskrenking in die Klassisbesluit aan te toon in weerwil van die Klassis se uitspraak dat
ek gehoor moes gewees het deur die kerkraad op die konsistorievergadering voor Nagmaal”.
Beoordeling: U Appèlkommissie beoordeel hierdie argumentasie as foutief omdat die Klassis juis die
Appèl laat slaag het op Appèlgrond 1. Hiermee bevestig die Klassis juis dat die kerkraad verkeerd
was om die appellant nie op sy vergadering van 24 November 1996 aan te hoor nie. By die Part.
Sinode het dus geen regskrenking plaasgevind op grond waarvan die appellant verder kon appelleer
na die Nasionale Sinode nie.
Argument 3: Volgens die derde argument krenk die Part. Sinode “verder die reg deur geen uitspraak
te lewer oor my Eerste Appèlgrond nie, nl. dat die kerkraad nie na behore toesig gehou het oor die
Nagmaal volgens KO, artt. 61 en 64 nie in weerwil van die feit dat die Klassis self bevestig het “dat
ek gehoor moes gewees het” tydens die konsistorievergadering”
Beoordeling: U Appèlkommissie beoordeel dat geen regskrenking plaasgevind het nie op grond van
dieselfde beredenering as in argument 2 se beoordeling.
Indien die Kommissieverslag soos aangedui deur die Appèl wat by die Klassis geslaag het, op die
kerkraadsvergadering wat op die Klassisvergadering gevolg het, aangehoor is, sou dit implisiet die
saak van swak toesighouding oor die Nagmaal regstel.
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Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Die Appèlkommissie se bevinding
2.1.2.1 Geen regskrenking word bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3

Die Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Appèlgrond 2
Die sapellant beweer dat regskrenking plaasgevind het omdat sy twee Beswaarskrifte wat voor die
kerkraad gedien het, nie deur die kerkraad in behandeling geneem is nie. Die twee Beswaarskrifte
handel oor dieselfde saak naamlik, dat hy nie sy Kommissieverslag voor Nagmaal kon lewer nie Op
grond van die nie-slaag van Twee Appèlgronde van die sppellant se Appèl wat voor die Klassis
gedien het, en sy daaropvolgende Appèl na die Part. Sinode wat ook nie geslaag het nie, beweer hy
dat die reg gekrenk is. In die nie-slaag van die Appèl by die Part. Sinode, en die besluit in sake die
Twee Appèlgronde by die Klassis, vertolk die sppellant die besluite van die Klassis sowel as die Part.
Sinode verkeerdelik as die sanksionering van die verkeerde besluite van die kerkraad.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Die Appèlkommissie se beoordeling
2.2.1.1. Deur die uitspraak van die Klassis dat sy Appèlgrond 1 slaag , is die saak reeds teruggeplaas
op die tafel van die kerkraad. Die feit dat die Appèl by die Part. Sinode nie slaag nie, is dus
geen regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Die Appèlkommissie se bevinding
2.2.2.1 Geen regskrenking is bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3

Die Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Appèlgrond 3
Die appellant argumenteer dat sy reg gekrenk is omdat die Part. Sinode beweer dat hy die Appèlgrond
nie kan omlyn nie en deur die Appèl nie te laat slaag nie, die onordelike optrede van die kerkraad dus
sanksioneer.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1 Die Appèlkommissie se beoordeling
2.3.1.1 Geen regskrenking is deur die appellant bewys nie soos blyk uit beoordeling by Appèlgronde
1 en 2.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Die Appèlkommissie se bevinding
2.3.2.1 Geen regskrenking is bewys in Appèlgrond 3 nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3

Die Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 3 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
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3. Die Sinode besluit
3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Eerste Appèlgrond: Appèlgrond slaag nie.
3.1.2 Tweede Appèlgrond: Appèlgrond slaag nie.
3.1.3 Derde Appèlgrond: Appèlgrond slaag nie
3.2 Oor die Appèl in sy geheel
Die Appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Punt 3 word in sy geheel goedgekeur.

12.5.11

APPèL J.D. DE VILLIERS TEEN BESLUITE VAN PARTIKULIERE SINODE
OOS-TRANSVAAL VAN NOVEMBER 1998 (oor die afsit van ‘n ouderling in sy
amp) (Artt.35, 234)

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.

Die appellant stel die Appèl.
Ds. P.J. van der Walt (Witrivier) gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 3 verwys.
Dr. D.G. Breed stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.

F. APPèL
Hiermee teken die ondergetekende Appèl aan teen die volgende besluit van Part. Sinode OosTransvaal van 24 November 1998 asook die inhoud van sy Appèlkommissierapport (vgl. Bylae 1a)
wat hy sy eie gemaak het en aanleiding gegee het tot sy besluit: “Art.41.6.1 Die Kommissierapport
word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie (vgl. Kommissierapport punt 3.10)”. My Appèl
na die Part.Sinode Oos-Transvaal is Bylae A van hierdie Appèl.
Ter inligting: By die Part. Sinode Oos-Transvaal se sitting van 24 November 1998 het ds.van Wyk
van Primrose gevra waarom ek nie die “bevinding en aanbieding” van die Deputate van die Classis
Contracta as Bylae by my Appèlstukke gevoeg het nie. Ek het geantwoord dat ek dit nie van die
kerkraad ontvang het nie die rede is. Intussen het ek ‘n kopie by hom bekom en voeg dit by my
stukke as Bylae 1c as verdere inligting wat hy aan die Appèlkommissie oorgedra het. Ek voeg ook
Bylae A18 en A19 by waarin die Appèlkommissie wel insae kon gehad het maar nie by hulle stukke
ingesluit was nie (vgl. Bylae A1 van A: Klassisbesluit art.35.2.1 en 2 van 15 Oktober 1998).
Eerste Appèlgrond
Verwysing van artikel waarteen Appèl gaan: Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998: “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie” asook
die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.1.1 tot 2.1.3 Bylae 1a.
Appèlgronde
My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word:
1. “As ampsdraers ‘n openbare growwe sonde bedryf wat in die kerk skandelik of by die owerheid
strafbaar is, moet hulle deur die kerkraad dadelik voorlopig geskors word”.
2. Oor die beginsel van die openbare growwe sonde wat in die kerk skandelik is en ek in my amp
voorlopig geskors en afgesit is sodat die tug volgens KO, artt. 76 en 77 op my toegepas kon word
omdat ’n persoon wat onder sensuur verkeer nie ‘n amp in die kerk mag beklee nie.
3. Kerkorde, art. 34: Noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word.
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Motivering
1. Kajafas van die kerk van destyds het Jesus gevra: “Antwoord u niks nie”, nadat die kerk niks kon
vind waaraan Hy skuldig was nie toe valse klagtes teen Hom gelê is? Maar Jesus het stilgebly. Hy
is skuldig bevind deur die kerk (vgl. Matt 26:57-62). Onderwyl Hy deur die hoëpriester en die
ouderlinge beskuldig word voor goewerneur en regter Pilatus “het Hy niks geantwoord nie” (vgl.
Matt 27:12). Toe Pilatus vir Hom sê: “Hoor U nie hoe baie dinge hulle teen U getuig nie?”, het
Hy Hom selfs op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom verwonder het”
(vgl. Matt 26:13-14). Nogtans het die wêreldregter, Pilatus, Hom onskuldig bevind terwyl Hy nie
sy spreekbeurt gebruik het nie, nadat die hoëpriester en ouderlinge, die kerk, Hom skuldig bevind
en selfs valslik aangekla het – dus: die aanklaers kon Hom nie skuldig bewys nie afgesien van die
feit dat Hy geswyg het. Die aardse regter kon egter nieteenstaande die valse getuienis regskundig
reg laat geskied sonder dat Jesus van ‘n spreekbeurt gebruik gemaak het (vgl. Matt 27:12-14).
1.1 Stefanus het gepleit dat hy onskuldig was, nogtans het die Raad van die hoëpriester en
ouderlinge, die kerk, hom skuldig bevind op valse aanklagte en is hy onskuldig gestenig (vgl.
Hand 6-7). Die blinde bedelaar wat Jesus genees het,het sy geestelike blinde regters, die kerk, se
vrae beantwoord maar is deur hulle uitgeban uit die kerk omdat hy toe as geestelik siende
bedelaar, Jesus wat hy toe nog nie eens fisies gesien het nie, geïdentifiseer het as profeet en later
toe hy Hom sien, aanbid het as Seun van God (vgl. Joh 9).
1.2 As u my sou vra: “Dink jy nie dat jy vermetel is om jouself te vergelyk met Jesus, Stefanus en
die blinde bedelaar nie?”, sal ek u sonder twyfel gelyk gee. Die beginsel wat ek hier hierbo
probeer aantoon, is - Goewerneur Pilatus, die wêreldregter, het deeglik ondersoek ingestel en
amptelik gevind dat Jesus onskuldig is, sonder dat Hy gebruik gemaak het van sy spreekbeurt, dit is dus vanselfsprekend dat Pilatus ‘n regverdige uitspraak kon lewer sonder dat die
beskuldigde sy saak bepleit want die ware feite het die uitspraak bepaal en nie die valse aanklagte
van die kerk nie. Stefanus en die blinde bedelaar gee die ware feite weer maar word nogtans deur
die kerk wat hulle nie verstaan nie, gestenig en uitgeban.
1.3 Volgens die gemene reg is ‘n beskuldigde alleen skuldig indien die aanklaer hom skuldig bewys
het (vgl. artikels in Kerkblad: dr. Johan Kruger o.a.).
2. Kerkorde, art.79 stel pertinent “’n Openbare growwe sonde wat in die kerk skandelik bedryf is”as rede tot skorsing in die amp. Dus: die verantwoordelikheid lê by die aanklaer en die toepasser
van die tug volgens die Kerkorde, nl. “vas te stel” of “’n openbare growwe sonde gepleeg is
voordat hy “dadelik voorlopig hulle in hul amp skors” (vgl. par. 4.8.4.1 tot 4.8.4.3 Bylae 1b
“Handleiding vir ouderlinge” wat die kerkraad in sy eie handleiding geïnkorporeer het).
2.1 “Wanneer ‘n ampsdraer hom skuldig maak aan ‘n tugwaardige sonde (art. 80) moet daar eers oor
sy amp gehandel word voordat die gewone sensuur op hom toegepas kan word (KO, art. 76),
want volgens KO, artt. 22-24 kan ‘n persoon wat onder sensuur verkeer, nie ‘n amp in die kerk
beklee nie (vgl. par. 4.8.4.1 Bylae 1b). Nadat die klag formeel in orde bevind is,stel die kerkraad
ondersoek in na die grondigheid van die klag”(vgl. Bylae 1b par. 4.8.4.2 tweede par.) “Die
aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid word gebied om hom voor te
berei en te verdedig (vgl. “Handleiding van ouderlinge”, Bylae 1b art.4.8.4.2 laaste par. en “Die
Kerkorde in praktyk” van dr. Jan Visser, p.289 onder “Verdere verloop”).
3.1 Nadat die kerkraad tereg die klagskrif van die vyf diakens ontvanklik verklaar het, het hy die
brief ter tafel geneem en is dit deur die vergadering bespreek (vgl. par. 2.1.2.1 Bylae 1a en par.
4.8.4.1 Bylae 1b). Ek het nie aan die bespreking deelgeneem nie aangesien nie een van die
klagtes teen my deur bewyse bevestig is of bewyse van onskuld van my gevra is nie (vgl. par.
4.8.4.2 Bylae 1b). Slegs twee of drie handtekeninge was nodig vir die ontvanklikheid van die
klagskrif (vgl. Bylae A14). Waarom het vyf diakens dit onderteken? In die klagskrif bevestig
die diakens dat ses van hulle vooraf saamgekoukus het en verklaar “dat die kerk reeds in so baie
aspekte in die moeilikheid is dat hulle eerder sal uithou en die klagte indien teen” my.
“Ketterjagtery of vitterigheid”, aldus prof. Spoelstra, “moet afgewys word. Indringing in die
diens van ‘n ander ampsdraer berus op selfoorskatting, heerssug, trots en aanmatiging wat
Christus as Hoof van die kerk misken” (1 Sam 15:23). Nie een van hierdie eienskappe is oor
myself deur die diakens of kerkraad genoem of bewys nie (vgl. Bylae A18 en A19).
3.2 Nóg die vyf diakens, nóg die kerkraad en Visitatore het bewys dat ek skuldig is aan die klagtes
van die diakens wat die Visitatore ingeroep het om met die probleem te help. Ek het getrag om
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my diens as ouderling uit te voer volgens die Bevestigingsformulier en KO, art. 23 nl. volgens
die Skrif en niks meer nie. Daarom word spesifiek vir ouderlinge gebid: “Gee dat die ouderlinge
vlytig toesig hou oor die leer en wandel, die wolwe mag weer uit die kudde van u geliefde Seun
en die ontroues vermaan en bestraf” (vgl. Bevestigingsformulier vir ouderlinge).
3.2.1 Die bewys lê daarin dat die doel van my skorsing en afsitting as ouderling volgens KO, art. 79
is om die tug volgens KO, artt. 76 en 77 te kon bedien aangesien ‘n persoon onder die tug nie
‘n amp mag beklee nie.
3.2.2 Die kerkraad het na my skorsing en afsitting uit die amp nie die sensuur volgens KO, artt. 76
en 77 op my bedien nie want hy kon geen grond vind van ‘n tugwaardige sonde waaroor
KO, artt. 79/80 op my toegepas is nie. Inteendeel, ek het die eerste Heilige Nagmaal na my
skorsing soos voorheen rustig saam met die kerkraad en diakens gevier na die normale
wyksbesoek deur my ouderling. My afsitting as ouderling, bearbeiding, vermaning of berou
was nie eers genoem of ter sprake gewees tydens huisbesoek nie. Dit toon tog duidelik dat
die kerkraad my sogenaamde growwe sondes nie tugwaardig gevind het nie. My afsitting as
ouderling onder KO, art. 79 was dus nie kerkordelik verantwoordbaar nie. Ek is ook nie deur
die kerkraad verwittig dat hy ‘n fout begaan het en ek herstel is in my amp nie. Die
Appèlkommissie van die Part. Sinode Oos-Transvaal was hiervan bewus tydens sy
behandeling van my Appèl want daar is geen verdere besluit volgens die Notule oor my
geneem nie na ek in die amp geskors is nie (vgl. Bylae A11 en A15 (2)).
3.3 Die skrywe van die skriba, oudl. Andries Myburgh, van die ouderling-en-diaken vergaderings
onder die briefhoof van die kerkraad (Bylae A14 (iii) par.6) is ‘n verdere bewys van koukus deur
ampsdraers teen my binne en buite die kerkraad waarvan ek nie bewus was nie. Hierdie saak van
br. Hayes se skrywe onder KO, art. 81 is glad nie eens deur die kerkraad ter tafel geneem nie
omdat my Beswaarskrif by die kerkraad daaroor geslaag het volgens Bylae A12 (nl.
kerkraadsbesluit art.9.2.3 van 12/11/1995 Bylae A12) waarvolgens die kerkraad erken het dat hy
verkeerd opgetree het met die ontslag van br. Hayes (vgl. kerkraadsbesluit art.12.3 van 16 Maart
1997 Bylae A14 (iii) en Bylae A12 par.6).
4. Regskrenking gepleeg deur Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit art.41.6.1 van 24
November 1998
4.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy oordeel (volgens par. 2.1.1.1 van sy
Kommissierapport Bylae 1a) waarvolgens hy oordeel, en nie korrek is nie, dat ek oordeel volgens
par. 1.3.2.1 van my Appèl Bylae A “dat die kerkraad wanneer hy ‘n klag ontvang het, eers moet
oordeel of die klag formeel in orde is en daarna of die klag gronde het en daarna die klag
formuleer alvorens ‘n klag amptelik ter tafel is. Dit is nie wat in par. 1.3.2.1 van my Appèl staan
nie. Wat wel daar staan is woordeliks oorgeneem uit die “Handleiding van ouderlinge”
(Bylae 1b par. 4.8.4.2 tweede paragraaf) nl. “Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die
kerkraad ondersoek in na die grondigheid van die klag” (vgl. dr. Visser “Die Kerkorde in
praktyk”, p. 289 onder “Verdere verloop”). Volgens die Notule is ek voordat die voorlopige
skorsing summier op my toegepas is, nie met ‘n vraag of ek skuldig is aan die beskuldigings of ‘n
klag deur die kerkraad gekonfronteeer nie (vgl. Bylae A11).
4.2 As gevolg van sy waninterpretasie in sy oordeel (volgens par. 2.1.1.1-2.1.2.4 van sy
Kommissieverslag van die inhoud van par. 1.3.2.1 tot 1.3.2.4 van my Appèl Bylae A deur die
Part. Sinode Oos-Transvaal) aksentueer en maak hy bevindings wat ek in my Appèl nie
weerspreek het nie en irrelevant t.o.v. die inhoud van my Appèl is waarop hy sy regskrenkende
aanbeveling baseer dat my Eerste Appèlgrond nie slaag nie (vgl. dr. Jan Visser “Die Kerkorde in
Praktyk”, p. 289 “Verdere verloop”).
Tweede Appèlgrond
Verwysing van artikel waarteen Appèl gaan: Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998: “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie asook
die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.2.1 tot 2.2.3 wat hy sy eie gemaak het en aanleiding gegee
het tot sy besluit.
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Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus op die volgende beginsels wat geweld aangedoen is deur die besluite van
die Part. Sinode Oos-Transvaal:
1. Kerkorde artt. 79/80 nl. “As ampsdraers ‘n openbare sonde bedryf wat in die kerk skandelik of by
die owerheid strafbaar is, moet hulle dadelik voorlopig geskors word”.
2. Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die kerkraad ondersoek in na die grondigheid van
die klag (vgl. par. 4.8.4.2 tweede par. “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b en “Die Kerkorde in
praktyk” van dr. Jan Visser, p. 289 “Verdere verloop”).
3. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig
(vgl.par. 4.8.4.2 derde par. “Handleiding van ouderlinge” Bylae 1b en “Die Kerkorde in praktyk”,
p. 289 “Veredere verloop”).
Motivering
1. Ek stel in par. 1.3.2.1 van my Appèl dat nadat die klag formeel in orde bevind is, moet die
kerkraad ondersoek instel na die grondigheid van die klag (vgl. Bylae 1b par. 4.8.4.2. Die klag
teen ‘n ampsdraer 2de par.)
1.1 “Wanneer die klag nou formeel ter tafel geneem is, moet die kerkraad vasstel of daar ‘n
sogenaamde prima facie-saak is” aldus dr. Jan Visser, p. 289 onder “Verdere verloop” van “Die
Kerkorde in praktyk”. Verder beteken dit “dat die kerkraad, met voorlopige beoordeling van die
gronde en materie van die klag, moet bepaal of daar ‘by die eerste aansig’ ‘n saak uitgemaak kan
word dat die klag waaskynlik gegrond en gewigtig is. Artikel 79 bepaal nl.: ‘As ampsdraers ‘n
openbare growwe sonde bedryf...”.
Hierdie bewoording gaan dus duidelik van die
veronderstelling uit dat daar reeds deur die kerkraad, d.m.v. ‘n voorlopige ondersoek, met
redelike mate van sekerheid die moontlikheid van skuld by die beskuldigde ampsdraer vasgestel
is. Kerkrade mag immers nie, bloot op gerugte reageer nie. Dit moet eers vasgestel word of so
‘n klag waarskynlik gegrond is”.
2. Die Part. Sinode Oos-Transvaal oordeel dat: “uit die Notule blyk dat die broeder geleentheid
gehad het om te antwoord nadat die klagte gestel is nie (Bylae 11 art.13.21, pt.3)” en dat “Die
broeder nie verstaan het dat die klag amptelik ter tafel is nie. (Appèl 1.3.2.3)” (vgl. Bylae A par.
1.3.2.3 en Bylae A11).
2.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal waninterpreteer ook par. 1.5.2 van my Appèl Bylae A volgens
2.2.1 van sy Kommissie se beoordeling Bylae b. Ek kwalifiseeer my stelling wat ek oorgeneem
het uit die “Handleiding vir ouderlinge” (Bylae 1b par. 4.8.4.2) nl. “Nadat die klag formeel in
orde bevind is, stel die kerkraad ondersoek in na die grondigheid van die klag”, deur par. 1.3.2.3
van my Appèl Bylae A nl. “Daar was dus geen amptelike klag waarteen hy hom (nl. ek/my) moes
verdedig nie aangesien die kerkraad nie geleentheid gehad het om ondersoek na die grondigheid
van die aanklagtes van die diakens in te stel nie, ...”
2.1.1 Teenstrydig met art.4.8.2.4 van die “Handleiding van ouderlinge”, is daar nie noukeurig
Notule van al die handelinge van die kerkraad gehou nie. Die klagskrif , volgens wat die
Skriba my meegedeel het, was net voor die vergadering aan hom oorhandig en is in die
vergadering deur die Voorsitter voorgelees.
2.1.2 Die kerkraad was nie voorbereid, nog minder ek, om daarop te reageer behalwe om dit
ontvanklik te verklaar met vyf handtekeninge daarop. Daar was ‘n verskil in opinie in die
bespreking wat daarop gevolg het. Niks is gesê of genotuleer wat die grondigheid van die
aanklagtes van die diakens bevestig of begrond het nie. Daar was ook geen gronde in die
klagskrif wat die klagtes bevestig het nie. Blote beskuldigings is gemaak sonder enige
substansie, bv. ek “het ingemeng met die Pretorius-saak”: Wat het ek gedoen wat tugwaardig
is as dit my opdrag is om toesig te hou oor die diakens volgens KO, art. 23 en die
Bevestigingsformulier en as die diakens versuim om hulle amp na behore te bedien?
Vergelyk my Appèl Bylae A par. 1.3.2.3; Klag 1: Onrustigheid in die kerkraad veroorsaak
deur my, par. 1.3.3.1.1-1.3.3.1.2; Klag 2: As gevolg van my optrede kerkraadslede bedank,
par. 1.3.3.2.1-1.3.3.2.3; Klag 3: Meng in met pligte van diakens, par. 1.3.4; Klag 4:
Verdagmakery teen my persoon deur diakens, par. 1.3.5.
3. In die lig van bogenoemde is die oordeel van die Part. Sinode dat ek “het nie verstaan dat die klag
ter tafel was nie” (Appèl 3.2.3), op grond van “Uit die kerkraadsnotule blyk dat die broeder” (nl.
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ek) “geleentheid gehad het om te antwoord nadat die klagte gestel is”, is nie korrek nie. Die
kerkraad sowel as die Part. Sinode Oos-Transvaal het nie die inhoud van par. 4.8.4.2 van die
kerkraad se eie handleiding Bylae 1b, wat ek voorheen gedupliseer het en aan elke ouderling
besorg het, en van dr. Jan Visser se “Die Kerkorde in Praktyk”, p. 289-291 onder subhoof
“Verdere verloop”, in ag geneem nie. Geen vraag is aan my gerig nie of klag is gelê voordat ek
geskors is in my amp nie (vgl. Bylae A11).
4. Regskrenking deur Part. Sinode Oos-Transvaal Tweede Appèlgrond
4.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking volgens sy besluit art.41.6.1 van 24
November 1998 en Appèlkommissierapport, Bylae 1a par. 2.2.1 Beoordeling en deur soos hierbo
aangetoon hy verkeerd geoordeel het dat ek: (i) nie verstaan het dat die klag amptelik ter tafel
was nie en (ii) daarom wou ek volgens art.13.21 (3) Bylae 11 nie ‘n spreekbeurt hê nie.
4.2 Deur sy oordeel par. 2.2.1 van sy Kommissierapport Bylae 1a weerspreek die Part. Sinode OosTransvaal die inhoud van erkende verklarings en die kerkraadsnotule Bylae A11 en pleeg
daardeur verdere regskrenking nl.
4.2.1 Par. 4.8.4.2 Bylae 1b die toepassing van KO, artt. 79/80 in praktyk nl. “Handleiding van
ouderlinge” geïnkorporeer deur die kerkraad in sy eie handleiding vir ouderlinge en diakens;
4.2.2 “Die Kerkorde in praktyk” van dr. Jan Visser, p. 528-529 onder subhoof “Verdere verloop”,
dat die kerkraad my as aangeklaagde
4.2.2.1
kennis van die klag moes gegee het en
4.2.2.2
my geleentheid moes gegee het om my voor te berei vir my verdediging en om aangehoor
te word.
4.3 Die Part. Sinode Oos-Transvaal het regskrenking gepleeg deur sy besluit art.41.6.1 van 24
November 1998 en par. 2.2.2 van sy Kommissierapport dat “die kerkraad het reg opgetree in die
lig van Skrif en Kerkorde” omdat die orde en besluite van die kerkraad nie Skriftuurlik en
kerkordelik verantwoordbaar is nie soos aangedui is in hierdie Appèl direk hierbo en my Appèl
na die Part. Sinode Oos-Transvaal par. 1.5.1 en 1.5.2.
4.4 Die Part. Sinode se bevinding is teenstrydig met aanvaarde verklarings wat Skrifgefundeerd is
t.o.v. KO, artt.79/80 nl. die “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b en dr. Jan Visser se “Die
Kerkorde in praktyk”, p. 289-291. Vyf handtekeninge maak ‘n klagskrif ontvanklik maar bewys
nie die waarheid van die beskuldigings sonder bewyse, nie d.w.s. ‘n prima facie saak nie.
4.5 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur met sy bevinding par. 2.2.2 Bylae 1a die
onkerkordelike optrede van die kerkraad te sanksioneer om daardeur hiërargiese kerkregering in
die GKSA kerkverband te propageer. Deur die weg wat die Part. Sinode Oos-Transvaal
aanbeveel te volg sal dit hiërargiese kerkregering in die hand werk deur toe te gee aan
onkerkordelike besluite van die kerkraad, classis contracta en Part. Sinode.
Derde en vierde Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998. “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie” asook
die inhoud van die Kommissierappport par. 2.3.1 Beoordeling en 2.3.2 Bevinding.
Appèlgronde
My Derde en Vierde Appèlgronde berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word:
1. Kerkorde artt. 79/80: Dat “die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid
om homself te verdedig” (vgl. “Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.4.2 Bylae 1b).
2. Kerkorde art.34: “Om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word” en par.
4.8.2.4 van die “Handleiding van ouderlinge”: “Noukeurig Notule van al die handelinge van die
kerkraad is uiters noodsaaklik”.
Motivering
1. Volgens die kerkraadsnotule is daar geen aanduiding dat die kerkraad voor my skorsing my
gekonfronteer het met ‘n tugwaardige klag, nl. ‘n growwe sonde wat by die kerk skandelik is nie.
Volgens my Eerste en Tweede Appèlgronde hierbo en my Appèlgronde in my Appèl na die Part.
Sinode Oos-Transvaal het ek reeds voldoende getoon dat die beskuldigings van die diakens
ongegrond en sonder enige bewyse was. ‘n Verdere aanduiding dat hulle klagtes ongegrond was
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is dat die kerkraadsnotules geen toepassing van tug op my volgens KO, artt. 76 en 77 toon nie wat
tog die doel van die afsitting in my amp was.
1.1 Die kerkraad en Part. Sinode Oos-Transvaal verkrag KO, artt. 79/80 in die lig van bogenoemde
deur te konstateer en te sanksioneer dat ‘n persoon deur sulke ongegronde beskuldigings geskors
moet word vgl. art.13.21(5) van 24 Augustus 1997 Bylae A11. Dit is kerkordelik nie haalbaar
nie.
1.2 Die Voorsitter en Skriba herformuleer die ongegronde klag van die kerkraad nl. “in die lig van
klagtes gemeld in die brief” in nog ‘n ongegronde klag wat nie eers deur die kerkraad met ‘n
besluit bekragtig of genotuleer is nie nl. “onrustigheid wat u optrede veroorsaak” (vgl. KO, art.
34 en par. 4.8.2.4 “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b).
1.3 Voorgenoemde toon dat die kerkraad tot op datum my nog met geen gegronde en tugwaardige
klag van enige aard gekonfronteer het en die sensuur volgens KO, artt. 76/77 op my bedien het
nie (vgl. my Appèl Bylae A par. 1.5.1 tot 1.5.7).
Die inhoud van die eerste klag voor my skorsing en die van die tweede klag daarna is nie
ter sprake nie. Die beginsel dat ek nie gekonfronteer was met ‘n vraag of ek skuldig is of ‘n
klag in die vergadering nie maar eers nadat ek geskors is, is ter sprake (vgl. Bylae A11). Die
inhoud van die twee klagte mag naby mekaar wees maar die implikasie daarvan voor en na
skorsing maak saak, nl. of vasgestel is of daar ‘n prima facie saak is. “Dit beteken dat die
kerkraad, met ‘n voorlopige beoordeling van die gronde en materie van die klag, moet bepaal of
daar ‘by die eerste aansig’ ‘n saak uitgemaak kan word dat die klag waarskynlik gegrond en
gewigtig is”, aldus dr. Jan Visser (vgl. p. 289 laaste paragraaf “Die Kerkorde in praktyk”).
1.3.1 Daarom appelleer ek na die Nasionale Sinode van 2000 omdat die besluite van die kerkraad,
classis contracta en Part. Sinode Oos-Transvaal nie kerkordelik verantwoordbaar is nie en
aanleiding gee tot hiërargiese kerkregering in die GKSA kerkverband.
2. Regskrenking gepleeg deur Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluit art.41.6.1 van 24
November 1998
2.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy besluit deurdat hy nie uitspraak lewer
oor die regskrenking wat gepleeg is deur die kerkraad, nl. (i) om my voorlopig te skors sonder
om my te konfronteer met ‘n vraag of ek skuldig is of ‘n gegronde klag waarteen ek my kon
verdedig het en (ii) die kerkraad daarna met sy skrywe, Bylae 15(1) konfronteer met ‘n klag wat
nie deur ‘n kerkraadsbesluit bevestig en genotuleer is nie. Sodoende wil die kerkraad, classis
contracta en Part. Sinode Oos-Transvaal hê dat ek myself by die classis contracta teen ‘n
onamptelike en ongegronde klag waarmee ek nie gekonfronteer was voor my skorsing nie,
verdedig wat nie kerkordelik verantwoordbaar is nie. Die classis contracta volgens art.4.8.4.4
van die “Handleiding vir ouderling” konstateer: “Meerdere advies: Hiervoor word twee
naburige kerkrade opgeroep om onpartydig saam met die plaaslike kerk te oordeel oor die
grond en reg van voorlopige skorsing (vgl. par. 1.5.1 tot 1.5.7 van my Appèl Bylae A). Dit
gaan in die Derde en Vierde Appèlgronde oor die onkerkordelike orde wat deur die kerkraad
gevolg is en gesanksioneer word deur die Part. Sinode Oos-Transvaal.
Vyfde Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998 asook die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.4.1 Beoordeling en 2.4.2
Bevinding.
Appèlgrond
My Vyfde Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word:
1. Kerkorde, art. 79: “die aangeklaagde geleentheid kry kennis van die klag teen hom en
geleentheid om homself te verdedig” (vgl. “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b par. 4.8.4.2)
2. Kerkorde, art. 34 “om noukeurig op te skryf wat noodsaaklik opgeteken moet word” en
“Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.2.4 Bylae 1b.
Motivering
1. Die regskrenking gepleeg t.o.v. die beoordeling en bevinding van die Part. Sinode Oos-Transvaal
omtrent die feit dat die kerkraad my nie gekonfronteer het met ‘n grondige klag en geleentheid
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gegee het om my teen so ‘n klag voor te berei en te verweer nie, is reeds onder my Eerste tot
Vierde Appèlgronde aangetoon (vgl. hier die Appèl Eerste Appèlgrond: Motivering par. 1-4.2 en
Tweede Appèlgrond. Motivering par. 1-4.5 en 3de en 4de Appèlgronde: Motivering par. 1- 1.3.1
en 2.1).
2. Daar is geen bewys gelewer dat die kerkraad my vooraf vermaan of bearbei het oor die klagtes
van die diakens voordat hy die tug summier volgens KO, art. 79 op my toegepas het nie. Die
diakens en kerkraad het my beskuldig en dus lê die onus op hulle om dit te staaf met bewyse om
sodoende ‘n gegronde klag te kan lê waarvolgens KO, art. 79 op my toegepas mag word (vgl.
“Handleiding van ouderlinge” en “Die Kerkorde in praktyk” “’n Noukeurige Notule van al die
handelinge is uiters noodsaaklik”).
2.1 Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur te oordeel (vgl. Bylae 1a par. 2.4.1.3) dat die
gronde van die klagtes bespreek is deur die kerkraad omdat dit nie so genotuleer is nie. Ek is ook
nie in die vergadering voor ek geskors is volgens die Notule gekonfronteer met ‘n vraag of klag
nie (vgl. KO, art. 34). Indien dit wel so was, sou ek daarop gereageer het in die vergadering (vgl.
Bylae 11). Part. Sinode Oos-Transvaal het dus geen gronde vir sy beoordeling nie. Wat
bespreek is, is die ontvanklikheid van die brief en nie die grondigheid en bewyse van die klagtes
nie. Geen vrae is aan my gevra of ek skuldig is gedurende hierdie bespreking nie. Die Notule
meld dat geleentheid is gegee vir vrae maar nie of hulle ter tafel geneem is en beantwoord is nie
(vgl. KO, art. 34 en Bylae 1b par. 4.8.2.4 Deeglike kerkraadsnotule).
2.2 Part.Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking onder hierdie Appèlgrond deur sy oordeel dat ek
onder misverstand oor die hantering van die klagtes was. Hy het geen bewys hiervoor gelewer
nie volgens sy beoordeling par. 2.1.1 van sy Kommissierapport waarna hy verwys wat nie korrek
is nie soos bewys is onder my Eerste tot Vierde Appèlgronde hierbo (vgl. KO, art. 34 en par.
4.8.2.4 en 4.8.4.2 van “Handleiding vir ouderlinge” en “Die Kerkorde in praktyk” van dr. Jan
Visser).
Sewende Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art .41.6.1 van 24 November 1998 van die Part. Sinode
Oos-Transvaal asook sy Kommissierapport par. 2.6.4 nl. “Die broeder bewys nie regskrenking deur
ander kerkraadsaangeleenthede met die saak in verband te bring nie”.
Appèlgrond
1. Die Klassis het die verband tussen my drie Appèlle genoem en ek het dit diensooreenkomstig
oorgedra aan die Part. Sinode Oos-Transvaal maar hy het dit nie in ag geneem met sy bevinding
nie (vgl. eerste par. Bylae A onder Besluit en Korrespondensie dokument 6: Kennis van Appèl
na Nasionale Sinode Potchefstroom van 14 Desember 1998 aan Part. Sinode Oos-Transvaal).
Motivering
Volgens my Appèl Bylae A na die Part. Sinode Oos-Transvaal onder die eerste par. onder Besluit,
word gemeld dat daar onderlinge verband is tussen die drie Appèlle wat op die Klassissitting van 9
Maart 1998 aangehoor en daarna besluit is dat hulle nie ontvanklik is omdat die verweerders nie insig
in die stukke gehad het om hulle voor te berei nie. Hierdie Appèlle het gehandel oor (i) my skorsing
en afsitting in my amp. Daar is besluit dat dit behoort op die Part. Sinode Oos-Transvaal se tafel; (ii)
die onkerkordelike toepassing van tug en opheffing daarvan op diaken Sidebottom wat geslaag het by
die Part. Sinode Oos-Transvaal op dieselfde sitting as hierdie Appèl en (iii) die onkerkordelike
toepasing van sensuur op myself a.g.v. ‘n Beswaarskrif en misgissing wat geslaag het by die Klassis
Germiston (vgl. Bylae A1 p. 2: Klassisbesluite art.35.1.1 en 35.1.2 van 16 Oktober 1998).
2. Aangesien dit deur die Klassis genoem is dat hierdie drie Appèlle verband hou en twee van die
drie geslaag het, is dit nie buite orde dat ek hulle in verband met hierdie Appèl bring om
regskrenking aan te toon nie. Ek het reeds aangetoon dat (i) die diakens volgens hulle skrywe
Bylae A14 die laaste par. p. 1 en die kerkraad Bylae A14 (iii) onder subhoof 6, teen my
gekoukus het. Ek het ten gunste van diaken Sidebottom geappelleer dat die kerkraad hom op n
onkerkordelike wyse onder sensuur gesit en opgehef het, sonder om die vier klagtes van sy
skrywe waarvan sommige ooreenstem met dié van hierdie Appèl, te ondersoek (vgl. Bylae A
par.1.5.7).
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2.1

Dit is nie vergesog nie as ek tot die gevolgtrekking kom dat die kerkraad van Birchleigh se
onrus toegeskryf kan word aan sy onkerkordelike en hiërargiese optredes wat ek aan die lig
gebring het deur my Beswaarskrifte en Appèlle, wat geslaag het.
2.2 Aangesien altwee bogenoemde Appèlle in dieselfde sitting behandel is; ek gemeld het in my
Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal dat hulle verband hou en die uitspraak oor diaken
Sidebottom se saak dat dit geslaag het, behoort dit om reg te laat geskied in aanmerking
geneem gewees het as aanleiding tot die kerkraad se onkerkordelike en hiërargiese besluite om
my af te sit in my amp.
2.3 Die Part. Sinode Oos-Transvaal se Kommissie van hierdie Appèl was teenwoordig in die
Sinodesitting toe diaken Sidebottom se saak vooraf behandel en daaroor besluit is. Die
bevinding van die Part. Sinode Oos-Transvaal was dat my Appèl in sy geheel slaag, dat die
kerkraad diaken Sidebottom se klagtes moes opgevolg het en daaroor uitspraak moes gelewer
het, i.p.v. om op ‘n onkerkordelike wyse volgens KO, art. 76 sensuur op hom toe te pas en op te
hef. Deur my Appèl wat geslaag het, het ek tereg diaken Sidebottom se reg verdedig in die lig
van die Koning van die kerk se orde en reg (vgl. my Appèl Bylae A par. 1.5.7 en Bylae 1a par.
2.6.1.1 tot 2.6.2).
3. Die Part. Sinode Oos-Transvaal het regskrenking gepleeg deur nie bogenoemde gronde, in die
beoordeling van hierdie Appèlgrond, in ag te neem nie.
Agtste Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art.41.6.1 van Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998 asook sy Kommissierapport Bylae 1a par. 2.7.1 Beoordeling en 2.7.2 Bevinding.
Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word
1. Meerdere advies: twee naburige kerkrade opgeroep word om onpartydig saam met die plaaslike
kerk te oordeel oor die grond en die reg van die voorlopige skorsing (vgl. “Handleiding vir
onderlinge” Bylae 1b par. 4.8.4.4).
2. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig (vgl.
“Handleiding vir onderlinge” par. 4.8.4.2 derde paragraaf).
Motivering
1. Die kerkraad verwittig my as volg: (i) “die Kerkorde bepaal dat Deputate van naburige kerkrade
opgeroep word om verder te handel”. Ek word verder in kennis gestel van die datum en tyd van
die vergadering. Daar word nie gesê of ek die vergadering moet bywoon of nie en of ek my mag
verweer of nie (vgl. Bylae A15(1) van my Appèl Bylae A).
2. Ek verwittig die kerkraad as volg: “Vanaf my bevestiging as ouderling trag ek om my
onderneming volgens die Woord, Belydenisskrifte en Kerkorde na te kom en uit te leef. Hieroor
het mense aanstoot geneem en my persoon aangeval. Ek het huidig niks verder om te sê nie. Ek
sal dus nie die vergadering bywoon nie. Ek laat die verdere verloop met volle vertroue in die
hande van die alwetende Here wat gedagtes van mense ken en hulle harte deurgrond” (vgl. Bylae
A16).
2.1 ‘n Aantal handtekeninge van ‘n koukus van diakens op ‘n klagskrif maak dit wel ontvanklik maar
bewys nie die grondigheid van hulle beskuldigings nie (vgl. hierdie Appèl “Eerste Appèlgrond”:
Motivering par. 1-2.1 hierbo). “Ketterjagtery of vittigheid” aldus prof. Spoelstra “moet afgewys
word”.
5. Ds. H.F. van Wyk van Primrose het my versoek om die Deputate te ontmoet waartoe ek geredelik
ingestem het. Ek het myself egter nie verdedig nie aangesien daar geen gegronde klagte teen my
was nie. Ek het geen Notule van die verloop van hierdie vergadering met die Deputate ontvang
nie behalwe Bylae A15(2) art.5.6 van 9 September 1997.
5.1 Na aanleiding van ‘n vraag van ds. H.F. van Wyk in die Part. Sinodesitting van 24 November
1998: “Waarom ek nie ‘n kopie van die bevindinge van die Deputate by my Appèl ingesluit het
nie” was my antwoord: “omdat ek dit nie ontvang het nie”. Ek veronderstel dat hy as
verweerder by die Part. Sinodesitting aan die Appèlkommissie die inhoud daarvan sou voorgedra
het. Intussen het ek egter ‘n afskrif by hom bekom en sluit dit in as Bylae1c van hierdie Appèl
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(vgl. 2.7.1.2 van die Part.Sinode se Kommissierapport Bylae 1a en Bylae A15(2) besluit van
kerkraad art.5.6 van 9 September 1997).
3. Ek het nie vertroue in die onpartydigheid van die classis contracta gehad nie. Weens die feit dat
daar geen gegronde en tugwaardige klag teen my was waarvolgens ek op grond van KO, artt.
79/80 in my amp geskors was nie en my gewete skoon was, het ek dit gehanteer soos aangedui in
par. 1-2.1 hierbo.
4. Regskrenking gepleeg deur die kerkraad
4.1 Volgens die stukke word ek deur die kerkraad verwittig dat ek geskors is weens “onrustigheid
wat u optrede veroorsaak wat lei tot rusie, onmin en indringing” sonder enige grondige rede of
bewys daarvan. Waarteen moes ek my verdedig het?
4.2 Die volgende gronde vir die beskuldigings ontbreek by die diakens en kerkraad se eerste klag:
4.2.1 Inmenging in die amp van die diakens: Geen feite is gegee oor die aard van die tugwaardige
sonde van inmenging met die Pretoriusgesin nie (vgl. art. 23 en Bevestigingsformulier).
4.2.2 Verskeie broeders bedank: Name is genoem maar geen opvolging deur die kerkraad van
hulle klagte is genotuleer nie.
4.2.3 Bestuur van my eie huisgesin: Kerkverband is opgesê: My kinders en eggenote het almal
Belydenis afgelê en behoort aan Gereformeerde en Christelike kerke. Ek was nooit hieroor
aangespreek gewees nie. Hoe benadeel dit my bediening as ouderling? My eggenote is
Redakteur van ‘n Gereformeerde kerkblad.
4.3 Die tweede ongegronde geformuleerde klag is nie bekragtig deur ‘n kerkraadsbesluit en
genotuleer nie. Ek was ook nie daarvolgens gekonfronteer deur die kerkraad voor of in die
betrokke kerkraadsvergadering, voor my skorsing nie. Ek is ook nie geleentheid gegee om my
voor te berei om my te verdedig daarteen voor my skorsing nie. Daarby is dit nie deur die
kerkraad ondersoek na die grondigheid daarvan en bekragtig deur ‘n kerkraadsbesluit voor my
skorsing nie. Dit is slegs deur die Skriba en predikant op grond van die diakens se klagskrif
geformuleer (vgl. KO, artt. 31 en 34 en par. 4.8.2.4 “Handleiding van ouderlinge” Bylae 1b en
“Die Kerkorde in praktyk” van dr. Jan Visser, p. 289 onder “Verdere verloop”).
5. Regskrenking gepleeg deur classis contracta
5.1 “Die Deputate van naburige kerkrade word opgeroep om onpartydig saam met die plaaslike kerk
te oordeel oor die grond en die reg van die voorlopige skorsing” (vgl. par. 4.8.4.4 “Handleiding
vir ouderlinge”). Die bevinding van die Deputate volgens Bylae 1c, bevat ongegronde oordeel en
geen uitspraak oor die kerkraad se geformuleerde klag waarmee hy my nie gekonfronteer het
voordat hy my geskors het uit my amp nie oor “onrustigheid wat u optrede veroorsaak wat lei
tot rusie, onmin en indringing”, nl:
5.1.1 My bediening nie met vrug kon voortsit nie: Geen grond waarop hierdie beskuldig
kwalifiseer nie (vgl. Bylae 1c).
5.1.2 Oormatige klem op die Kerkorde en prosedures met die gevolg die Skrif nie die sentrale plek
inneem nie: Geen gronde genoem nie. Beswaarskrifte en Appèlle is die kerklike weg om ‘n
Skrifgefundeerde orde in die kerkregering te reël en hiërargie in die gemeenskap van die kerk
te voorkom (vgl.Bylae 1c).
5.1.3 Liefdesdiens van Christus staan nie sentraal maar my eie persoonlikheid: Geen gronde is
genoem nie en dit is uiters beledigend oor ‘n gelowige wat veertig jaar as ouderling en
kategeet gedien het en daar nou skielik ontdek word dat die liefdesdiens van Christus nie
sentraal by hom staan nie (vgl. Bylae 1c).
5.1.4 Indien ek met die ampswerk voortgaan, sal gemeente uitmekaar spat: Geen bewyse van
ontrou in my amp t.o.v. KO, art. 23 en formulier vir bevestiging bewys nie. Nie een van die
lidmate van my wyk het ooit die GKSA kerkverband deur my toedoen opgesê nie (vgl.Bylae
1c).
6. Net soos die kerkraad deur sy ongegronde beskuldiging my geskors het, het die classis contracta
met sy ongegronde beskuldigings, regskrenking gepleeg om my in my amp laat afsit deur sy
bogenoemde beskuldigings sonder om “ondersoek in te stel na die grondigheid van die klag” en
saam met die kerkraad onpartydig “te oordeel oor die grond en reg van die voorlopige skorsing”
op grond van die ongegronde klagte van die diakens (vgl. par. 4.8.4.2 en 4.8.4.4: ”Handleiding
vir ouderlinge”).
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6.1 Volgens Bylae A15 (2), die kerkraad se skrywe van 12 September 1997, is die Deputate se
bevinding Bylae 1c nie eers opgeneem as deel van die Notule nie (vgl. Bylae A- 15 (2)).
Regskrenking gepleeg deur Part. Sinode Oos-Transvaal
1. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy beoordeling par. 2.7.1.1 van sy
Rapport Bylae 1a soos ek alreeds met my Eerste en Tweede Appèlgronde getoon het dat ek die
hantering van ‘n klag deur die kerkraad reg verstaan het en sy vertolking teenstrydig is met die
van die “Handleiding vir ouderlinge” en “Die Kerkorde in praktyk” van dr. Jan Visser (vgl.
Motivering en regskrenking Eerste tot Vierde Appèlgronde hierbo).
2. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskenking om te oordeel dat ek ‘n afskrif van die
bevinding van die Deputate van die naburige kerkrade gehad het en met opset dit nie in my Appèl
ingesluit het nie aangesien ek dit nie ontvang het nie en soos aangedui hierbo dit nou ingesluit het
op navraag van ds. van Wyk van Primrose. Die Part. Sinode Oos-Transvaal kon gereël het om dit
te kry indien hy geoordeel dat dit nodig is in die beoordeling van my Appèl.
3. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking volgens par. 2.7.2 van sy Rapport Bylae 1a
met sy bevinding dat die kerkraad ‘n amptelike klag hanteer het omdat die kerkraad wel ‘n brief
met klagte ontvanklik verklaar het maar nie soos ek in my Eerste tot Vierde Appèlgronde hierbo
aangetoon het, ondersoek het of dit ‘n prima facie-saak is of nie. Hy het nie met stawende bewyse
uit die Appèlstukke aangetoon dat ek met ‘n amptelike klag voor my skorsing gekonfronteer en
geleentheid gegee was om my voor te berei om my te verdedig en om aangehoor te word nie.
4. Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur die regskrenking wat gepleeg is deur die
Deputate-om nie onpartydig saam met die kerkraad in classis contracta die grond en reg van my
voorlopige skorsing te beoordeel nie maar nuwe klagte omtrent my persoon wat nie waar bewys is
nie teen my in te bring, nie te beoordeel nie maar dit te sanksioneer deur sy swye hieroor (vgl. par.
5 direk hierbo en par. 2.5.1 van Appèl Bylae A).
Negende Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art.41.6.1 van Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998 asook die inhoud van sy Kommissieverslag Bylae 1a par. 2.8.1 Beoordeling en 2.8.2
Bevinding.
Appèlgronde
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word:
1. Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die kerkraad ondersoek in na die grondigheid van
die klag.
2. Die aangeklaagde kry kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom voor te berei en te
verdedig.
Motivering
1. In my Appèl, Bylae A par. 2.5.2, stel ek dit duidelik dat die verandering van die klag waarvolgens
ek geskors is, was van “in die lig van die klagtes gemeld in die brief oudl. J.D. de Villiers
voorlopig in sy amp geskors word soos bepaal deur KO, artt. 79/80” na “weens die onrustigheid
wat u optrede veroorsaak wat lei tot rusie, onmin en indringing”. Ek het nie beweer dat die
inhoud van die twee klagtes verskil nie. Ek het geappelleer teen die feit dat die kerkraad my nie
op die vergadering gekonfronteer het met die eersgenoemde klag omdat hy nie kans gehad het om
ondersoek in te stel of dit ‘n prima facio-saak is of nie. Daarom het ek nie van die spreekbeurt
gebruik gemaak nie omdat indien hy wel my sou gekonfronteer het met ‘n klag ek sou gevra het
vir geleentheid om my voor te berei vir my verdediging. Die Voorsitter en Skriba het die tweede
klag geformuleer en dit is nie deur ‘n kerkraadbesluit bekragtig of genotuleer nie.
1.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg dus regskrenking deur te oordeel en te bevind volgens
2.8.1.1- 2.8.2.1 en 2.3.2.1 van sy Rapport (Bylae 1a) dat ek beweer het dat die inhoud van die
twee klagtes verskil en ter sprake was. Dit was ook nie ter sprake volgens my Derde en Vierde
Appèlgronde nie, soos hy in par. 2.8.1.2 Bylae 1a. Daarom is ‘n bewys nie nodig dat die twee
Appèlgronde se inhoud verskil nie (vgl. par. 2.5.2.2 van my Appèl Bylae A en par. 1.3 onder
Motivering van my 3de en 4de Appèlgronde hierbo).
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1.2 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur nie uitspraak onder hierdie Appèlgrond
te lewer oor die feit dat die kerkraad my nie gekonfronteer het met ‘n klag op die vergadering
van 24 Augustus 1997 nie maar hy trek die aandag af deur bewyse te vra vir die verskil in inhoud
van die twee klagtes wat nie ter sprake is nie.
Tiende Appèlgrond
Verwysing na die artikel waarteen die Appèl gaan: Art.41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van
24 November 1998 asook die inhoud van par. 2.9.1 Beoordeling en 2.9.2 Bevinding.
Appèlgrond
My Tiende Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word:
Nadat die klag formeel in orde gevind is, stel die kerkraad ondersoek in na die grondigheid van die
klag. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig en
twee naburige kerkrade word opgeroep om onpartydig saam met die plaaslike kerk te oordeel oor die
grond en die reg van voorlopige skorsing.
Motivering
1. Ek het reeds onder my Eerste tot die Negende Appèlgronde van hierdie Appèl, die regskrenking
wat gepleeg is deur die besluit van Part. Sinode Oos-Transvaal t.o.v. waarom ek “nie n
spreekbeurt” wou hê nie aangetoon. Dieselfde beredenering oor die regskrenking van my Eerste
en Tweede Appèlgronde geld ook vir die Part. Sinode Oos-Transvaal se beoordeling par. 2.9.1.3
van sy Kommissierapport Bylae 1a nl. “Die Kommissie vind dit vreemd dat die Appellant nie n
spreekbeurt wou hê nie nadat die klagte gestel is nie”.
2. Ten opsigte van die Part. Sinode Oos-Transvaal se beoordeling par. 2.9.1.3 van Bylae1a nl. “die
Appellant wou ook nie op die vergadering van die kerkraad met twee naburige kerkrade homself
verweer nie” - het ek reeds aangetoon in my Eerste tot Negende Appèlgronde dat die kerkraad se
eerste klag en daarna sy hergeformuleerde klag albei ongegrond is en nie ‘n prima facie saak
bewys is nie - sy tweede klag was nie eers bekragtig deur ‘n besluit en ook nie so genotuleer nie
daarom het ek besluit volgens my skrywe Bylae A16 kennis te gee dat ek nie die classis contracta
vergadering sal bywoon om my te verweer nie. Ek het ook nie myself met die ontmoeting met die
Deputate verweer nie. As ek dit wel sou gedoen het, sou dit beteken het dat ek die tweede
geformuleerde klag, wat nie bekragtig is deur ‘n kerkraadsbesluit en ook nie so genotuleer was
nie, sou erken het as ‘n prima facie-saak wat dan kerkordelik onverantwoordbaar van my sou
gewees het.
3. Ten opsigte van die Part. Sinode Oos-Transvaal se beoordeling par. 2.9.1.3 Bylae 1a nl. “en tog
kom die broeder met hierdie Appèl tot ‘n verweer wat die ter-tafel-geneemde klagtes betref” - het
ek reeds aangetoon dat daar geen ondersoek gedoen is deur die kerkraad na die grondigheid van
die klagte nie. Dit is ook nie genotuleer dat die kerkraad die klagtes van die diakens ter tafel
geneem het en die “grondigheid ondersoek het nie” soos die Part. Sinode Oos-Transvaal volgens
par. 2.9.1.3 Bylae 1a impliseer deur sy ter- tafel-geneemde klagtes betref nie (vgl. par. 4.8.4.2 en
4.8.2.4 “Handleiding vir ouderlinge”). Ek het dit nie nodig geag om my te verweer nie soos ek
reeds aangetoon het onder my Eerste tot Negende Appèlgronde hierbo aangesien geeneen van die
twee klagtes waarvolgens ek geskors is deur die kerkraad nóg die classis contracta nóg die
Deputate, ondersoek en vasgestel is of dit ‘n prima facie saak is of nie. Die Deputate het volgens
Bylae 1c my aangekla in stede van saam met die kerkraad in classis contracta te oordeel oor die
grond en die reg van voorlopige skorsing.
3.1 Omdat albei hierdie klagte van die kerkraad net soos dié van die diakens ongegrond was, het ek
dit nie nodig geag om my by classis contracta vergadering te verweer nie, om dieselfde rede
waarom ek nie gebruik gemaak het “van my spreekbeurt” by die kerkraadsvergadering nie (vgl.
my Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal Bylae A par. 1.3.2.1-1.3.3.2.2; 1.5.1-1.5.7; 2.12.5.2.2 en veral par. 1.3.2.4).
3.2 Die Part. Sinode Oos-Transvaal verwar die feitelike inligting volgens par. 1.3.3 onder die
subhoof van my Appèl Bylae A nl.: Evaluering van die klagtes van vyf diakens teen
ouderling J.D. de Villiers Bylae A14, met motivering m.b.t. my Appèlgronde.
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3.2.1

Ek sou my met hierdie feitlike inligting verweer het indien die kerkraad en classis contracta
amptelik die openbare growwe sondes wat ek volgens Bylae A14 van die diakens se brief sou
gepleeg het, voorlopig sou ondersoek het en met ‘n redelike mate van sekerheid die
moontlikheid van skuld by my sou vasgestel het en my daarmee sou konfronteer het. Die feit
dat die kerkraad nie die tug volgens KO, artt. 76/77 op my toegepas het na die afsitting in my
amp nie bewys dat hy geen grondige klag d.w.s prima - facie saak gehad het waarmee hy my
voor my skorsing mee kon konfronteer nie.
3.2.2 Dit is dus nie nodig dat die klaers by die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24 November 1998
teenwoordig moes gewees het nie aangesien die kerkraad my nie gekonfronteer het met ‘n
klag nie, soos reeds aangetoon is onder my Eerste tot Negende Appèlgronde hierbo. Ek het
die bogenoemde inligting nie gebruik as motivering tot ‘n Appèlgrond nie maar slegs ter
inligting.
3.3 In die lig van voorgenoemde soos ek aangetoon het, het die Part. Sinode Oos-Transvaal
regskrenking gepleeg deur sy verkeerde oordeel volgens par. 2.9.1.3 van Bylae 1a t.o.v. my
spreekbeurt by die kerkraadsvergadering, my bywoning van die classis contracta vergadering en
verweer met verwysing na die ter-tafel-geneemde klagtes en klaers se teenwoordigheid by die
Part. Sinodesitting.
3.4 Nóg die kerkraad nóg die classis contracta het die gebod wat ek oortree het of die tugwaardige
sonde wat ek gepleeg het, aangetoon en bevestig nie. Omdat hy geen tugwaardige sonde teen
my kon bewys nie, het die kerkraad dit nie opgevolg met die tug volgens KO, artt. 76/77
waarvolgens ek dan sou kon geappelleer het en my met sukses volgens die inhoud van par. 3.2
hierbo en die inligting volgens par. 1.3.3 van my Appèl na die Klassis in ‘n Appèl, sou kon
verweer het.
3.4.1 Die Part. Sinode Oos-Transvaal pleeg regskrenking deur sy verkeerde oordeel volgens par.
2.9.1.3 en bevinding volgens par. 2.9.2.1 soos aangetoon is in hierdie Appèl onder die Eerste
tot die Negende Appèlgronde. Deur die onkerkordelike besluite en optrede van die kerkraad
en Deputate - en kerkraad saam met die Deputate in classis contracta-soos aangetoon in
hierdie Appèl te sanksioneer bevorder die Part. Sinode Oos-Transvaal hiërargie in die
kerkregering in die GKSA se kerkverband en koninkryk van die Here op aarde. Weens die
feit dat die kerkraad en die classis contracta geen stawende bewyse kon lewer van enige
tugwaardige sonde wat ek gepleeg het nie; geen gebod kan noem wat ek oortree het nie; as
kategeet geen wangedrag en valse leer wat ek verkondig het kon bewys nie, het die Part.
Sinode Oos-Transvaal regskrenking gepleeg om die uitspraak van die kerkraad en classis
contracta te sanksioneer.
Hiermee meen ek dat ek voldoende aangetoon het met stawende getuienis in die lig van die Skrif,
Belydenis en Kerkorde, dat die Part. Sinode Oos-Transvaal deur sy besluite oor my voorlopige
skorsing en afsitting in die amp as ouderling en kategeet, regskrenking gepleeg het.
G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.

Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
Bylae A:
Appèl na Part. Sinode Oos-Transvaal.
Bylae 1a: Part. Sinode Oos-Transvaal se kommissierapport.
Bylae 1b: Uittreksels par. 4.8.2.4; 4.8.4.1 tot 4.8.4.4 van die “Handleiding vir ouderlinge”
saamgestel deur Klassis Noordelike Pretoria:
Bylae 1c: Bevinding en aanbieding: classis contracta.
Bylae A1:
Uittreksels uit Klassisnotule van 15 Oktober 1998.
Bylae A11:
Kerkraadsnotule art. 13.21 1-6 van 24 Augustus 1997: Voorlopige skorsing.
Bylae A12:
Kerkraadsnotule art. 9.2.3 van 12 November 1995 t.o.v. ‘n Beswaarskrif Bylae
A19.
Bylae A14:
Klagskrif van vyf diakens teen ouderling J.D. de Villiers volgens artt. 79/80 KO.
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Bylae A14(iii):
Bylae A15 (1):

Kerkraadskrywe aan br. J.V. Hayes par. 6.
Kennisgewing van Kerkraadsvergadering saam met Deputate van 5 September
1998.
Bylae A15 (2):
Kerkraadsbesluit art. 5.6 van 9 September 1997: Afsitting uit amp.
Bylae A16:
Kennisgewing van nie bywoning van vergadering deur br. J.D. de Villiers.
Bylae A18:
Skrywe aan br. J.D. de Villiers: Afhouding van Nagmaal.
Bylae A19:
Beswaarskrif teen bevestiging van diaken as ouderling (vgl. Bylae A1 van A
Klassisbesluit art. 35.2.1 en 35.2.2 van 16 Oktober 1998).
Bylae B:
Klassiskommissierapport.
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die appellant het ‘n nadere verduideliking aan die Kommissie gegee.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond van die Appèl
1.4.1 Indiening van ‘n klag teen ouderling De Villiers
Op 24 Augustus 1997 lê die vyf diakens ‘n skriftelike klag teen oudl. De Villiers voor die Kerkraad
van die Geref. Kerk Birchleigh (vgl. Bylae A14).
Besluit: Kennis geneem.
1.4.2 Verloop tydens die kerkraadsvergadering
1.4.2.1 Nadat die klag deur die Voorsitter aan die vergadering voorgehou is, word besluit dat die
brief ontvanklik is.
1.4.2.2 Die klaers kry geleentheid om hulle saak te stel.
1.4.2.3 Ouderling De Villiers kry geleentheid om sy saak te stel, maar dui aan dat hy nie ‘n
spreekbeurt wil hê nie.
1.4.2.4 Die aanklag word in die teenwoordigheid van die klaers en ouderling De Villiers bespreek.
1.4.2.5 Die betrokke diakens en ouderling De Villiers verlaat die vergadering en die Kerkraad
besluit om ouderling De Villiers ooreenkomstig KO, artt. 79 en 80 “in die lig van die klagtes
gemeld in die brief” “voorlopig in sy amp te skors”. Daar word ook besluit om ‘n
vergadering met twee naburige Kerkrade te belê aangaande die skorsing van broeder De
Villiers as ouderling.
Besluit: Kennis geneem.
1.4.3 Vergadering van die Kerkraad saam met twee naburige kerke
1.4.3.1 Die Kerkraad gee aan br. De Villiers skriftelik kennis van die vergadering saam met die
twee naburige kerke of Classis contracta (Bylae 16).
1.4.3.2 Die broeder gee egter aan die vergadering kennis dat hy nie die vergadering sal bywoon nie
en motiveer sy afwesigheid deur te sê dat hy getrou was in sy roeping en dat mense aanstoot
geneem het aan sy getrouheid.
1.4.3.3 Die Classis contracta besluit dat die broeder ingevolge KO, artt. 79 en 80 “uit die amp gesit
word” (vgl. Bylae A18) en word skriftelik daarvan in kennis gestel deur die Kerkraad (Bylae
A15(2).
Besluit: Kennis geneem.
1.4.4 Appèl na Klassis Germiston
1.4.4.1 Broeder De Villiers appelleer na die Klassis Germiston.
1.4.4.2 Die Klassis besluit dat die Appèl teen die Classis contracta in terme van KO, artt. 30 en 31
in sy geheel onontvanklik is en dat dit op ‘n meerdere vergadering hoort.
Besluit: Kennis geneem.
1.4.5 Appèl na die Part. Sinode Oos-Transvaal
1.4.5.1 Broeder De Villiers appèlleer na die Part. Sinode Oos-Transvaal en die Appèl dien op 24
November 1998 voor die Part. Sinode Oos-Transvaal.
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1.4.5.2

Die Part. Sinode besluit dat die Appèl nie op een van die gronde slaag nie en in geheel nie
slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
1.4.6 Appèl na die Nasionale Sinode
Die appellant appelleer na die Nasionale Sinode GKSA 2000.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Eerste Appèlgrond
“My Eerste Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word:
1. “As ampsdraers ‘n openbare growwe sonde bedryf wat in die kerk skandelik of by die owerheid
strafbaar is, moet hulle deur die Kerkraad dadelik voorlopig geskors word”.
2. Oor die beginsel van die openbare growwe sonde wat in die kerk skandelik is en ek in my amp
voorlopig geskors en afgesit is sodat die tug volgens KO artt. 76 en 77 op my toegepas kon word
omdat ‘n persoon wat onder sensuur verkeer nie ‘n amp in die kerk mag beklee nie.
3. Kerkorde art. 34: noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word”.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Appèlkommissie se beoordeling
Die appellant beweer dat die Part. Sinode die eerste grond van sy Appèl verkeerd geïnterpreteer het en
dan tot bevindings kom wat irrelevant is.
Die appellant stel dat hy in grond een van sy Appèl voor die Part. Sinode gehandel het oor die feit dat
die Kerkraad hom nie met die vraag gekonfronteer het of hy skuldig is aan die klagtes wat voor die
Kerkraad gebring is nie. Uit 1.2.3 van die Appèl voor die Part. Sinode blyk dat hierdie saak wel deur
die appellant in sy eerste grond aan die orde gestel is. Uit die beoordeling en bevindings van die Part.
Sinode is dit duidelik dat die Part. Sinode inderdaad nie aandag gegee het aan die vraag of die
Kerkraad die appellant gekonfronteer het met die vraag of hy skuldig is aan die beskuldigings nie.
Volgens die appellant veroorsaak hierdie nalating deur die Part. Sinode dat die Appèl nie op die eerste
grond slaag nie. Uit die Notule van die Kerkraad blyk dit egter dat die appellant teenwoordig was
terwyl die Kerkraad die klag van die diakens ondersoek het. Hy was teenwoordig, toe die voorsitter
die brief “volledig” “aan die vergadering voorgelees is”, toe die “klaers” geleentheid gekry het om
“hulle saak te stel”, toe daar geleentheid gegee is vir “wye bespreking” en vir vrae. Dit blyk dat die
Kerkraad aanvaar het dat die broeder bewus was dat die grondigheid van die klag teen hom ondersoek
word en dat hy by implikasie gekonfronteer word met die vraag of hy skuldig is. Tydens die
Kerkraadsvergadering het die broeder ruim geleentheid gehad om homself teen die aanklag te
verweer.
Dit blyk dus dat die Part. Sinode nie tot ‘n ander bevinding sou gekom het indien hulle wel sou
geoordeel het of die broeder met die vraag gekonfronteer is of hy skuldig is op die klagte nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant toon nie in Appèlgrond Een regskrenking aan nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond Een nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2
Tweede Appèlgrond
“Verwysing van artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998: “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie asook
die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.2.1 tot 2.2.3 wat hy sy eie gemaak het en aanleiding gegee
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het tot sy besluit.”.
Besluit: Kennis geneem.
Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus op die volgende beginsels wat geweld aangedoen is deur die besluite van
die Part. Sinode Oos-Transvaal:
1. Kerkorde artt. 79/80 nl.: “As ampsdraers ‘n openbare sonde bedryf wat in die kerk skandelik of
by die owerheid strafbaar is, moet hulle dadelik voorlopig geskors word”.
2. Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die Kerkraad ondersoek in na die grondigheid van
die klag (vgl. par. 4.8.4.2 tweede par. “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b en “Die Kerkorde in
praktyk” van dr. Jan Visser, p.289 “Verdere verloop”)”.
3. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig (vgl.
par. 4.8.4.2 derde par. “Handleiding van ouderlinge” Bylae 1b en “Die Kerkorde in praktyk”,
p.289 “Verdere verloop”).
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Appèlkommissie se beoordeling
Uit die Appèl voor die die Nasionale Sinode 2000 blyk dit dat die appellant glo dat die Part. Sinode
die reg krenk deur te aanvaar dat:
•
die Kerkraad die grondigheid van die klag teen broeder De Villiers uitgemaak het en
•
Broeder De Villiers behoorlik geleentheid gehad het om hom te verdedig.
Uit die Notule van die Kerkraad blyk dit dat die Kerkraad wel die grondigheid van die aanklag
ondersoek het. Die Notule toon dat die klaers geleentheid gegee is “om hulle saak te stel”, aan br. De
Villiers geleentheid tot ‘n spreekbeurt gebied is en “wye bespreking en geleentheid vir vrae” gevolg
het. Met die kennis wat die Kerkraad deur die bespreking ingevorder het, was dit wel moontlik dat
die Kerkraad tot die oortuiging kon kom dat die aanklag waarskynlik gegrond en gewigtig is.
Dit blyk uit die Notule van die betrokke Kerkraadsvergadering dat die broeder wel voldoende
geleentheid gehad het om hom te verdedig. Aangesien die klag wat deur die diakens onderteken was,
formeel ter tafel geneem is, was broeder De Villiers bewus van die klagtes teen hom. Die voorsitter
het aan die broeder ‘n spreekstem gegee wat hy nie wou gebruik nie. Nadat die voorsitter aan broeder
De Villiers die geleentheid tot ‘n spreekstem gebied het en hy dit nie gebruik het nie, en ook nie
aangedui het dat hy meer tyd vir voorbereiding wou hê nie, kon die Kerkraad, indien hulle tot die
oortuiging gekom het dat hulle genoegsame getuienis het dat die aanklag grondig is, die broeder
voorlopig skors.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant toon nie in Appèlgrond Twee regskrenking aan nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.3
Derde en Vierde Appèlgrond
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.61 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998. “Die Kommissierapport word aanvaar dat Appèl 2 in sy geheel nie slaag nie” asook
die inhoud van die Kommissierapport par. 2.3.1 Beoordeling en 2.3.2 Bevinding.
Appèlgronde
My Derde en Vierde Appèlgronde berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word:
1. Kerkorde artt. 79/80: Dat “die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid
om homself te verdedig” (vgl. “Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.4.2 Bylae 1b).
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2. Kerkorde art. 34: “Om noukeurig op te skrywe wat noodsaaklik opgeteken moet word” en par.
4.8.2.4 van die “Handleiding van ouderlinge”: “Noukeurig Notule van al die handelinge van die
Kerkraad is uiters noodsaaklik.”.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1 Appèlkommissie se beoordeling
In die Derde en Vierde Appèlgrond handel die appellant oor optrede van die Kerkraad wat die
appellant as onkerkordelik bestempel. Hy stel dat die Kerkraad regskrenking gepleeg het deur hom
voorlopig in die amp as ouderling te skors sonder dat hy gekonfronteer is (i) met ‘n vraag of hy
skuldig is of (ii) met ‘n gegronde klag waarteen hy hom kon verweer. Die Kerkraad het ook volgens
hom regskrenking gepleeg deur hom later voor die classis contracta te konfronteer met ‘n klag wat nie
deur ‘n Kerkraadsbesluit bevestig en genotuleer is nie. Die broeder beweer dan in Appèlgrond Drie
en Vier voor die Sinode dat die Part Sinode hierdie “onkerkordelike” optrede van die Kerkraad
“sanksioneer”.
In die behandeling van Appèlgronde Een en Twee is reeds geoordeel dat die Kerkraad wel die
grondigheid van die aanklagte teen broeder De Villiers ondersoek het en dat die broeder wel
geleentheid gehad het om hom te verweer. Die Notule van die Kerkraad gee hierdie behandeling van
die klag ook weer soos blyk uit die beoordeling van Appèlgrond Een hier bo (vgl. 2.1.1 en 2.2.1).
Anders as wat die appellant beweer, was die bedoeling van die Part. Sinode dus nie dat die broeder
homself teen ‘n “onamptelike en ongegronde klag” waarmee hy “nie gekonfronteer is nie” moes
verdedig nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant slaag nie daarin om in Appèlgrond Drie en Vier aan te toon dat die reg gekenk is nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op die Derde en Vierde grond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 Vyfde appèlgrond
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998 asook die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.4.1 Beoordeling en 2.4.2
Bevinding.
Besluit: Kennis geneem.
Appèlgrond
My Vyfde Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word:
1. Kerkorde art. 79: “die aangeklaagde geleentheid kry kennis van die klag teen hom en geleentheid
om homself te verdedig” (vgl. “Handleiding vir ouderlinge” Bylae 1b par. 4.8.4.2).
2. Kerkorde art. 34 “om noukeurig op te skryf wat noodsaaklik opgeteken moet word” en
“Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.2.4 Bylae 1b.”.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.1 Appèlkommissie se beoordeling
In die Vyfde Appèlgrond aanvaar die appellant dat hy reeds aangetoon het dat die Kerkraad hom nie
met ‘n grondige klag gekonfronteer het nie en dat hy nie geleentheid gehad het om hom behoorlik
teen die klag te verweer nie. In die behandeling van Appèlgrond Twee hier bo is reeds geoordeel dat
die appellant nie daarin slaag om hierdie twee sake oortuigend aan te toon nie.
In Appèlgrond Vyf stel die appellant ook dat “geen bewys gelewer is” dat die Kerkraad hom “vooraf
vermaan of bearbei het” ten opsigte van klagtes voordat die tug summier volgens KO, art. 79 op hom
toegepas is nie. Dit is volgens KO, art. 79 egter nie nodig dat ‘n ampsdraer vooraf vermaan moet
word voordat die tug volgens KO, art. 79 toegepas word nie. Indien ‘n klag teen ‘n ampsdraer
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ingebring word en die Kerkraad oordeel ná ondersoek dat dit gegrond is, word die ampsdraer dadelik
voorlopig geskors.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant toon nie in sy Vyfde grond oortuigend aan dat die Part. Sinode regskrenking gepleeg het
nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op die Vyfde Appèlgrond nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.5 Sewende Appèlgrond
(Let daarop dat die Appèl voor die Sinode 2000 nie ‘n Sesde grond bevat nie)
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van 24 November 1998 van die Part. Sinode
Oos-Transvaal asook sy Kommissierapport par. 2.6.4 nl. “Die broeder bewys nie regskrenking deur
ander kerkraadsaangeleenthede met die saak in verband te bring nie”.
Besluit: Kennis geneem.
Appèlgrond
1. Die Klassis het die verband tussen my drie Appèlle genoem en ek het dit dienooreenkomstig
oorgedra aan die Part. Sinode Oos-Transvaal maar hy het dit nie in ag geneem met sy bevinding
nie (vgl. Eerste par. Bylae A onder Besluit en Korrespondensie dokument 6: Kennis van Appèl
na Nasionale Sinode Potchefstroom van 14 Desember 1998 aan Part. Sinode Oos-Transvaal)”.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.1 Appèlkommissie se beoordeling
In Appèlgrond Sewe beweer die appellant dat die Part. Sinode Oos-Transvaal onreg gepleeg het deur
nie die verband tussen die drie Appèlle wat voor die Part. Sinode gedien het in ag te neem nie. Hy
redeneer dat die ander twee Appèlle wat geslaag het, aandui dat “die Kerkraad van Birchleigh se
onrus toegeskryf kan word aan sy onkerkordelike en hiërargiese optredes”. Dit blyk dat die Part.
Sinode Appèlgrond Sewe wat voor die Sinode gedien het, verkeerd verstaan het. Die Part. Sinode
was volgens die Kommissierapport wat aanvaar is (vgl. Bylae 1a, pt. 2.6) onder die indruk dat die
appellant in Appèlgrond Sewe wou aantoon dat een van die klaers bevooroordeeld was teen br. De
Villiers. Uit die Appèlgrond is dit egter duidelik dat die broeder met Appèlgrond Sewe wou aantoon
dat die Kerkraad die betrokke beswaarde se “stem wou stil maak oor die regskrenking wat die
Kerkraad self vooraf gepleeg het ten opsigte van toepassing van sensuur” op die diaken.
Ondanks die vergissing van die Part. Sinode, toon die broeder nie in sy Sewende grond wat voor die
Part. Sinode gedien het aan dat die reg gekrenk is nie. Al is daar bevind dat die Kerkraad nie
kerkordelik korrek teenoor die betrokke diaken opgetree het nie, en al het br. De Villiers “ten gunste
van” die diaken geappelleer, hou dit nie noodwendig in dat die Kerkraad ook teenoor br. De Villiers
onkerkordelik opgetree het nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant slaag nie daarin om aan te toon dat, indien in ag geneem is dat die Kerkraad onreg
teenoor een van die diakens gepleeg het, die Part. Sinode Appèlgrond Sewe moes laat slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond Sewe nie.
Besluit: Goedgekeur.
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2.6 Agtste Appèlgrond
Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van die Part. Sinode “Oos-Transvaal van 24
November 1998 asook sy Kommissierapport Bylae 1a par. 2.7.1 Beoordeling en 2.7.2 Bevinding.
Besluit: Kennis geneem.
Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsels geweld aangedoen word:
1. Meerdere advies: twee naburige Kerkrade opgeroep word om onpartydig saam met die plaaslike
kerk te oordeel oor die grond en die reg van die voorlopige skorsing (vgl. “Handleiding vir
ouderlinge” Bylae 1b par. 4.8.4.4).
2. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te verdedig (vgl.
“Handleiding vir ouderlinge” par. 4.8.4.2 derde paragraaf)”.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.1 Appèlkommissie se beoordeling
In Appèlgrond Agt handel die appellant oor die Part. Sinode se beoordeling van die volgende twee
sake:
• Die onpartydige beoordeling deur die Kerkraad saam met twee naburige kerke oor die grond en reg
van die appellant se voorlopige skorsing as ouderling.
• Die kennisgewing aan hom van die vergadering en sy geleentheid om homself te verdedig.
Volgens die appellant is daar nie in die kennisgewing van die classis contracta aan hom gesê of hy die
vergadering moet bywoon nie en ook nie of hy homself mag verweer nie. Die feit dat die broeder die
Kerkraad in kennis stel dat hy die vergadering nie sal bywoon nie, laat egter blyk dat die broeder op
daardie stadium geglo het dat hy wel die vergadering moet bywoon. Hy stel ook in sy skriftelike
antwoord aan die Kerkraad dat hy “huidig niks verder het om te sê nie” en dat hy “dus nie die
vergadering” sal “bywoon nie”. Daaruit blyk dit tog dat hy op daardie tydstip geglo het dat hy hom
tydens die “classis contracta” sou kon verdedig.
In Appèlgrond Agt stel die appellant ook:
• dat die Kerkraad nie die klag teen hom behoorlik geweeg het nie,
• dat die Kerkraadsbesluit nie deeglik genotuleer is nie en
• dat die broeder nie geleentheid gehad het om hom voor te berei voor dat hy deur die Kerkraad
geskors is nie.
Hy sê dan dat die Part. Sinode regskrenking pleeg deur te oordeel dat daar ‘n misverstand is met
betrekking tot die Kerkraad se hantering van ‘n klag (vgl. die verslag van die Part. Sinode se
Kommissie pt. 2.7.1.1 Bylae 1a). In die oorweging van vorige Appèlgronde is reeds bevind dat
bogenoemde bewerings van die broeder aangaande die Kerkraad se optrede, nie gegrond is nie en
blyk dit dat die Part. Sinode nie verkeerd geoordeel het oor hierdie sake nie.
In die Agtste grond beweer die appellant ook dat die Part. Sinode regskrenking pleeg deur te oordeel
dat hy “’n afskrif van die bevinding van die Deputate van die naburige kerkrade gehad het” en dat hy
dit “met opset” nie in sy Appèl ingesluit het nie. Die Kommissie se Rapport voor die Part. Sinode
staaf nie hierdie bewering nie. Dit blyk dat die Part. Sinode bloot stel dat die appellant nie ‘n afskrif
van die Notule ingesluit het in sy stukke aan die Part. Sinode nie. Die Rapport meld niks van “opset”
by die appellant nie. Die appellant sê ook dat die Part. Sinode kon gereël het om die Notule te kry
indien hulle dit nodig gehad het vir die beoordeling van sy Appèl. Dit is egter die taak van die
appellant om te sorg dat alle stukke beskikbaar is wat nodig is vir die beoordeling van sy Appèl. Die
appellant beweer dat die Part. Sinode die regskrenkende optrede van die “classis contracta”
gesanksioneer het. Volgens die appellant het die “classis contracta” nie die grond en reg van die
voorlopige skorsing van die appellant beoordeel nie, maar nuwe onbewese klagte omtrent hom as
persoon ingebring. Oor hierdie optrede het die Part. Sinode volgens die appellant geswyg en so
regskrenkend opgetree. Die Part. Sinode het egter oortuigend aangetoon dat die klag in die skrywe
van 5 September 1997 ‘n redelike akkurate opsomming is van die inhoud van die klagbrief van die
diakens (vgl. die Part. Sinode se Kommissierapport pt. 2.3, Bylae 1a.).
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Besluit: Kennis geneem.
2.6.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant toon nie in die Agtste Appèlgrond aan dat die Part. Sinode regskrenkend opgetree het
nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond Agt nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.7 Negende appèlgrond
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998 asook die inhoud van sy Kommissieverslag Bylae 1a par. 2.8.1 Beoordeling en 2.8.2
Bevinding.
Besluit: Kennis geneem.
Appèlgrond
Hierdie Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word:
1. Nadat die klag formeel in orde bevind is, stel die Kerkraad ondersoek in na die grondigheid van
die klag.
2. Die aangeklaagde kry kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom voor te berei en te
verdedig”.
Besluit: Kennis geneem.
2.7.1 Appèlkommissie se beoordeling
Die appellant beweer in Appèlgrond Nege dat die Part. Sinode regskrenking gepleeg het deur ‘n ander
saak aan die orde te stel as waaroor hy in Appèlgrond Nege handel. Volgens die appellant het
Appèlgrond Nege nie werklik oor die verskil tussen die klagtes wat by die Kerkraadsvergadering en
die klagtes wat by die “classis contracta” aan die orde was, gehandel nie.
Die Appèl van die broeder wat voor die Part. Sinode gedien het, laat blyk dat die broeder die
verandering van die klag sterk op die voorgrond gestel het (vgl. pt. 2.5.2 van die Appèl voor die Part.
Sinode). Hy sê bv. “Die Kerkraad het regskrenking gepleeg deur sy besluit Art. 5.6 Notule van 9
September 1997 deur die verandering van sy klag Art. 13.21.5 van 24 Augustus 1997 nl. ‘in die lig
van die klagtes gemeld in die brief, oudl. J.D. de Villiers voorlopig in sy amp te skors word soos
bepaal in KO, artt. 97/80’ Bylae 11 na ‘weens die onrustigheid wat u optrede veroorsaak wat lei tot
rusie, onmin en indringing’ Bylae 17, sonder dat hy die grondigheid van hierdie nuwe klagtes
ondersoek het of oudl. J.D. de Villiers daarmee gekonfronteer het op die Kerkraadsvergadering van 24
Augustus 1997” (beklemtoning deur die Kommissie). Hy sê ook in die Appèlgrond die volgende:
“Oudl. J.D. de Villiers was dus glad nie gekonfronteer met so ‘n nuwe ongegronde klag waarvolgens
hy …..” (beklemtoning deur die Kommissie).
Die saak waaroor die appellant sê hy werklik in sy Appèlgrond Nege voor die Part. Sinode handel, te
wete dat die Kerkraad hom nie “gekonfronteer het met ‘n klag op die vergadering van 24 Augustus
1997 nie” is wel in Appèlgronde Een en Twee hierbo behandel.
Besluit: Kennis geneem.
2.7.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant toon nie in sy Negende Appèlgrond regskrenking aan nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.7.3 Appèlkomissie se aanbeveling
Die Appèl slaag nie op Appèlgrond Nege nie.
Besluit: Goedgekeur.
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2.8 Tiende appèlgrond
“Verwysing na artikel waarteen Appèl gaan: Art. 41.6.1 van die Part. Sinode Oos-Transvaal van 24
November 1998 asook die inhoud van sy Kommissierapport par. 2.9.1 Beoordeling en 2.9.2
Bevinding.
Besluit: Kennis geneem.
Appèlgrond
My Tiende Appèlgrond berus daarop dat die volgende beginsel geweld aangedoen word:
1. Nadat die klag formeel in orde gevind is, stel die Kerkraad ondersoek in na die grondigheid van
die klag. Die aangeklaagde kry ook kennis van die klag teen hom en geleentheid om hom te
verdedig en twee naburige Kerkrade word opgeroep om onpartydig saam met die plaaslike kerk te
oordeel oor die grond en die reg van voorlopige skorsing”.
Besluit: Kennis geneem.
2.8.1 Appèlkommissie se beoordeling
In die Tiende grond van sy Appèl voor die Part. Sinode Oos-Transvaal beweer broeder De Villiers
dat hy “in die lig van kwaadwillige, onbewese, ongegronde en valse klagtes” “in sy amp en as
kategeet” afgesit is. Die Part. Sinode het geoordeel dat hierdie bewering nie gehandhaaf kan word nie
en het die Appèl nie op hierdie grond laat slaag nie. In die beoordeling meld die Part. Sinode ook dat
dit vreemd is dat broeder De Villiers “nie ‘n spreekbeurt wou hê nadat die klagtes gestel is nie” en dat
hy nie “op die vergadering van die Kerkraad met twee naburige kerkrade homself verweer” het nie en
tog kom die broeder met sy Appèl by die Part. Sinode “tot ‘n verweer wat die ter tafel–geneemde
klagtes betref” (beklemtoning: Kommissie).
Die appellant stel in Appèlgrond Tien voor Sinode 2000 dat die Part. Sinode met sy beoordeling van
Appèlgrond Tien voor die Part. Sinode regskrenking pleeg, aangesien die Part. Sinode volgens hom
met dié besluit die “onkerkordelike besluite en optrede” van die Kerkraad en die classis contracta
“sanksioneer”. Dit blyk egter uit die Part. Sinode se Kommissieverslag dat die Part. Sinode motiveer
waarom hy nie aanvaar dat die Kerkraad en classis contracta die reg van die appellant skend nie. Die
Part. Sinode wys in sy beoordeling van hierdie saak daarop dat hy reeds in die behandeling van
Appèlgrond Een gehandel het oor die appellant se bewerings dat daar nie ‘n klag gestel is nie en dat
daar nie stawende getuienis bestaan vir die klag nie. Daar is reeds hierbo in 2.1.1 geoordeel dat die
Kerkraad wel die grondigheid van die klag teen broeder De Villiers geweeg het en dat die broeder
geleentheid gehad het om homself te verweer. Die Part. Sinode het dus nie die reg gekrenk toe hy nie
die Appèl op Appèlgrond Tien laat slaag het nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.8.2 Appèlkommissie se bevinding
Die appellant slaag nie daarin om in Appelgrond Tien aan te toon dat die reg gekrenk is nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.8.3 Appèlkommissie se aanbeveling
Die appèl slaag nie op Appèlgrond Tien nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
3.1 Afsonderlike Appèlgronde
Appèlgrond Een: slaag nie
Appèlgrond Twee: slaag nie
Appèlgrond Drie en Vier: slaag nie
Appèlgrond Vyf: slaag nie
Appèlgrond Sewe: slaag nie
Appèlgrond Agt: slaag nie
Appèlgrond Nege: slaag nie
Appèlgrond Tien: slaag nie
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3.2 Appèl in sy geheel
Die Appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Punt 3 word in sy geheel goedgekeur.

12.5.12

APPèL EEN - C.J. MALAN : teen die beëindiging van die band van my eggenote
met die Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos in 1983 (Artt.43, 197)

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A. Die appellant stel die Appèl.
B. Dr. D.G. Breed en oudl. W.J. Cilliers gee toeligting namens die Partikuliere Sinode NoordTransvaal.
C. Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys.
D. Ds. P. Fanoy stel die Kommissierapport.
E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. Die Voorsitter gee aan die
appellant die geleentheid om hom behoorlik voor te berei oor die Kommissierapport. Die
appellant maak nie van die geleentheid gebruik nie.
F. APPèL
Hiermee appelleer ek teen die besluite van die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal van 25 en 26
November 1997, art.39, veral die woorde: “Die Appèl slaag in geheel nie” (Bylae 1).
Bylaeregister en Bylaes asook voetnotas
Dit vorm deel van hierdie Appèl.
Versoek
1. Ek versoek u beleef om my Beswaarskrif oor Sinodebesluit 1945 art.93(a) eers te weeg, en daarna
my Appèl oor my eggenote se band met die Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos, en laastens my
Appèl oor my ampswerk. Die rede vir my versoek is dat my eggenote genoem is as een van die
redes vir my ontslag ingevolge KO, art. 11 uit my diens. Hierdie is egter nie 'n versoek om die
beoordeling van my regskrenking uit te stel na 'n volgende Sinode nie.
2. Ook versoek ek u om asseblief u besluite oor my Appèlle en Beswaarskrifte teen die einde van die
Sinode skriftelik aan my beskikbaar te stel.
Agtergrond vir hierdie Appèl
1. My eggenote het in 1983 ernstig van die leer oor die kinderdoop verskil. Ek het dit aan die
Kerkraad gerapporteer, en om bearbeiding (tug) gevra, waarop die Kerkraad op 18.05.1983 'n
Kommissie aangewys het. Hoewel die geboorte van ons dogter op 15.05.1983 sake bemoeilik het,
is sy etlike kere besoek. Dié bearbeiding het nie verhinder dat ek ons dogtertjie alleen ten doop
gehou het, en my eggenote haarself ongeveer 6 weke ná die bevalling laat herdoop het nie. Die
herdoop is op 'n weeksdag, saam met enkele vriendinne, sonder verband met enige bestaande
groep, deur 'n geëmeriteerde predikant van die Ned. Hervormde Kerk bedien (Bylae 2).1
2. Die Kerkraad het intussen twee adviseurs versoek om op 'n spesiale kerkraadsvergadering
teenwoordig te wees. Op 1.08.1983, in ooreenstemming met hulle advies, het die Kerkraad besluit
om nie voort te gaan om die tug volgens die Skrif en KO te bedien nie.
3. Die Kerkraad het eenvoudig aangeneem dat sy deur haar herdoop haar “lidmaatskap opgehef” het
(Bylae 1, p.4, art. 7). Hierdie aanname veronderstel volgens Sinode 1945, art.93, dat my eggenote
(a) haar by 'n sekte laat herdoop het en (b) self inisiatief geneem het om by die sekte aan te sluit,
en daarom (c) nie meer onder die bediening van die Kerkraad val nie. Sinode 1945 se besluit,
wat op ‘n sekte slaan waarby iemand wil aansluit, is dus wederregtelik toegepas.
1

Uittreksels van die Kerkraadsnotules van 18.05.1983 tot 1.08.1983, bv. p.1 by 18 Mei.
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4. By dieselfde geleentheid het die Kerkraad op 1.08.1983 in voortgesette onverdraagsaamheid my
geadviseer om oor te gaan tot 'n ander staat van die lewe, asof my vrou se dwaling en herdoop my
my roeping van die Here ontneem het. Verkeerde onverdraagsaamheid jeens my eggenote as
herdoopte vorm voortaan die grondslag van die Kerkraad se handelswyse met my eggenote en met
myself. Laasgenoemde aspek word in my Beswaarskrif teen Sinode 1945, art.93(a), asook in my
Appèl teen die Kerkraad se onverdraagsaamheid in my ontslag uit die diens aangespreek.
Vergelyk Gal 6:1; Ef 4:2; 2 Tim 2:24-26.
5. Op 16.08.1983 teken ek beswaar aan by die Kerkraad teen hulle besluite oor my eggenote en
myself (Bylae 4, pte. 4-6). Die Kerkraad het hulle advies aan my herroep, maar hulle besluit oor
my eggenote bly handhaaf. Op 15.02.1984 het hulle hulle advies dat ek my roeping moet laat
vaar, weer herhaal (Bylae 20).
6. Die Kerkraad het die gees van onverdraagsaamheid “spanninge” of “onrus” in die gemeente
genoem. Ek is in Mei 1994 tydens Spesiale visitasie ingevolge KO, artt. 79, 80 aangekla dat ek
my eie huis nie goed regeer nie, asof ek my eggenote se geloof kan bepaal. Toe die klag nie slaag
nie, het 'n klein element hulle afkeur op 'n volgende Spesiale visitasie herhaal. “Spanninge” of
“onrus” is as gegewe aanvaar sonder dat Visitatore die optrede van die Kerkraad, die
weerhouding van die liefdestug, en die oorsprong en aard van die onverdraagsame “spanninge”
enersyds, en ongelukkigheid oor hulle roepingsversaking andersyds, ondersoek, aan die Skrif
gemeet en riglyne verskaf het.
7. Die Kerkraad se onverdraagsame reaksie op my eggenote se herdoop het haar en die Kerkraad in
twee strydende kampe geplaas. Sy is bedieningloos gelaat en vervreem van voordele uit die
EPPW&W Fonds. Ek het in 1987 (Bylae 5, pt.1, p. 1 en 2) gevra dat die Kerkraad my asseblief
moet help om my eggenote te bedien deur haar afsnyding op te hef, en haar oor haar doopopvatting
met die tug te bedien, soos ek in 1983 gevra het. My versoek tot hersiening van die besluit van
1983 is egter op formalistiese wyse nie ontvanklik verklaar (Bylae 21).
8. Ek het in die moeilike posisie tussen my bedieninglose eggenote en die Kerkraad in 1991
weereens met 'n Beswaarskrif om revisie van die afsnyding in 1983 gevra (Bylae 17). Na 'n jaar
van wag, waartydens 'n Kommissie van die Kerkraad geen verslag gelewer het nie, het ek uit
moedeloosheid my Beswaarskrif teruggetrek. Ek was liggaamlik siek en ongelukkig toe my
oudste seun besluit het om hom ook te laat herdoop.
9. Ek het steeds probeer om die Kerkraad van die reg van my standpunt te oortuig dat die
wedersydse gesindheid tussen die Kerkraad en my eggenote die probleem skep. Ek glo dat my
verdraagsame houding in ooreenstemming met Num 12:3 en 2 Tim 2:24 was. Oor jare heen het dit
liefde en waardering uitgelok in die gemeente wat ek bedien het. Sommiges wat aanvanklik
vyandig was, het totaal verander. Nêrens is my bediening oor die situasie met my vrou geweier
nie. Die Kerkraad se houding teenoor my eggenote het aan my hartseer besorg, maar louterend
ingewerk sodat my bediening daarby gebaat het.
10. Ek het op 12.02.1997 weer om hersiening van die besluit van 1983 gevra (Bylae 18). Ons een
seun het teruggekeer in die Gereformeerde gemeenskap, en my vrou was steeds gewillig om 'n
Kommissie van die Kerkraad aan te hoor. Hieroor het die Kerkraad besluit dat 'n Kommissie haar
slegs sal besoek indien sy aansoek doen om opgeneem te word (Bylae ). Dit was vir my
onrusbarend dat die Kerkraad teen goeie advies in, in 'n saak wat deur enkele ouderlinge gedryf is,
besluit het om 'n tweede predikant te beroep in 'n bediening wat duidelik slegs een predikant kon
dra. Ook is daar skielik in September 1996 op 'n Klassis, waar Pretoria-Oos se ramingskuld deur
'n brief van die Admin Buro op die tafel was, deur 'n bepaalde ouderling van 'n “bedieningskrisis”
in Pretoria-Oos melding gemaak ten spyte daarvan dat die bedieningsnood in Pretoria-Oos deur
die koms van 'n tweede predikant verlig sou wees. Die Klassis het Spesiale Visitatore aangewys
omdat die ramingskuld en die bekostiging van 'n tweede predikant nie gerym het nie.
11. Ek het my gevolglik voorgeneem om die uitslag van die Kerkraad se bevinding oor my
Beswaarskrif in Appèl te toets indien dit weer ongunstig sou wees. Ek moes toe appelleer, nadat
die Kerkraad se Kommissie my in die weeg van my besware van klaer tot aangeklaagde gemaak
het ('n punt wat die Klassis later toegegee het, vgl. 3.2 hieronder).
12. Op 17.03.1997 appelleer ek by die Klassis teen die besluit van die Kerkraad om my besware oor
hulle besluit van 1983 oor my eggenote van die hand te wys (Bylae 15).
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13. Op 5.06.1997 besluit die Kerkraad om ingevolge KO, art. 11 by die Klassis aansoek te doen om
my ontslag met vermelding van my eggenote se herdoop in 1983 (Bylae 3), en bring hulle
beskuldigings na vore uit ongetoetste getuienis wat op die Spesiale Visitasie oor my bediening
gesê is. Hierdie beskuldigings was nog nooit vantevore in die Kerkraad genoem en behandel nie.
Die Part. Sinode van 26.11.1997 kondoneer strydig met KO, artt. 30, 31, 34, 46, 71-77 die Klassis se
oordeel oor die Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende weerhouding van die Christelike
liefdestug aan my eggenote na haar herdoop in 1983, asook hulle verkeerde interpretasie van
Sinodebesluit 1945, art.93(a).
1. Eerste grond
Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende
weerhouding van tugbediening aan my eggenote in stryd met die tugorde in die Skrif, NGB, 7 en
KO, artt. 31, 71-77.
1.1 Die Part. Sinode ignoreer my regsberoep in die eerste sin van 3.3.1 van my Appèl, waar ek
beweer dat die Klassis 'n besluit van Sinode 1945 in die plek van die Skrif tot norm verhef.
Vergelyk Bylae 8, pt.3.5.1, laaste paragraaf, met Bylae 7, pt.3.3.1.
1.2 Hulle verdedig die Kerkraad se besluit om die tug aan my eggenote te weerhou met 'n argument
oor vroeëre bearbeiding, wat irrelevant is tot my regsberoep wat handel oor haar nie-bearbeiding
ná herdoop; en met 'n onware bewering oor bearbeiding van my eggenote ná herdoop. Vergelyk
Bylae 7, pt.3.3.3 met Bylae 8, pt.3.5.1 paragraaf 3. Ook in Bylae 7, pt.3.4.1 is die Klassis se nietoetsing van my grond oor “summiere afsnyding” relevant tot my regsberoep. Die Part. Sinode
omseil hierdie regsgrond met hulle verdediging van die Klassis se interpretasie van Sinode 1945
se besluit (Bylae 6, pt.3.6.1).
1.3 Die Part. Sinode verhef die Klassis se onberedeneerde Skrifverwysings tot Skrifbegronding
sonder om aan te toon hoe hierdie Skrifverwysings relevant is tot my regsberoepe. Hierdie
verwysings handel oor die dwaling van herdoop, wat ek nooit betwis het nie, en waarop ek
tugbediening vir my eggenote by die Kerkraad gevra het. Vergelyk Bylae 7, pt.3.3, 3.3.1 tot
3.3.4 met Bylae 8, pt.3.5.1, eerste paragraaf.
1.4 Die Part. Sinode ignoreer deurlopend my gewigtige regsberoepe oor geldige moontlike
interpretasie (Bylae 7 pt.3.3.4); een of ander sekte (3.3.5); implikasies (3.3.6; 3.4.2); summiere
afsnyding (3.4.1) en laat dit daarom ongetoets.
2. Tweede grond
Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende
weerhouding van tugbediening aan my eggenote, wanneer hulle die Klassis en Kerkraad se
onverdraagsame, foutiewe toepassing van Sinodebesluit 1945 op my eggenote goedkeur waardeur
haar herdoop haar lidmaatskap sou laat verval het.2 Dit is in stryd met die Skrif, NGB, 27 en KO,
art. 31.
2.1 “Een of ander sekte” en “deur 'n sekte” in die Sinodebesluit (Bylae 11) dui op 'n aanwysbare
sektariese groep 3 waarby die herdoopte deur herdoop wil aansluit. Dit is nie van toepassing op
my eggenote nie, omdat sy haar nie deur so 'n groep laat doop het nie en in die Gereformeerde
Kerk Pretoria-Oos wou voortleef (vgl. hierbo B pte.1-3 by Agtergrond tot hierdie Appèl). Die
Part. Sinode laat hierdie gewigtige grond in Bylae 7, pt.3.3.5 onberedeneer (vgl. Bylae 8,
pt.3.5.1) maar bevind tog dat die Eerste Appèlgrond nie slaag nie.
2.2 Die Part. Sinode se uitleg van “verval van lidmaatskap” (Bylae 8, pt.3.6.1) is in stryd met Eseg
34; Joh 21:16 (roeping tot bearbeiding); Matt 16:18 (ware belydenis); NGB, 27 (suiwer
kerkbegrip)4 omdat my eggenote gedwaal het in die leer van die verbond, maar volgens haar
insig haar geloof in Jesus Christus deur die optrede wou bevestig. Sy was steeds lid van die
liggaam van Christus (universele Kerk); wou voortleef as lid van die Gereformeerde Kerk
2

Vgl. Bylae 8, pt.3.6.1 eerste paragraaf.

3

HAT, 1972: “Sekte: Klein kerklike groep wat hom van 'n grotere losmaak…”

4

Vgl. Sinode 1967:415, art.133, pt.7 (Bylae 19).
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Pretoria-Oos (plaaslike Kerk), en deel hê aan hulle bediening (vgl. Notule 18.05.1983, Bylae 2,
en verder Bylae 7, pt.3.4.1, Bylae 8, pt.3.6.1 asook Bylae 6, pt.4.1.2 - verslag van die Deputate
van Klassis Die Moot).
2.3 Summiere afsnyding of kollegialistiese5 opskorting van “lidmaatskap”, omdat sy een punt van
die leer aangetas het, pas by 'n genootskap wat voel iemand oortree hulle reëls, eerder as by 'n
Kerkraad wat 'n gelowige wat sondig, tug en tot bekering lei volgens Matt 18:15 e.v; KO, artt.
71-77.
2.4 Die Part. Sinode redeneer dat Sinode 1945 'n algemeen geldende beginsel vir al die Kerke stel
wat alle gevalle van lidmaatskap van herdooptes vir die Kerke reël (Bylae 8, pt.3.7.1 paragrawe
een en twee). Dit is verkeerd om die volgende redes:
2.4.1 Dit is in stryd met Sinode 1958, art.78 (Bylae 10) wat ingevolge KO, art. 30 verklaar het dat
“die saak van lidmaatskap as sodanig tuishoort by die plaaslike Kerkraad” (my klem).
“Lidmaatskap” op homself beskou is hier in die oog, nie slegs die praktyk van “bewys van
lidmaatskap” nie.6 Die besluit(e) van Sinode 1945 moet in die lig van dié van Sinode 1958
verklaar word.7 Hier krenk die Part. Sinode my reg in 3.5 en 3.5.1-3.5.7 van my Appèl (Bylae
7). Vergelyk Bylae 8, pt.3.7.1.
2.4.2 Dit is in stryd met die Skrif (vgl. 2.2 en 2.3 hierbo), met dieselfde regskrenking as by 2.4.1
hierbo (tweede laaste sin).
3. Derde grond
Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame, vervolgsugtige en
ingrypende weerhouding van tugbediening aan my eggenote wanneer hulle die Kerkraad se (a)
herskrywing en vertekening van al my besware en gronde oor my eggenote, (b) geweldige oordele
oor my as bedienaar van die Woord as beswaarde oor my eggenote se saak, en (c) vernietigende
uitsprake oor my eggenote as herdoopte, as nie-wesentlike dele van my Appèl by die Klassis
bevind. Dit is in stryd met die Negende Gebod, KO, artt. 31, 46, en krenk my reg om vanuit die
Skrif beoordeel te word.
3.1 Die Part. Sinode beperk in stryd met KO, artt. 31, 46 die krenkende effek van die vertekening
van my Beswaarskrif deur die Kerkraad, soos wat die Klassis in Appèlgrond 2 van my Appèl by
die Klassis (Bylae 15) toegegee het, met hulle bevinding oor “wese van die Appèl”. Vergelyk
Bylae 8, pt.3.3.1 paragrawe twee en drie met Bylae 7, pt.3.1.1 (bv. 3.1.1.1, 3.1.1.3 laaste sinne). 8
My regsberoep by die Part. Sinode handel immers oor die effek wat die Kerkraad se vertekening
van my beroep op reg, wat bewys is by die Klassis, op die beoordeling van my hele Beswaarskrif
by die Kerkraad gehad het. Dit raak nie slegs dele van my daaropvolgende Appèl by die Klassis
nie.
3.2 Die Part. Sinode beperk met dieselfde bevinding oor “wese van Appèl”, die krenkende effek van
die Kerkraad se vervolgsugtige bevooroordeeldheid teen my as klaer, soos wat die Klassis in
Appèlgrond 5 van my Appèl by die Klassis toegegee het. My regsberoep by die Part. Sinode
handel immers oor die effek wat die Kerkraad se bewese bevooroordeeldheid op hulle eie
beoordeling van my hele Beswaarskrif gehad het (vgl. veral laaste sin van 3.1.1.1 van my Appèl
by Part. Sinode, Bylae 8). Vergelyk Bylae 8, pt.3.3.1; Klassisrapport (Bylae 16), pt.5, p. 3 en 4;
pt.6.1; Rapport van die Kommissie vir Pre-advies van die Kerkraad (Bylae 14), punte 1.3, p. 5;
2.3, p. 6; 3.3, p. 8.
3.3 Die Part. Sinode beperk met dieselfde bevinding (“wese van Appèl”) die krenkende effek van die
Kerkraad se vervolgsugtige, vernietigende uitspraak oor my eggenote. Die Klassis haal hierdie
regsberoep sonder weerlegging aan, en laat my Appèl op hierdie punt slaag. Vergelyk Bylae 15,
pt.3.6 met Bylae 16, pt.6. Vergelyk ook Bylae 14 (die verslag van die Kommissie van Pre-advies
van die Kerkraad) p. 7 onderaan en p. 8 bo-aan. Deur hierdie optrede laat die Part. Sinode ná om
5

Kerkordeboekie 1979:10 (3.4 - Bylae 9).

6

HAT, 1972: “As sodanig: Op homself beskou”.

7

Vgl. Verslag van Deputate van Klassis Die Moot 4.1.1 (Bylae 6).

8

Vgl. ook die versoek deur Kerkraad se Kommissie dat ek hulle vertekening onderskryf (Bylae 13), wat ek geweier het. Nogtans beoordeel
die Kerkraad die vertekende weergawe van my Beswaarskrif.
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die effek van on-Skriftuurlike onverdraagsaamheid jeens my eggenote op my hele Beswaarskrif
ingevolge KO, art. 31 te bereken.
4. Vierde grond
Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende
weerhouding van tugbediening aan my eggenote, wanneer hulle in stryd met KO, artt. 31, 34
goedkeur dat Klassis Pretoria-Sentraal advies van Deputate van Klassis Die Moot sonder enige
Skriftuurlike toets op sterkte van ongenotuleerde getuienis, en téén hulle eie prosedure in, afwys.
4.1 Die Part. Sinode krenk die reg wanneer hulle my regsberoep op die advies van deputate van Die
Moot, wat Klassis Pretoria-Sentraal aangevra het, op grond van die vae, ongenotuleerde,
mondelinge en dus onverifieerbare “Dit blyk egter uit getuienis wat voor die Appèlkommissie
gedien het…” ter syde stel. Die Part. Sinode toon nie uit die Notule van Klassis Pretoria-Sentraal
dat die advies van die Deputate van Klassis Die Moot “…deeglik in berekening gebring” is nie.
Dit is 'n bewering op ex parte getuienis sonder dat dit in my teenwoordigheid uitgeklaar is.
Vergelyk Bylae 7, pt.3.2 met Bylae 8, pt.3.4.1, paragraaf twee.
4.2 Hulle bevinding van “deeglik in berekening gebring” is om die volgende rede onwaar en in stryd
met die Negende Gebod: Die Notule van Klassis Pretoria-Sentraal (Bylae 12, art.4) bewys dat
die advies van die Deputate van Klassis Die Moot nie punt vir punt oorweeg is nie, maar
ongemotiveer en partydig afgewys is omdat die aanbeveling van Die Moot se Deputate (Bylae 6,
punte 4.1, 4.2, 5 en 6) lynreg gebots het met dié van Klassis Pretoria-Sentraal se Appèlkommissie
(Bylae 16, p. 3, pt.4).
4.3 Die Part. Sinode kondoneer Klassis Pretoria-Sentraal se versuim in 4.2 hierbo asof die advies van
Klassis Die Moot se Deputate nie hulpverlenende bediening van die Woord met die oog op
regspraak is nie en daarom “bloot (as) advies” sonder motivering afgewys mag word (Bylae 8,
pt.3.4.1, paragrawe 3 en 4). Al het Klassis Die Moot se Deputate nie die werk van Klassis
Pretoria-Sentraal se Appèlkommissie gedupliseer nie (Bylae 6, pt.1), het hulle blykens die
inkleding van hulle advies selfstandig dieselfde gedoen. Met die oog hierop het Klassis PretoriaSentraal vooraf my Appèl met volle dokumentasie aan Klassis Die Moot laat toekom, en het
Klassis Die Moot se Deputate in hulle advies regspraak help oefen deur my Appèlgronde punt vir
punt aan die Skrif te toets. Hierdie advies by KO, art. 31 moes ingevolge KO, artt. 31, 34 aan die
eise van die Woord vir regspraak getoets word.
G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
1.2.1 Bylae 1 - Uittreksel uit Agenda, Part. Sinode Noord-Transvaal van 25 en 26 November 1997
1.2.2 Bylae 2 - Uittreksels van die Kerkraadsnotule van 1983
1.2.3 Bylae 3 - Brief van die Geref. Kerk Pretoria-Oos oor beroepbaarstelling ds. C.J. Malan, KO,
art. 11
1.2.4 Bylae 4 - Beswaarskrif gedateer 16 Augustus 1983
1.2.5 Bylae 5 - Beswaarskrif gedateer 1 September 1987
1.2.6 Bylae 6 -Verslag van die Deputate van Klassis Die Moot insake die Appèl van ds. C.J. Malan
1.2.7 Bylae 7 - Appèl teen die besluit van Klassis Die Moot
1.2.8 Bylae 8 - Rapport van Appèlkommissie : Ds. C.J. Malan – Appèl 1
1.2.9 Bylae 10 - Uittreksel uit Handelinge Klassis Pretoria Sentraal
1.2.10 Bylae 11 -Uittreksel uit Handelinge 1958
1.2.11 Bylae 12 - Uittreksel uit Handelinge Sinode 1945
1.2.12 Bylae 13 - Verslag van Kommissie – vrae aan ds. Malan…
1.2.13 Bylae 14 - Rapport van Kommissie van Pre-Advies…
1.2.14 Bylae 15 - Appèl van Klassis Pretoria Sentraal : 17 Maart 1997
1.2.15 Bylae 16 - Rapport van die Kommissie van Klassis Pretoria Sentraal insake Appèl van ds.
C.J. Malan
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1.2.16 Bylae 17 - Beswaarskrif (25 November 1991)
1.2.17 Bylae 18 - Beswaarskrif (12 Februarie 1997)
1.2.18 Bylae 19 - Uittreksel uit Handelinge van Sinode 1967
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die appellant en ‘n aantal broeders het met u Kommissie gesprek gevoer. Die appellant is pertinent
gevra of hy genoegsaam geleentheid gehad het om toeligting te gee, waarop hy nie ja of nee wou
antwoord nie.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond tot die Appèl
Die Appèl handel oor ‘n saak wat in 1983 plaasgevind het. Die eerste keer wat daar aanduiding van
‘n beswaar is teen Geref. Kerk Pretoria-Oos se besluit rakende appellant se eggenote voorkom, is drie
maande nadat die besluit geneem is. Na die eerste beswaar, word die saak sporadies in 1987, 1991 en
dan weer in 1997 aangeraak. Dit is eers met die beswaar van 1997 wat daar aanduiding is dat die saak
werklik verder gevoer is met Appèlle na die Klassis en Part. Sinode.
Dit is interesant om op te merk uit die stukke hoe die appellant oor die Kerkraad praat asof hy nie deel
daarvan was nie. Dit terwyl hy die predikant (ex officio Voorsitter) van die betrokke Kerkraad was
tot en met 1997. Die vraag is waarom die Voorsitter van die Kerkraad nie sterker leiding gegee het
nie. Verder sou die sporadiese wyse van hantering van die saak, die indruk kon wek dat daar nie
werklik ‘n dringendheid (of ten minste aanvanklik!) by die appellant was oor die saak nie.
Die indruk word deur die appellant gewek, of so wil dit voorkom, asof die Kerkraad baie skielik en
abrup ‘n besluit oor sy vrou se lidmaatskap geneem het. Met die bestudering van die uittreksels uit
die Kerkraadsnotules van 1983 (Bylae 2), is dit duidelik dat die suster wel oor ‘n lang tyd oor haar
dwaling rondom herdoop bearbei is. Dit onder andere deur die appellant self. Tog het sy volhard in
haar dwaling. Verder is die besluit van die Kerkraad geneem nadat twee adviseurs die
Kerkraadsvergadering bygewoon het (vgl. Bylae 2 – verg van 1 Aug. 1983). Appellant het die
spesifieke vergadering bygewoon en bepaalde vrae beantwoord.
Uit die stukke word dit nie duidelik wat die appellant se eggenote presies gevoel het nie. Sy het op ‘n
vraag of sy nog lidmaat van die Gereformeerde Kerk wil wees, geantwoord dat sy lidmaat van die
Kerk van Christus is. Verder het appellant beweer dat sy nie bande met die Gereformeerde Kerk
Pretoria-Oos wou verbreek nie (Bylae 2).
Besluit: Kennis geneem.
2. Sinode beoordeel
2.1 Appèlgrond 1
“Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende weerhouding
van tugbediening aan my eggenote in stryd met die tugorde in die Skrif, NGB, art. 7 en KO, artt. 31
en 71-77”.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Appèlkommissie beoordeel
2.1.1.1 Die appellant se hele beredenering gaan daaroor dat die Kerkraad gefouteer het deur nie sy
vrou met tug te bedien nie. Hy beskou gevolglik die bearbeiding van sy vrou voor haar
herdoop nie as tughandelinge nie.
2.1.1.2 Verder neem die appellant die waarskuwings aan sy vrou voor haar herdoop, dat as sy haar
sou laat herdoop dit haar lidmaatskap in gedrang sou bring, nêrens in ag nie. Daarom sy
bewering dat daar onverdraagsaam opgetree is.
2.1.1.3 In sy beredenering wil dit die hele tyd voorkom asof die appellant van twee partye praat met
hom as ‘n derde. Tog was hy deel van die Kerkraad en hulle besluitneming
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2.1.1.4 Die appellant se betoog gaan daaroor dat die Kerkraad sy vrou nie met tug wou bedien nie.
Die wete dat ‘n Kerkraad iemand wat sy/haar bande met die Gereformeerde Kerk verbreek
het nie meer met tug kan bedien nie, word nêrens verdiskonteer nie.
2.1.1.5 Die hoofargument van die appellant draai om die feit dat die Kerkraad sy besluit om sy vrou
se lidmaatskap te beëindig, geneem het enkel op grond van die Sinode besluit 1945 (Bylae
11). Die advies deur onpartydige persone gegee, word nie in berekening gebring nie. In die
advies van die twee betrokkenes is die Sinodebesluite van 1945 en 1958 aan die Kerkraad
onder andere verduidelik.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Appèlkommissie bevind
2.1.2.1 Die appellant vergeet dat die bearbeiding van sy vrou oor ‘n lang tydperk deur homself en die
kerkraad selfs voor haar herdoop, reeds tughandeling was. Daarby verdiskonteer hy nêrens
die feit wat in notules staan (Bylae 2) dat sy volhard het in haar dwaling nie. Die Kommissie
wat haar na haar herdoop besoek het, se besoek word nie gehanteer as tughandeling nie.
2.1.2.2 Die appellant was in elke beredenering en besluit van die Kerkraad rakende sy vrou deel van
die vergadering. Sy eie aandadigheid sien hy dan nêrens in nie.
2.1.2.3 Die Kerkraad se besluit het wel te make met Sinodebesluit 1945, maar nie uitsluitlik daarmee
nie. Hulle het die advies van die Deputate ook oorweeg en in berekening gebring dat sy oor
‘n lang tyd bearbei was voor hulle die besluit geneem het.
2.1.2.4 Die appellant neem ook nie die vermanings aan sy vrou vooraf oor haar lidmaatskap as sy
haar sou laat herdoop, in berekening nie. Hy bewys gevolglik nie onverdraagsaamheid nie.
2.1.2.5 Die appellant slaag gevolglik nie daarin om regskrenking bo alle twyfel uit te wys nie. Uit
getuienis voor die Kommissie is dit duidelik dat verskillende Gereformeerde lidmate haar wel
met die Woord bedien het.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3

Appèlkommissie beveel aan
Appèlgrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Appèlgrond 2
“Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende weerhouding
van tugbediening aan my eggenote, wanneer hulle die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame,
foutiewe interpretasie van Sinodebesluit 1945 op my eggenote goedkeur waardeur haar herdoop haar
lidmaatskap sou laat verval het. Dit is in stryd met die Skrif, NGB, art. 27 en KO, art.31”.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Appèlkommissie beoordeel
2.2.1.1 Die appellant se beredenering draai in die appèlgrond in hoofsaak om sy oordeel dat die
Kerkraad slegs Sinodebesluit 1945 vir hulle besluit gebruik het. Vergelyk 2.1.1.4 hierbo.
2.2.1.2 Die appellant beweer dat die Part. Sinode in stryd met die Skrif optree, maar dui nie
Skrifgronde aan wat sy argument staaf nie. So hang die verwysing na KO, art. 31 ook in die
lug.
2.2.1.3 Omdat die appellant se verstaan en hantering van Sinodebesluit 1945 verskil van die
Kerkraad, Klassis en Part. Sinode, wat nie toegepas is soos hy beweer nie, laat hom voel asof
sy eggenote onverdraagsaam gehanteer is.
2.2.1.4 Die appellant bly in gebreke om die bearbeiding van sy eggenote oor ‘n lang tyd voor haar
herdoop op enige wyse te verstaan as tughandeling. Daarby kom hy ook nie terug op sy
bearbeiding van sy vrou, wat, waar hy lid van die Kerkraad is, tog op bearbeiding deur die
Kerkraad sou kon neerkom nie.
Besluit: Kennis geneem.
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2.2.2 Appèlkommissie bevind
2.2.2.1 Deurdat die appellant nie alle sake rakende die bearbeiding in ag neem nie, bly hy in gebreke
om regskrenking te bewys.
2.2.2.2 Deurdat die appellant die advies aan die kerkraad rondom die saak van sy eggenote nie in sy
beredenering verdiskonteer nie, bly hy ook in gebreke om regskrenking bo alle twyfel te
bewys.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3

Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Appèlgrond 3
“Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame, vervolgsugtige en
ingrypende weerhouding van tugbediening aan my eggenote wanneer hulle die Kerkraad se (a)
herskrywing en vertekening van al my besware en gronde oor my eggenote; (b) geweldige
oordele oor my as Bedienaar van die Woord as beswaarde oor my eggenote se saak; en (c)
vernietigende uitsprake oor my eggenote as herdoopte, as nie wesentlike dele van my Appèl by
die Klassis bevind. Dit is in stryd met die Negende Gebod, KO, artt. 31 en 46 en krenk my reg
om vanuit die Skrif beoordeel te word”.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1 Appèlkommissie beoordeel
2.3.1.1 Die appellant beredeneer dat die Part. Sinode en Klassis nie al sy Appèlgronde ewe veel
gewig laat dra nie. Hy oordeel dat op grond van die drie Appèlgronde wat geslaag het, sy
hele Appèl moes slaag.
2.3.1.2 Die appellant beredeneer die feit dat sy Appèlgrond 5 (Bylae 15) deur die Klassis gelyk gegee
is, dat die Kerkraad aan bevooroordeling skuldig was.
2.3.1.3 In sy beredenering maak die appellant van sterk terme soos “vernietigend” en
“vervolgsugtige” gebruik om die optrede van die Kerkraad uit te wys. So kom
ontevredenheid oor die verloop van die saak sterk na vore.
2.3.1.4 Die appellant voel ongelukkig omdat sowel die Klassis as die Part. Sinode die wese van sy
Appèl vind in die Appèlgronde wat nie geslaag het nie. Hy wys egter nie bo twyfel enige
misvatting uit nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Appèlkommissie bevind
2.3.2.1 Die Part. Sinode en Klassis oordeel dat die wese van die Appèl geleë is in die gronde wat nie
slaag nie. Die appellant se argumente wys nie die teendeel uit nie.
2.3.2.2 In die stukke ter insae word dit nie duidelik dat die besluit om Appèlgrond 5 (Bylae 15) te laat
slaag deur die Klassis, ‘n bevooroordeeldheid by die Kerkraad impliseer nie.
2.3.2.3 Om terme soos “vernietigend” en “vervolgsugtig” te koppel aan die optrede van die Kerkraad,
Klassis en Part. Sinode, is reeds aangetoon in 2.1.1.1 en 2.1.1.2 en 2.1.2.1 nie gepas nie,
omdat daar wel tughandeling was.
2.3.2.4 Die appellant bewys gevolglik nie bo alle twyfel dat regskrenking plaasgevind het nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3

Appèlkommissie beveel aan
Appèlgrond 3 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 Appèlgrond 4
“Die Part. Sinode kondoneer die Klassis en Kerkraad se onverdraagsame en ingrypende
weerhouding van tugbediening aan my eggenote, wanneer hulle in stryd met KO, artt. 31, 34
goedkeur dat Klassis Pretoria-Sentraal advies van Deputate van Klassis Die Moot sonder enige
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Skriftuurlike toets op sterkte van ongenotuleerde getuienis, en téén hulle eie prosedure in,
afwys”.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.1 Appèlkommissie beoordeel
2.4.1.1 Die appellant voel dat groter erns met die advies van die naburige Klassis gemaak moes word.
Hy voel dat dit die rede is waarom advies aangevra is.
2.4.1.2 Hy beredeneer dat die advies nie na behore geweeg is nie. Hy toon egter nie die bewering
duidelik aan nie, behalwe as om bloot daarop te wys dat die sake nie genotuleer is nie.
2.4.1.3 Die appellant gaan in sy beredenering blykbaar van die punt uit dat die Klassis verplig is om
die advies op te volg. Hy hou nie rekening daarmee dat dit advies is van ‘n gelyke meerdere
vergadering nie – bedoelende van een Klassis aan ‘n ander Klassis.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.2 Appèlkommissie bevind
2.4.2.1 Sowel die Klassis en Part. Sinode bevestig dat die advies van Klassis Die Moot wel oorweeg
is. Dat dit nie in die Notule na vore kom nie, is nie noodwendig ‘n bewys van
onderwaardering nie. Dit kan hoogstens as onnoukeurige notulering beskou word.
2.4.2.2 Sy beroep in die opsig op KO, art. 31 hou, in die geval, nie water nie.
2.4.2.3 Slegs advies van ‘n meerdere vergadering na ‘n mindere vergadering is bindend – en dan net
as dit die toets van Skrif, Belydenis en Kerkorde kan deurstaan.
2.4.2.4 Die Bybelse beginsels dat die waarheid in die mond van twee of drie getuienis vasstaan, word
nie deur die appellant gehandhaaf nie. Dit blyk uit sy wantroue van die Part. Sinode en
Klassis se hantering van bv. die advies-kwessie.
2.4.2.5 Die appellant slaag nie daarin om bo alle twyfel regskrenking te bewys nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.3

Appèlkommissie beveel aan
Appèlgrond 4 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
3.1 Afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Eerste Appèlgrond – slaag nie.
3.1.2 Tweede Appèlgrond – slaag nie.
3.1.3 Derde Appèlgrond – slaag nie.
3.1.4 Vierde Appèlgrond – slaag nie.
3.2 Appèl in sy geheel – slaag nie.
Besluit: Punt 3 word in sy geheel goedgekeur.

12.5.13 APPèL TWEE - C.J. MALAN : teen die onregmatige ontslag uit sy diens (Artt. 44, 201)
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.

Die appellant stel die Appèl.
Dr. D.G. Breed gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys.
Ds. J.P.B. van der Walt stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter van die Part. Sinode Noord-Transvaal, die
Kommissie se Rapporteur, sowel as die appellant gegee.
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F. APPèL
A. Versoek oor orde van oorweging
1. Hiermee versoek ek u beleef om in die lig van KO, art. 30 my Beswaarskrif teen die Sinodebesluit
van 1945, art.93(a), en my Appèl (“Appèl Een”) teen die besluit van die Partikuliere Sinode
Noord-Transvaal oor die opskorting van my eggenote se band met die Gereformeerde Kerk
Pretoria-Oos, eerste te oorweeg. Die rede vir hierdie versoek is dat Pretoria-Oos my eggenote
vermeld het by een van die redes vir hulle aansoek by die Klassis om my ingevolge art. 11 van die
Kerkorde te ontslaan. Hierdie is egter nie 'n versoek om die beoordeling van my regskrenking uit
te stel na 'n volgende Sinode nie.
2. Ook versoek ek u om asseblief u besluite oor my Appèlle en Beswaarskrifte teen die einde van die
Sinode skriftelik aan my beskikbaar te stel.
B. Bylaeregister en Bylaes asook voetnotas
Dit vorm deel van hierdie Appèl.
C. Die besluite waarteen geappelleer word
Ek appelleer ingevolge KO, art. 31 teen die besluite van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal van
25 en 26 November 1997 in art.40 van sy Notule, veral punt 19.2: “Die Appèl as 'n geheel slaag
nie” (Bylae 42, p. 3).
D. Agtergrond van die Appèl
1. Tussen die Kerkraad en my eggenote het in 1983 'n ernstige verskil ontstaan oor die leer van die
kinderdoop. Ek het die Kerkraad hierin heelhartig gesteun en gevra om die Christelike liefdestug
volgens die KO aan my eggenote te bedien (Bylae 26)9. Hierteenoor het die Kerkraad
onverdraagsaam gereageer, en aangeneem dat my vrou deur haar herdoop haar “lidmaatskap
opgehef” het (Bylae 26, p. 4, art.7) deur by 'n sekte aan te sluit, en daarom buite hulle
bedieningsplig val. Die feit was dat sy haar privaat, op 'n weeksdag, saam met enkele vriendinne,
deur 'n emeritus Hervormde predikant, en nie by 'n sekte as organisasie nie (vgl. Sinode 1945
art.93a, Bylae 27) laat doop het.
2. In voortgesette onverdraagsaamheid adviseer die Kerkraad my op 01.08.1983 om oor te gaan tot 'n
ander staat van die lewe, asof my vrou se optrede my my roeping van die Here ontneem het.
Hoewel dit teruggetrek is nadat ek beswaar aangeteken het, het die Kerkraad dit op 15.02.1984
herhaal (Bylae 14, p. 1). Waar die onverdraagsaamheid weer opgevlam het, het die Kerkraad dit
“spanninge” of “onrus” in die gemeente genoem, en is ek in Mei 1984 ingevolge KO, artt. 79, 80
aangekla dat ek my eie huis nie goed regeer nie. Toe dit nie slaag nie, het 'n klein element uit
onverdraagsaamheid “spanninge” op visitasies bly konstateer, sonder dat die Visitatore die
probleem indringend ondersoek het.
3. Die Kerkraad se onverdraagsame reaksie op my eggenote se herdoop het haar en die Kerkraad in
twee kampe geplaas. Ek het in 1987 (Bylae 2, pt.1, p. 1 en 2) gevra dat die Kerkraad my asseblief
hierin moet help deur haar afsnyding op te hef, en haar oor haar doopopvatting met die tug te
bedien, soos ek in 1983 gevra het. My versoek tot hersiening van die besluit van 1983 is op
formalistiese wyse nie ontvanklik verklaar (Bylae 28).
4. Ek het in die moeilike posisie tussen my bedieninglose eggenote en die Bylae in 1991 weereens
om revisie van die afsnyding in 1983 gevra (Bylae 29). Na 'n jaar van wag, waartydens 'n
Kommissie van die Kerkraad geen verslag gelewer het nie, het ek uit moedeloosheid my
Beswaarskrif teruggetrek. Ek was liggaamlik siek en ongelukkig toe my oudste seun besluit het
om hom ook te laat herdoop.
5. Aangesien die saak oor die wedersydse gesindheid tussen my eggenote en die Kerkraad gehandel
het, het ek steeds probeer om die Kerkraad self van die reg van my standpunt te oortuig. Ek glo
dat my verdraagsame houding in ooreenstemming met Num 12:3 en 2 Tim 2:24 was. Oor jare
heen het dit liefde en waardering uitgelok in die gemeente wat ek bedien het, selfs by sommiges
9

Uittreksels van die Kerkraadsnotules van 18.5.83 tot 1.8.83, bv bl 1 by 18 Mei.
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wat aanvanklik vyandig was. Die Kerkraad se houding teenoor my eggenote het aan my smart
besorg, maar louterend ingewerk, sodat my bediening daarby gebaat het. Nêrens is my bediening
oor die posisie van my eggenote geweier nie.
6. Ons een seun het teruggekeer in die Gereformeerde gemeenskap, en my vrou was steeds gewillig
om 'n Kommissie van die Kerkraad aan te hoor. Hieroor het die Kerkraad besluit dat 'n Kommissie
haar slegs sal besoek indien sy aansoek doen om opgeneem te word (Bylae ).
7. Dit was vir my egter onrusbarend dat die Kerkraad teen goeie advies in (Bylae 31, bv. p. 3, pt.3; p.
6, wat dalende inkomste en stygende uitgawes oor jare aandui; asook Bylae 32, pte.2-5), in 'n saak
wat deur een of twee ouderlinge gedryf is, besluit het om 'n tweede predikant te beroep in 'n
bediening wat duidelik slegs een predikant kon dra. Ds. N. Vorster moes weens siekte oor jare
heen emeriteer, nadat hy die moeilike bedieningsopset in Pretoria-Oos nie meer kon behartig nie,
en die gemeente 'n drastiese vermindering van lidmatetalle weens sosio-ekonomiese veranderinge
in Sunnyside en Arcadia ondergaan het.
8. Toe Pretoria-Oos se ramingskuld in September 1996 op die Klassis bespreek is, het 'n bepaalde
ouderling van 'n “bedieningskrisis” melding gemaak. Dit was in direkte teenspraak met die
herhaaldelike versekerings wat aan die gemeente gegee is dat Pretoria-Oos se bedieningsnood met
die koms van 'n tweede predikant opgelos sou wees. Die Klassis het Spesiale Visitatore aangewys,
omdat die ramingskuld en die bekostiging van 'n tweede predikant nie gerym het nie.
9. Ek het op 12.02.1997 weer om hersiening van die besluit van 1983 gevra (sien pt.6 hierbo) en
gronde van beswaar aangevoer (Bylae 30). Ek het my in die lig van punte 7 en 8 hierbo
voorgeneem om die uitslag in Appèl te toets indien dit weer ongunstig sou wees.
10. Die Kerkraad het my in 'n krenkende verslag (Bylae 34, pte.1.3, p. 5; 2.3, p. 6; 3.3, p. 8) van
klaer tot aangeklaagde gemaak het. Die Klassis het later op Appèl hierdie punt toegegee. Tog het
die Kerke in Klassis- en Part. Sinodale-verband my Skriftuurlike gronde van beswaar nie op
meriete beantwoord nie en my Appèlle in voortgesette onverdraagsaamheid van die hand gewys.
Dieselfde het ook gebeur met nog 'n Appèl deur agt Kerkraadslede in my guns.
11. Die Spesiale Visitatore het 18 lidmate se klagtes oor my ampswerk, wat nog nooit voor die
Kerkraad gelê was nie, aangehoor. Hulle het die klagtes ongetoets (Bylae 37, art.8) in 'n
beswadderende voorlopige verslag (Bylae 35) aan die Kerkraad voorgehou, sonder dat ek
geleentheid gehad het om my teenoor hierdie klaers (aan my onbekend) te verweer, of selfs om
my by elke gewigtige saak in die verslag voor die Kerkraad te verweer (Bylae 37, art.8). Hierdie
voorlopige verslag het my naam en eer as Bedienaar van die Woord baie skade aangedoen. In 'n
finale verslag (Bylae 36) het hulle dubbelsinnig aanbeveel dat my dienswerk òf bestendig òf
beëindig moes word (terwyl ek nie in die Kerkraad aangekla of geskors was volgens KO, artt. 79,
80 nie en selfs nie eens ingevolge KO, art. 81 in die Kerkraad aangespreek was nie). Die
Kerkraad het hierdie verslag gebruik om ingevolge KO, art. 11 om my ontslag aansoek te doen.
12. Ondertussen bevat die Notules van die Kerkraad geen “ernstige probleme” wat rondom my
prediking en huisbesoek oorweeg is nie, wel baie wat positief is (Bylaes 6-12; 33, vgl. 1.2
hieronder). Die Kerkraad het plotseling 'n preek van my na twee professore verwys, waaruit niks
negatiefs teen my na vore gebring is nie.
13. Adviseurs volgens eie keuse is genooi (ten spyte daarvan die Spesiale Visitatore, wat die Klassis
aangewys het, nog steeds tot hulle beskikking was), om vir of teen die “bestendig”- of
“beëindig”-opsie van die Visitatore te adviseer. Drie bejaarde ouderlinge was weens siekte in die
winter afwesig. Hierdie drie, tesame met 'n jonger ouderling en diaken wat ook afwesig was, en
nog vier wat teenwoordig was (totaal 9), het later teen die besluit geappelleer. 'n Skrale kworum
(7 ouderlinge en 4 diakens was afwesig; ouderlinge en diakens was teenwoordig; die kworum
was met 'n klein meerderheid (8 teen 5) het 'n ingrypende besluit geneem om te ontslaan.
14. Sonder dat ek enigsins by enige van die skrywes betrokke was, het die Kerkraad 24 briewe van
verontruste broeders en susters ontvang wat met verbystering verneem het van die Kerkraad se
handelinge teen my (Bylae 38). Die briewe maak dankbare melding van my dienswerk oor jare
heen in 'n gemeente waarin twee predikante gedien het en die een gedurig sy diens moes
onderbreek weens swak gesondheid (hartprobleme).
15. Op 17.03.1997 appelleer ek by die Klassis teen die besluit van die Kerkraad om my besware oor
hulle besluit van 1983 oor my eggenote van die hand te wys (Bylae 19).
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16. Op 05.06.1997 het die Kerkraad besluit om ingevolge KO, art. 11 by die Klassis aansoek te doen
17.
18.
19.
20.
21.

22.

om my ontslag met as redes (a) die ongetoetste getuienis voor die Visitatore (pt.11 hierbo) en
(b) my eggenote se herdoop in 1983 (Bylae 3).
Op 11.06.1997 appelleer ek by die Klassis teen die besluit van die Kerkraad om by die Klassis
aansoek te doen om my ontslag (Bylae 20).
Op 08.10.1997 bewillig die Klassis met Deputate vanweë die Part. Sinode die Kerkraad se
aansoek om my ingevolge KO, art. 11 te ontslaan.
Op 12.11.1997 appelleer ek by die Part. Sinode teen die Klassis met Deputate vanweë die Part.
Sinode se besluit om my uit my diens te ontslaan (Bylae 5).
Op 19.11.1997 appelleer ek by die Part. Sinode teen die Klassis se besluit oor die beëindiging
van my eggenote se band met die gemeente in 1983 (Bylae 21).
Op 03.12.1997 wend ek my noodgedwonge ingevolge Rom 13:1-7, 1 Kor 6:1-11 (NGB, 36; HK,
42) tot die wêreldlike Reg. Hierdie optrede loop op uit op 'n arbeidsregtelike skikking met die
Kerkraad op 26.08.1999.10 Die Kerkraad beskuldig my weens hierdie optrede van troubreuk
ingevolge KO, artt. 79, 80 (Bylaes 22-24), die Klassis herhaal dit, en die Part. Sinode ignoreer
my regsberoep oor skade aan my naam (vgl. 2.2 hieronder).
Ingevolge sy besluit het die Kerkraad van 01.01.1998 my versorging verminder, op 24.04.1998
gelas dat ek die pastorie ontruim, op 30.06.1998 my versorging gestaak, en op 02.11.1998 my in
kennis gestel dat my amp verval met beëindiging van mediese en pensioenvoordele.

Die Part. Sinode keur in stryd met die Negende Gebod en KO, artt. 11, 23, 30, 31, 79, 80 en 81 goed
dat die Kerkraad en Klassis my in vervolgsugtige onverdraagsaamheid teenoor my eggenote en
vandaar teenoor my diens ontslaan, sonder dat ‘n ondraaglike toestand gekonstateer is, en my só my
roeping en lewensonderhoud ontneem.
1. Eerste grond
Die Part. Sinode keur in stryd met die Negende Gebod en KO, artt. 11, 31, 79, 80 en 81 goed dat
die Klassis en Kerkraad my op grond van “ernstige probleme wat gemeentelede met die prediking
en huisbesoeke het”, in vervolgsugtige onverdraagsaamheid teenoor my eggenote en vandaar
teenoor my diens ontslaan, sonder dat 'n ondraaglike toestand gekonstateer is, en my my roeping
en lewensonderhoud ontneem (Bylae 1).11
1.1 Die Part. Sinode laat my regsberoep om steun in die Notules van die Kerkraad gedurende die jare
voor my ontslag vir die “ernstige probleme wat gemeentelede met die prediking en huisbesoeke
het”12 op grond waarvan ek ontslaan is, onbeantwoord, met hulle nie-tersake verwysing na (a)
toeligting by die Klassis van 05.08.1997 en (b) die verslag van die Visitatore, aangesien enige
verwysing na die gevraagde notulêre steun in hierdie twee dokumente ontbreek. (Vergelyk
Bylae 5, pt.3.2.5.2 met Bylae 4, pt.9.2.1. Nêrens is my bediening vanweë klagtes oor my
prediking en huisbesoek geweier nie.
Die Part. Sinode doen dieselfde in Bylae 5, pt.3.4.2 (vgl. Bylae 4, pt.3.4.2 met 5 pt.16.2.1)
waar “onbewese klag in 3.4.2” dui op my regsberoep in Bylae 40, pte.3.2.1 en 3.2.2 op liefde
en hulp, maar my regsberoep oor “steun vir die Kerkraad se bevinding … in die Notules”
ongetoets laat.
1.2 Die Part. Sinode omseil soos die Klassis13 my regsberoep oor notulêre steun vir die “ernstige
probleme wat gemeentelede met my prediking en huisbesoeke het” deur my beroep om
“stawende getuienis” oor my prediking en huisbesoeke as denkfout af te wys (vgl. Bylae 5,
pt.3.4.1.1 met Bylae 4, pt.15.3.1). Die Part. Sinode konstateer hierdie denkfout sonder om die
grond wat ek self uitdruklik aanvoer (Bylae 5, pt.3.4.1.1), te weerlê. Net so omseil die Part.
Sinode my regsberoep om steun in die Notules met “...dit gaan (nie) om 'n klag … nie” (vgl.
10

Hierdie skikkingsooreenkoms is beskikbaar vir die Sinode in camera.

11

Vgl. die aansoek van Pretoria-Oos van 5.6.97 by die Klassis om my ingevolge KO, art. 11 te ontslaan (Bylae 3).

12

m.a.w. vir 'n noodsaaklikheid (necessitas) wat die voortgang van die bediening in die GK Pretoria-Oos bedreig het. Vgl Bylae 3 pt 1.

13

Vgl. Bylae 5 pt 3.4.1.1 met Bylae 4 pt 15.3.1; Bylae 5 (3.2.5.2) met Bylae 4.
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Bylae 5, pt.3.4.1 en 3.4.1.1 met Bylae 4, pt.15.3.1), asof stawende getuienis slegs by 'n “klag”
nodig is.
1.3 Die Part. Sinode laat strydig met KO, art. 31 ná om my gewigtige gronde oor pastorale verslae
(Bylae 6), positiewe visitasieverslae oor my prediking en huisbesoeke oor jare heen (Bylaes 7-12,
39),14 waardering vir my huisbesoeke tydens die behandeling van KO, art. 81 (Bylae 33, pt.3),
briewe (Bylae 38, vgl. Agtergrond, pt.14 hierbo), asook my ondernemings in 1985 en 1992 (wat
ek in Bylae 5, pt.3.4.1.2 aan die Part. Sinode voorhou) in 'n ingrypende aangeleentheid te toets
asof sodanige gronde slegs by 'n KO, artt. 79, 80 klag ter sprake is (Bylae 4, pt.15.2.1). Dit is
partydige en bevooroordeelde regspleging. Ek versoek die Sinode om hierdie gronde, wat ek
voor die Part. Sinode en Klassis aangevoer het, billik aan die reg te toets, en (wyle) oudl.
Kuperus sowel as my eie en ander se goedbedoelde en tydige finansiële adviese oor meerdere
bediening aan die Kerkraad hierby in ag te neem (Bylaes 31 en 32).
1.4 Hierdie handelinge van die Part. Sinode, wat die onverdraagsame en vervolgsugtige beëindiging
van my diens deur die Kerkraad en Klassis kondoneer, is in stryd met KO, artt. 11, 30, 31 en 81,
wat tesame met KO, artt 79, 80 aan die waarheidseis in die Negende Gebod onderworpe is.
1.4.1 Met KO, art. 11, omdat die verpligting op die Kerkraad rus om my te onderhou en nie te
ontslaan nie behalwe as die getoetste waarheid laat blyk dat my bediening nie kan voortgaan
nie (vgl. Bylae 5, pt.3.3.4 met Bylae 4, pt.13.2.1). Die Part. Sinode se vae verwysing in
13.2.1 se laaste sin na “dokumente wat voor die Klassis gedien het” is onverifieerbaar en
onwaar, en daarom in stryd met KO, artt. 31, 34.
1.4.2 Met KO, artt. 30, 31 en 81, omdat die Kerkraad nooit in sy vergaderings by KO, art. 81 of
ingevolge KO, artt. 79, 80 oor my amp gehandel het nie, maar 'n Visitasierapport misbruik het
om 'n neutrale, onbewese ontslag af te dwing.
1.5 Die Part. Sinode ratifiseer dat die Kerkraad en Klassis my my diens ontneem op sterkte van
ongetoetste getuienis wat voor Visitatore gelewer is, en wat nie eens die Visitatore tot 'n
eenduidige aanbeveling van ontslag kon beweeg nie (vgl. Agtergrond, p. 3 hierbo, pte.11 en 12.
Vergelyk ook Bylae 36, p. 2. Vergelyk verder Bylae 5, pte.3.3.4 en 3.4.1 met Bylae 4,
pte.12.2.1, 13.2.1 en 15.2.1).
Ek het selfs nie geleentheid ontvang om op elke gewigtige saak direk te reageer nie (Bylae 37,
art.8). Hierdie handeling van die Part. Sinode is in stryd met die Negende Gebod, en met die
basiese regsreël van audie et alteram partem, omdat ek nie by die maak van hierdie bewerings
deur die klaers gehoor is nie; my aanklaers nie kon ondervra nie; selfs nie billik aangehoor is by
die bespreking van die Visitasierapport nie (vgl. HK 43:112d oor onverhoord oordeel). Nêrens is
my getuienis in die Kerkraad aangehaal, getoets en verwerp nie. Dit krenk my reg met
ingrypende gevolge vir my roeping en lewensonderhoud.
1.6 Die Part. Sinode omseil in onverdraagsaamheid jeens my dienswerk my regsberoepe oor die
hantering van 'n ondersoek na my prediking en die nie-toetsing van my regsberoep, deur my
beroepe sonder nadere motivering as 'n redenasiefout (“dit kom … voor”) af te wys. (Vergelyk
Bylae 5, pte.3.5.3 en 3.5.4 met Bylae 4, pt.18.2.1.) Ook dit krenk my reg ingrypend soos in die
laaste sin van 1.5 hierbo aangedui.
1.7 Eweneens omseil die Part. Sinode soos die Klassis my regsberoepe dat getuienis getoets moet
word, deur hulle argument dat ek “prosedures voorstaan wat by 'n (KO, artt. 79, 80) klag
tuishoort”. (vgl. Bylae 4, pt.13.3.1 met Bylae 5, pt.3.3.4 asook 1.4 hierbo). Die feit is tog dat my
amp my ontneem is op getuienis oor my ampswerk wat gevolglik op my amp en status dieselfde
uitwerking as 'n KO, artt. 79, 80 beslissing gehad het. Daar bestaan geen Bybelse of
Kerkordelike bepaling wat billike prosedures tot sekere artikels beperk nie. Om getuienis te toets
is die basis van geregtigheid, en dit is hierdie reg wat die Kerkraad, Klassis en Part. Sinode
gekrenk het met die ernstigste en smartlikste gevolge vir my persoon.
1.8 Die Part.Sinode meet oor die waarheid met 'n dubbele maat (vgl Matt 7:1-5) deur die Kerkraad se
“selfstandige besluit”15 goed te keur, asof hulle adviseurs mag roep 16 sonder dat “twee partye”
14

Vgl. die Visitasieverslae van 1.5.83, 9.11.84, 3.6.87, 11.05.88, 20.3.90, 26.9.92, 25.01.95, asook 24 briewe van waardering van lidmate
oor my prediking en huisbesoeke.
15

Sien Kerkraad se aansoek om my ontslag, tweede paragraaf (Bylae 3)

16

Vgl. Bylae 5 pt. 3.2.4, 3.2.4.2 met Bylae 4 pt. 8.2.2.
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ontstaan, maar ek nie mag nie17. Ook krenk die Part. Sinode my reg in Bylae 4, pt.14.1, deur my
regsberoep oor ernstige skade aan my naam (Bylae 5, pt.3.3.5, 3.3.5.2, 3.4.1.2, laaste sin) te
ignoreer (vgl. Agtergrond, pt.21 hierbo). Hierdie onverdraagsame houding oor vermelde sake,
wat my hele roeping en lewensonderhoud raak, krenk my reg ingrypend.
2. Tweede grond
Die Part. Sinode krenk die reg in die Vyfde en Negende Gebod en KO, artt. 11, 23, 30, 31, 71-77
deur te sanksioneer dat die Klassis en Kerkraad my in vervolgsugtige onverdraagsaamheid teenoor
my dienswerk ontslaan oor “probleme wat heelwat lidmate in die gemeente het met die “jarelange
onopgeloste belydenis- en kerklike verskille wat mev. Malan met haar man en met die gemeente
het”, asook oor “spanninge” oor my “gesinsituasie” (Bylae 3, pt.2 en onderaan p. 1).
2.1 Die Part. Sinode bevind soos die Klassis en die Kerkraad in stryd met die waarheid in die Skrif 18
en KO, artt. 23, 71-77 dat die bediening van die Christelike liefdestug aan my eggenote “nie die
spanning sou bylê nie” (Bylae 4, pt.5.2.1)19. Hierdie uitspraak ontken die noodsaak vir kerklike
tug, en neem sonder grond aan dat die tug geen uitwerking ten goede kon gehad het nie. Die
jarelange ongelukkigheid oor my eggenote is deur die Kerkraad se onverdraagsame versuim in
hierdie opsig veroorsaak (Bylae 5, pt.3.2.1). Nêrens is my bediening vanweë die situasie met my
eggenote geweier nie.
2.2 Die Part. Sinode kondoneer in stryd met Bybelse geregtigheid (bv. Eseg 18:4), verdraagsaamheid
(Ef 4:2,3; Gal 6:1; 1 Tim 3:3, KO, art. 11) en natuurlike geregtigheid, in Bylae 4, pt.5.2.2 (vgl
.Bylae 5, pt.3.2.1), dat ek gestraf word vir wat my eggenote doen. In ‘n vervolgsugtige Rapport
aan die Kerkraad oor my Beswaarskrif oor my eggenote, is geweldige oordele oor my as
Bedienaar van die Woord uitgespreek (Bylae 34, pte.1.3, p. 5; 2.3, p. 6; 3.3 p. 8). Die
regskrenking was so ingrypend dat ek verplig was om my tot die wêreldlike reg te wend, 'n stap
wat my in verdere onverdraagsaamheid deur die Kerkraad en Klassis ontsê is (Bylaes 22-25), en
deur die Part. Sinode geïgnoreer word (vgl. Bylae 5, pt.3.3.5 met Bylae 4, pt.14.2.1 en 14.2.2). 20
Die argument dat die Kerkraad nie 'n klag (KO, artt. 79, 80) teen my op die tafel van die Klassis
gebring het nie, is nie ter sake tot my regsberoep, en bewys partydigheid by die Part. Sinode.
Ontslag (met ingrypende gevolge) ingevolge KO, art. 11 vir wat my eggenote doen, is 'n straf vir
my ongeag van 'n KO, artt. 79, 80 klag. “Spanninge” oor my “gesinsituasie” is hierby nie ter
sake nie, tensy my aandadigheid bewys is.
2.3 Die Part. Sinode krenk die reg in KO, art. 31 wat die Christusregering wil handhaaf,21 wanneer
hulle die oorsaaklike verband tussen “spanninge” oor my eggenote en “spanninge” oor my
dienswerk erken,22 maar nógtans oordeel dat die Kerkraad my nie “oor die verhouding van mev.
Malan tot die Kerkraad … nie, maar oor gevolglike spanning wat dit veroorsaak het" ontslaan het
(Bylae 3, my klem). Hierdie oordeel is teenstrydig, en versuim die plig om te oorweeg in
hoeverre die oorsaak van die (onverdraagsame) besluit oor my dienswerk, nl. die Kerkraad se
(onverdraagsame) besluit oor my eggenote se band met die gemeente, ingevolge KO, artt. 30, 31
sub judice23 by die Klassis was. Selfs my dringende pleitskrifte by die Kerkraad kon geen hond
haaraf gemaak nie (Bylaes 15-17).
2.4 Die Part. Sinode laat strydig met KO, art. 31 my grond oor die onverdraagsame optrede van die
Kerkraad met my ondernemings in 1985 en 1992 ongetoets (vgl. Bylae 5, pt.3.4.1.2 met Bylae 4,
pt.15.3.1), hoewel die Kerkraad hierdie ondernemings in hulle aansoek om my te ontslaan
uitdruklik vermeld (Bylae 3, p. 1, laaste sin). Nogtans steun die Part. Sinode my ontslag.
17

Vgl. 3.3.1 van my Appèl by PS met "Dit is duidelik" in 10.2.1 van PS-rapport (Bylaes 4 en 5)

18

Bv. Matt 18:15-35; 1 Tim 3:3; 2 Tim 2:25, 26; Ef 4:2, Gal 5:22. Makroyumia=Lankmoedigheid, verdraagsaamheid, geduldigheid.
Epieikhv= Vriendelik, inskiklik (Eng. “forbearing”).
19

Vgl. die adviese aan my deur die Kerkraad op 1.8.83 en 15.2.84 na aanleiding van my eggenote se standpunt oor die kinderdoop om oor
te gaan tot 'n ander staat van die lewe, wat op onverdraagsaamheid teenoor haar en vandaar teenoor my dienswerk dui (Bylae 14).
20

Vgl. Agtergrond pt 21 hierbo, en my verantwoording op die KR se ultimatum (Bylaes 22-24).

21

Vgl. 3.1 van my Appèl met 4.3.1 van hulle Rapport (Bylaes 5 en 4)

22

Vgl. die woorde "gevolglike spanning" en "veroorsaak" in Bylae 4 pt. 4.2.1 met Bylae 5 pt. 3.1.

23

D.w.s., onder Skriftuurlike toetsing was. Vgl. my dringende, vrugtelose briewe aan die Kerkraad in hierdie verband (Bylaes 15-17).
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H. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
1.2.1 Alle stukke van meerdere vergaderings en kerkraadsvergaderings, briewe, ens. is deur die
appellant voorsien.
1.2.2 Skikkingsakte
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
1.3.1 Dr. D.G. Breed en oudl. J.J. Hertzog verlaat die vergadering vanweë hulle betrokkenheid.
1.3.2 Die appellant word geleentheid gegee om die Kommissie toe te lig.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Die Appèl is deur die Sinode ontvanklik verklaar omdat dit aan die formele vereistes vir ‘n
Appèlskrif beantwoord.
2.2 Die doel van die Appèl word deur die appellant in sy opskrif aangedui as “Appèl teen die
onregmatige ontslag uit my diens”.
2.3 Die appellant het hom egter reeds tot die Arbeidshof gewend wat gelei het tot ‘n skikkingsakte
tussen die appellant en die Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos.
2.4 Die inhoud van die Skikkingsakte pt.1.1 gedateer 26 Augustus 1999 lui as volg:
“ Alle arbeidsregtelike geskille tussen die Applikant en die Eerste Respondent voortspruitend uit
die Applikant se ontslag in terme van artikel 11 van die Kerkorde word hiermee geskik”.
In bostaande is die “Applikant” die Appellant en “Eerste Respondent” die Gereformeerde Kerk
Pretoria-Oos.
2.5 U Kommissie oordeel dat daar reeds aan die bedoeling van die Appèl (vgl. 2.2 ) uitvoering gegee
is deur die arbeidsregtelike skikking tussen die Appellant en die Gereformeerde Kerk PretoriaOos waar in terme van KO, art. 11 die saak van “onregmatige ontslag uit sy diens” volledig
behandel en afgehandel is.
Besluit: Kennis geneem.
3. Die Sinode besluit
Die Sinode neem nie die inhoud van die Appèl in behandeling nie, aangesien die saak reeds
arbeidsregterlik behandel en afgehandel is met inagneming van KO, art. 11.
Besluit: Die Sinode neem nie die inhoud van die Appèl in behandeling nie, aangesien die saak reeds
arbeidsregtelik behandel en afgehandel is met inagneming van KO, art. 11.

12.5.13

APPèL H.G. KRUGER TEEN ‘N BESLUIT VAN PARTIKULIERE SINODE
OVS EN NATAL VAN 23 EN 24 NOVEMBER 1999 OOR DIE
“ONONTVANKLIKHEID” VAN ‘N APPèL TEEN ONSKRIFTUURLIKE
“LITURGIESE” GEMEENTEPRAKTYK (Artt.39, 222)

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.

In die afwesigheid van die appellant stel die Ondervoorsitter, dr. T. van der Walt, die Appèl.
Ds. J.B. du Plessis gee toeligting namens die Partikuliere Sinode OVS en Natal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 4 verwys.
Ds. H.P.M. van Rhyn stel die Kommissierapport.
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E. Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee. Die appellant is nie teenwoordig
nie.
F. APPèL
Inleiding
1.1 Ek kan jammer genoeg nie my Appèl op die Sinode toelig nie aangesien ek vanaf begin Januarie
2000 vir ongeveer 13 maande oorsee studeer.
1.2 Kennis van Appèl op die Sinode van Januarie 2000 is aan die Deputate Korrespondensie van
onderskeidelik die Part. Sinode OVS/Natal en die Nasionale Sinode gegee op 1 Desember 1999
(Bylae 1).
1.3 Part. Sinode OVS/Natal van 23 en 24 November 1999 het my reg gekrenk deur nie aan my
eintlike Appèl (versoek/beroep) uitvoering te gee en regspraak te lewer op ‘n saak (Bylae 2 Subbylae 4) wat Klassis Natal van 7 September 1999 wederregtelik versuim het. Hierdie besluit
kom op regsvertraging en regsverydeling neer, en hou wesenlike regskrenking in en dwing my as
gelowige (teen NGB, art. 32) om my vir maande onder 'n “liturgiese” praktyk te skik waarteen ek
by die kerkraad, Klassis en Part. Sinode Skriftuurlike en liturgiese besware ingebring het.
1.4 Die onverskilligheid waarmee Klassis Natal van September 1999 en die Part. Sinode van
November 1999 moontlike geldige gronde van beswaar bejeën, skep die indruk dat hulle die
gronde van beswaar ignoreer ten koste van allerlei niksseggende prosedure-vorms. Weeg
tegniese gronde of geykte prosedures belangriker as kerklike vergaderings se roeping om met
toepassing van die Skrif, Belydenis en Kerkorde (art. 7, 29 NGB; KO, art. 31) Christus se reg te
handhaaf?
1.5 Die Part. Sinode het KO, art. 30 op kerkstrukture toegepas en kollegialisties die agenda vir ‘n
volgende Klassis (D.V. in September 2000) vasgestel deur my eintlike Appèl terug te verwys
(Bylae 3, art. 40).
1.6 Die Part. Sinode het voorts my eintlike Appèl (Bylae 2, p.2 en 3 en Bylae 2 - Subbylae 4) wat
wettig volgens KO, artt. 30 en 31 by die Part. Sinode tuisgehoort het sonder enige redes
“onontvanklik verklaar” (Bylae 3, art. 40).
1.7 Omdat ek geregtig is om my Appèl in my eie woorde te stel, en die vorm waarin ek dit by die
Part. Sinode OVS/Natal van November 1999 gestel het, deels kon veroorsaak het dat die eintlike
Appèl van die tegniese aspekte geskei is, deel ek die Appèl in twee dele (a) gronde teen
“burokrasie” (Part. Sinodebesluit - 2.1 en 4) en (b) gronde van my eintlike Appèl
(kerkraadsbesluit - 2.2 en 5).
Besluite waarteen geappelleer word
2.1 “Die Part. Sinode se antwoord op die 2 versoeke is dat die oorspronklike Appèlle terugverwys
word na Klassis Natal” (verwys na Bylae 3, art. 40).
2.2 “4.1.2 Kommissieverslag word in sy geheel aanvaar. Die besluit van die Kerkraad is dat die
Beswaarskrif van oudl. G. Kruger in sy geheel nie slaag nie. Oudl. Kruger kon in sy
Beswaarskrif nie bewys lewer dat die besluit van die Kerkraad in stryd is met die Skrif en KO,
artikel 31 nie” (Bylae 4).
[Ter wille van duidelikheid is dit nodig om kennis te neem dat die siening van die Kerkraad in
sake die “amptelike” groet deur die leraar soos in die verweer (Bylae 5) teen my Beswaarskrif
vervat nooit in vorige vergaderings (27 September 1998 - Bylae 6 en 18 November 1998 - Bylae
7) geopper is nie. Daarom het ek in my Beswaarskrif van 8 Maart 1999 (Bylae 8) in die
begronding van die beswaar telkens verwys na die persoonlike of sekulêre en horisontale groet
deur die leraar. Deurdat die Kerkraad nou in die verweer (Bylae 5) teen my Beswaarskrif
omswaai en die groet as amptelik sien, word hulle taak op die oog af vergemaklik om my
Beswaarskrif af te wys. Ek is bereid om die voordeel van twyfel oor die “amptelike” groet aan
die Kerkraad te gee solank hulle nie van hulle skriftelike verweer (Bylae 5) soos goedgekeur op
27 Julie 1999 afwyk nie.]
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Aanloop
3.1 Die saak volg op 'n kerkraadsbesluit van die Gereformeerde Kerk Durban-Noord wat tydens 'n
spesiale konsistorievergadering op 27 September 1998 geneem is waar die leraar se versoek om
die gemeente persoonlik voor die votum te groet, toegestaan is.
3.2 Ek het daarop gronde van beswaar voorgelê (Bylae 8), waarop die Kerkraad nie prinsipiële
uitspraak gegee het nie (Bylae 5).
3.3 Twee Appèlsake het hieruit voortgevloei. Een teen die onskriftuurlike “liturgiese” begronding
van die besluit (Bylae 2 - Subbylae 4) en ‘n tweede teen die Kerkraad se hantering van my
beroep om die implementering van die besluit terug te hou tot na meerdere advies (sien 6.3.1 en
6.3.2). Om die Sinode se kosbare tyd te spaar het ek besluit om slegs die eintlike Appèl (Bylae 2
- Subbylae 4) wat die eenheid van liturgie in die GKSA raak by hierdie Appèl tot die Sinode in te
sluit (vgl. 2.2 en 5).
3.4 Op 7 September 1999 het ek na die Klassis Natal geppelleer wat hierdie Appèl uitgegooi het
omdat die Kerkraad versuim het om sekere prosedures na te kom (sien Bylae 2 - Subbylae 2).
3.5 Op 24 November 1999 slaag my Appèl by die Part. Sinode OVS/Natal (Bylae 2) teen die
(burokratiese) Klassisbesluit (Bylae 3, art. 40).
3.6 In my Appèl by die Part. Sinode het ek uitdruklik gevra (Bylae 2 – p.2 en 3) dat regspraak
gedoen word oor die oorspronklike (eintlike) Appèl (Bylae 2 - Subbylae 4).
3.7 Die Part. Sinode van November 1999 gee my Appèl teen die grond van die Klassisbesluit
(burokrasie) gelyk maar verwys my eintlike Appèl (die materie) op die Part. Sinode (Bylae 2 Subbylae 4) terug na ‘n Klassis wat nie in vergadering is nie (sien Bylae 3, art. 40).
3.8 Die Kerkraad Durban-Noord het onderneem om verweerders na die Part. Sinode te stuur (Bylae
9) sou die Part. Sinode my eintlike Appèl teen die kerkraadsbesluit ontvanklik verklaar.
3.9 Die Kerkraad Durban-Noord het ook onderneem om verweerders na die Sinode te stuur (Bylae
10) sou die Sinode my eintlike Appèl (verwys na 2.2 en 5) teen die kerkraadsbesluit ontvanklik
verklaar.
3.10 ‘n Afskrif van die Appèl is gesamentlik op 29 Desember 1999 aan die Administratiewe Buro
(adminburo@potch.lia.net) en die verweerders van die Kerkraad Durban-Noord, ds. Human
Coetsee (humanb@mweb.co.za) en oudl. Tiens Coetzee (cdlquant@cis.co.za) per e-pos
gestuur. ‘n Kopie met die oorspronklike dokumente sal so spoedig moontlik per geregistreerde
pos aan die Administriewe Buro gestuur word.
Gronde van Appèl teen burokrasie (verwys na 2.1)
4.1 Die Part. Sinode van November 1999 krenk reg deur KO, art. 30 te gebruik om my reg in terme
van KO, art. 31 op grond waarvan ek my “versoek” (Appèl) aan die Part. Sinode gerig het, te
versuim. Kerkorde art. 30 bepaal juis dat ingevolge my ontvanklike Appèl by die Part. Sinode
die saak en gronde wat ek by die Klassis van September 1999 aangevoer het, nou by die Part.
Sinode tuishoort (vgl. die Appèlprosedure sedert Sinode 1939).
Motivering
4.1.1 Kerkorde, art. 30 (tesame met KO, artt. 31 en 33) bepaal juis dat ‘n Appèlsaak
agtereenvolgens by ‘n Kerkraad, Klassis, Part. Sinode en dan by die Nasionale Sinode
tuishoort. ‘n Saak kan onontvanklik verklaar word op ‘n meerdere vergadering (met grondige
redes onder KO, art. 30), maar van “terugverwys” op sterkte van (a) versuim deur mindere
vergaderings of (b) die aard van die materie, is daar nie in KO, artt. 30 en 31 sprake nie. (‘n
Beskrywingspunt sou terug verwys kon word vir verdere studie.) Soos ek dit verstaan is ‘n
Appèlsaak wat ‘n meerdere vergadering sou wil “terugverwys” om een of ander rede,
onontvanklik by die betrokke vergadering of het die mindere vergadering die meerdere
vergadering versoek om uitslag oor 'n saak te gee, terwyl die mindere vergadering in reses
gaan om vir die uitslag te wag.
4.1.2 Die Part. Sinode van November 1999 voer geen rede aan (Bylae 3, art. 40) waarom die Appèl
teen Durban-Noord (Bylae 2 – p.2 en 3, Bylae 2 - Subbylae 4), wat die Klassis Natal van
September 1999 wederregtelik uitgegooi het, by die Part. Sinode onontvanklik was nie. In die
geval van my Appèl teen Durban-Noord (Bylae 2 - Subbylae 4) word geen afdwingende
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4.1.3

4.1.4

besluite t.o.v. mindere vergaderings verwag nie, en kan die Appèl nie daaroor onder KO, art.
30 onontvanklik wees nie.
Die Part. Sinode het KO, art. 30 op kerklike strukture toegepas (Bylae 3, art. 40) en daardeur
teen KO, art. 30 in op ‘n kollegialistiese wyse afdwingend vir ‘n Klassis Natal, die Agenda
van ‘n volgende sitting in September 2000 vasgestel (verwys ook na 4.5). Daardeur het die
Part. Sinode meegewerk dat 'n onskriftuurlike gemeentepraktyk nog vir bykans 'n jaar
gehandhaaf gaan word.
Kerkorde, art. 30 praat van die “sake” en KO, art. 31 dat die “sake” na die eersvolgende
meerdere vergadering gebring kan word. Die Part. Sinode het egter art KO, art. 30 misbruik
(verwys na 4.2 en 4.4.2) om my reg onder KO, art. 31 te krenk sodat die “saak” wat ek met
Durban-Noord reeds 15 maande gelede opgeneem het nou nog nie beslis is nie. Is dit
“Gereformeerd” om so apaties te staan oor potensiële foute, gebreke en menslike verdigsels?
(vgl. 5, 5.5 i.t.v. NGB, art. 32).

4.2 Dieperliggend tot KO, art. 30 wat die Part. Sinode OVS/Natal van November 1999 misbruik
(vgl. 4.4.2) teen my Appèl (versoek/beroep – Bylae 2, p.2 en 3) staan die Belydenis in die
Openlike Verklaring by die konstituering van die Part. Sinode. Daarvolgens krenk die Part.
Sinode reg wanneer hy my beroep op regspraak onder KO, art. 31 wat volgens sy belydenis en
voorneme onder NGB, artt. 7, 29 en 32 behandel moet word, versuim. Die besluit van die Part.
Sinode op my Appèl teen die wederegtelike pligsversuim van die van Klassis Natal van
September 1999 staan onverskillig teenoor die Koningskap van Christus wat hulle moet bedien
omdat regspraak oor menslike versinsels oor die liturgie (5 en Bylae 2 - Subbylae 4) weereens
versuim word. Die Part. Sinode OVS/Natal van November 1999 (Bylae 3, art. 40) krenk die reg
deur te versuim om die Woord aan te lê (NGB, art. 7) menslike wanopvattings waarteen beswaar
gemaak is te beoordeel (NGB, art. 32) en te waak teen allerlei menslike argumente waardeur die
valse kerk gekenmerk word (NGB, art. 29).
Motivering
4.2.1 Dit is duidelik dat die Part. Sinode (Bylae 3, art. 40) my “versoek” wat (miskien lomp
verwoord) 'n integrale deel van my Appèl of beroep op die Part. Sinode was (KO, art. 31) nie
eers na 'n Kommissie verwys het nie (vgl. 4.3), maar dat “die 2 oorspronklike Appèlle
terugverwys word na Klassis Natal”. Die Part. Sinode het daarom nie by NGB, artt. 7, 29 en 32
uitgekom nie.
4.2.2 Ek het my bedenkinge oor die erns, verantwoordelikheid en gehalte van regspraak in die
mindere vergaderings (Kerkraad en Klassis) aan die Part. Sinode kenbaar gemaak (vergelyk
Bylae 2 – Inleiding en gronde van Appèl). Ek het as gelowige die reg om my Appèl in my eie
woorde te stel. In die afdeling “Versoek” (Bylae 2¸ p.2 en 3) binne in die Appèl het ek gevra
dat as regskrenking by die Klassis bewys is, die Part. Sinode kragtens KO, art. 31 die saak
beoordeel ter wille van die eer van die Here, die opbou van die kerk en goeie orde. Ek het o.a.
in punt 2.2 tot 2.7 my kerkregtelike gronde aangevoer waarom die Part. Sinode my Appèl in
plek van die Klassis (wat nie meer bestaan nie) moet behandel vir regspraak. Die Part. Sinode
van November 1999 krenk dus reg in terme van KO, art. 31 net soos Klassis Natal van
September 1999 gedoen het en laat my gronde vir beswaar steeds in die lug hang asof dit nie
erns (onder NGB, art. 32) is nie. Dit terwyl Calvyn ons leer dat gelowiges die kosbare gawe
van vryheid van die gewete met hulle lewe moet verdedig (Gereformeerde Kerkreg en
Kerkregering, B. Spoelstra, V&S, 1989, p.178).
4.2.3 Kerklike vergaderings is geroep om die regering wat God deur Christus met sy Woord en Gees
in besonder oor sy kerk uitoefen na te volg (Heid. Kat. S48; NGB, 29-32; 1 Kor 15:24-28; Ef
1:22 – B Spoelstra, 1989:187). Mag kerklike vergaderings hierdie roeping sonder grondige
redes ten koste van burokratiese gevoelens versuim?
4.3 Die Part. Sinode krenk die reg wat in KO, art. 31 bepaal dat 'n saak wat op 'n mindere
vergadering ter tafel was en deur Appèl nou by die meerdere vergadering tuishoort (KO, art.
30), “terugverwys word” na ‘n Klassis, en versuim om die Appèl (my versoek) volgens die
prosedure om sake onder KO, art. 31 (Sinode 1939 en daarna) deur ‘n Regskommissie te laat
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oorweeg. Deur my Appèl (versoek) af te wys sonder so ‘n ondersoek (Bylae 3, art 40) word die
reg in KO, art. 31 gekrenk.
Motivering
4.3.1 Die bewoording van die Part. Sinodebesluit toon duidelik aan dat die oorspronklike Appèl (die
materie) by die Part. Sinode ter tafel was (KO, art. 30). Vergelyk ook Bylae 2¸ Subbylae 4.
4.4 Deur sy plig in terme van KO, artt. 30 en 31 te versuim skend die Part. Sinode van November
1999 liefde, billikheid en algemene regsbeginsels. Daarby kies die Part. Sinode kant teen my
deur een KO-artikel ten koste van 'n ander toe te pas en word ek “gestraf” vir die wederregtelike
besluit van die Klassis deurdat ek nog vir maande met my gewetenswroegings moet rondloop
voordat 'n Klassis Natal weer in September 2000 vergader, terwyl volgens Skrif- en algemene
regs-beginsels die veronregte appellant die voordeel van versuim deur Klassis Natal van
September 1999 moet kry.
Motivering
4.4.1 Die Part. Sinode van November 1999 gebruik KO, art. 30 as tegniese verskoning of geykte
prosedure waarom hy nie regspraak gegee is oor ‘n saak wat wettig volgens KO, artt. 30 en 31
op sy tafel is. Die Appèlprosedure is nie nagekom nie (vgl. 4.3).
Die toepassing van een KO-artikel ten koste van ‘n ander kom neer op misbruik van die
Kerkorde (Handleiding by die Kerkorde van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, L.S.
Kruger, H.L.M. du Plesssis, B. Spoelstra en T.T. Spoelstra, Pro Rege Pers Pbk, 1966,
Potchefstroom, p.13) veral as KO, art. 30 toegepas word op ‘n Klassis wat nie meer in sitting is
nie. Dan hang regspraak in die lug volgens die Part. Sinode se “terugverwysing”.
4.5 Die besluit van die Part. Sinode is in wese kollegialisties
Motivering
4.5.1 Die Part. Sinode verwys die Appèl (Bylae 2 - Subbylae 4) na die Klassis asof ek dadelik tot die
strukture toegang het. Die een raad van die Kerk (NGB, art. 30) vergader alleen (kerkraad) of
saam met naburige kerke (Klassis) of saam met provinsiale kerke (Part. Sinode) of saam met
alle kerke (Sinode) en breek nie op in regeervlakke nie (L.S. Kruger et al, 1966, p.178,9). Daar
is dus nie permanente klassikale strukture by wie ‘n Appèlsaak eksklusief tuishoort sodat ‘n
Part. Sinode dit nie kan beoordeel nie (mits die saak ordelik op die betrokke vergadering se
tafel gekom het).
4.5.2 Die Klassis het nie in reses gegaan om eers die uitslag van die Part. Sinode op my Appèl af te
wag nie.
4.5.3 Die Part. Sinode besluit asof hy as hoër vergadering gesag voer oor ‘n Klassis as laer
vergadering, dat die Klassis die Part. Sinode se werk moet doen. Soos ek dit verstaan is
meerdere vergaderings nie “hoër” vergaderings wat sake na “laer” vergaderings kan
terugverwys nie, maar geleenthede waar al hoe meer kerke saamkom om o.a. onbevredigende
besluite van mindere vergaderings kragtens KO, art. 31 prinsipieel te beoordeel sodat die eer
van Christus (vgl. 4.2) gehandhaaf word.
4.5.4 Die besluit van die Part. Sinode (Bylae 3, art. 40) bepaal die Agenda van ‘n mindere
vergadering (en gaan juis daarom teen KO, art. 30 in!).
4.5.5 Die bewoording “terugverwys word na Klassis Natal” dui verder aan dat die Part. Sinode die
Klassis as 'n kollegialistiese permanente vergadering (soos 'n ring in die NGK) beskou het of
gefouteer het deur aan te neem dat Klassis Natal van September 1999 teen wie ek geappelleer
het, net in reses gegaan het, terwyl dit in werklikheid gesluit het en ontbind het. Daardeur het
die Part. Sinode die eintlike beroep op regspraak wat ek gedoen het, versuim en reg gekrenk.
4.5.6 Ek het in kinderlike vertroue na die Part. Sinode gegaan om regspraak te verkry, nie om die
Klassis oor hulle foute oor die vingers te tik nie. Ek het egter die indruk gekry dat die Part.
Sinode deurgaans met die Klassis as struktuur en party in ‘n Appèl reken en nie dat hy ‘n saak
van die Appellant behandel wat teen ‘n besluit en nie teen die Klassis as struktuur gaan nie. Of
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is die onvermoë van kerklike vergaderings om die saak prinsipieel te hanteer maar net fyn
formele voetwerk om hulle plig onder KO, art. 31 te versuim?
4.5.7 Die Part. Sinode wat kragtens KO, art. 31 moes regspreek, het geen bevoegdheid om ‘n saak op
die tafel van ‘n volgende Klassis Natal wat eers September 2000 D.V. sal vergader, te plaas nie.
Daardie Klassis sou reeds daarom weer die saak onontvanklik kon verklaar. Die Klassis sal kan
beweer dat meerdere vergaderings moet afhandel wat ter tafel is (KO, art. 30) en nie sy taak aan
'n volgende mindere vergadering (Klassis) mag opdra (vgl. 4.5) nie. So 'n regspraak lyk vir my
as 'n leek absurd.
4.6 Volgens KO, art. 34 moet vir elke besluit van kerklike vergaderings 'n duidelike motivering
gegee word, veral die toepaslike Skriftuurlike en kerkregtelike begronding. (Die Kerkorde in
Praktyk, J Visser, EFJS Drukkers, 1999, Orkney, p.156 en 128). Omdat die Part. Sinode weier
om uitspraak te gee in die geding tussen my en Durban-Noord sonder om enige motivering te
stel, krenk hulle die reg dat beginsels en nie strukture van die GKSA behoort te regeer.
Motivering
4.6.1 Die Part. Sinode het nagelaat om duidelike motivering vir sy besluit te gee (Bylae 3, art.40).
Die Part. Sinode kon dit ook nie gee nie omdat my Appèl (versoek) nie volgens die
Appèlprosedure by KO, art. 31 deur ‘n Regskommissie beoordeel is nie. (vgl. 4.3)
'n Ongemotiveerde besluit (vergelyk Bylae 3, art. 40) is 'n ongegronde besluit.
5. Gronde van my eintlike Appèl (verwys na 2.2 en Bylae 2 - Subbylae 4)
5.1 Die kerkraad se dubbelslagtige siening dat die saak van groet deur die leraar (a) nie liturgiese
betekenis het nie (Bylae 5 - 1,1; 1.4; 3.6; 4.3; 6.1 en 7.1), 'n middelmatige saak is wat nie deel
vorm van die gemeenakkoord nie (Bylae 5 - 3.6 en 7.1), en terselfdertyd (b) 'n amptelike funksie
vertolk (Bylae 5 - 1.1-1.3; 2.1; 2.3; 3.1; 3.3 en 4.4) wat die erediens 'n voller dimensie van die
liggaam van Christus laat vergestalt (Bylae 5 - 1.2; 3.2; 3.3; 5.1-5.4; 7.2 en 7.3) is teenstrydig
en kan nie gelyktydig geld nie.
Motivering
5.1.1 Die eerste grond is gerig teen die vorm waarin die besluit geneem is, nl. dubbelsinnigheid of
teenstrydigheid. (sien Handleiding by die Kerkorde van die GKSA, L.S. Kruger et al,
1966:203). Die verwysings hierbo deurspek die hele verweer van die kerkraad (Bylae 5) en
hierdie grond is dus van wesenlike belang.
5.1.2 Die Kerkraad gebruik 5.1 (a) hierbo om my Beswaarskrif van 8 Maart 1999 af te wys (sien
verwysings in 5.1).
5.1.3 Die Kerkraad se standpunt in 5.1 (b) hierbo behels o.a. dat die groet deur die leraar die
horisontale (en vertikale! – vgl. 5.2.4) element wat daar in die erediens aanwesig is ‘n voller
dimensie gee en dat dit die erediens ‘n voller dimensie van die liggaam van Christus laat
vergestalt en verder dat dit ‘n “amptelike” karakter het. Dit kan nie ‘n middelmatige saak
wees nie en daarom kan 5.1 (a) hierbo nie geld nie.
5.1.4 Een van die definisies van liturgie volgens J. van der Walt in “Soek die Here in sy tempel”
(die kerkraad haal die boek as gesaghebbend in hulle verweer aan) volg op p.4 van die boek
as: “Alle diens aan God en die naaste” Daarvolgens het die kerkraad se siening in 5.1 (b)
hierbo liturgiese betekenis. [Sien ook: “Die groet van die leraar dui ook daarop dat die
lidmate nie hier is elkeen vir homself nie, maar ook vir mekaar …” (Bylae 5 - 4.3)].
5.1.5 Dit volg ook logies dat 'n handeling van die leraar/herder/liturg wat die erediens 'n voller
dimensie gee, liturgiese betekenis moet hê. Dit weerspreek die Kerkraad se siening in 5.1 (a)
hierbo dat die “groetery” nie liturgiese betekenis het nie.
5.1.6 Die saak van groet soos begrond deur die kerkraad het dus liturgiese betekenis en is daarom
deel van die gemeenakkoord. Daarom het die kerkraad verkeerdelik die 7e grond van my
Beswaarskrif afgewys (sien Bylae 5 - 7).
5.2 Die kerkraad se standpunt dat die groet deur die leraar ‘n amptelike funksie vertolk (wat die
erediens ‘n voller dimensie van die liggaam van Christus laat vergestalt) is uniek en onbekend
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vir die GKSA se siening rondom sake relevant tot die erediens. Hierdie siening verleen aan die
persoon van die leraar ‘n soort Roomse ampswaardigheid wat verwerplik is (NGB, art. 32).
Motivering
5.2.1 Geen van die verwysings wat die Kerkraad in hulle verweer gebruik het verwys spesifiek na
die standpunt van die Kerkraad oor die groet deur die leraar nie. Selfs die boek "Soek die
Here in sy tempel" deur Jan van der Walt (wat die kerkraad hoofsaaklik as gesaghebbend
aanhaal) maak geen melding van so 'n standpunt waar die gebeure by die aanvang van die
diens bespreek word nie. Daar word nooit in enige Sinodebesluit oor sake rondom die
erediens na die spesifieke siening, soos deur die kerkraad aangeneem, verwys nie. Deur al die
eeue is die standpunt nooit as 'n geldige standpunt neergeskryf nie.
5.2.2 Die kerkraad se standpunt dat dit juis die rede is waarom die saak ‘n middelmatige saak is wat
nie deel vorm van die gemeenakkoord nie (Bylae 5 - 3.6 en 7.1), gaan nie op nie. Dit was
vroeër ondenkbaar dat predikante persoonlik of amptelik die gemeente van die preekstoel sou
groet. Sien verder 5.1 hierbo waarom die saak (soos deur die Kerkraad gestel) nie
middelmatig is nie en deel van die gemeenakkoord uitmaak.
5.2.3 Die “groetery” kom uit Nederland (GKN) waar daar enkele jare gelede (ongeveer 1960-70) ‘n
nuwe liturgie ingevoer is. Die gebruik het ongeveer in die 1980 en later in die GKSA
posgevat.
5.2.4 Die saak soos deur die Kerkraad in hulle verweer vervat (Bylae 5), staan as volg: Die
vertikale gemeenskap (Bylae 5 - 5.2 - Acta 1995:406 waarin en waarvoor God alle eer moet
kry) tussen God en sy verbondsvolk tydens die erediens is afhanklik van 'n mensekind (Eseg)
se groet om 'n volle dimensie te verkry (Bylae 5 - 1.2; 3.3; 5.1-5.4; 7.2 en 7.3). Hierdie is
beslis 'n unieke siening wat verwerplik is (vgl. NGB, art. 32).
5.2.5 Die standpunt van die Kerkraad (Bylae 5 - 1.2; 3.3; 5.1-5.4; 7.2 en 7.3) kom neer op ‘n
oorbeklemtoning van die amp van die leraar op die stadium as die volle gemeente gereed is
om God te ontmoet. Die standpunt kom skokkend naby 'n bekende Roomse kettery (lees:
Die Roomse priester veroorsaak deur sy handelinge tydens die Roomse mis dat die brood wat
bedien word, 'n voller dimensie van die liggaam van Christus laat vergestalt!).
5.2.6 Calvyn (Institusie van die Christelike Godsdiens, J. Calvyn, vertaal deur H.W. Simpson,
1991, 4:1755 en 1756) toon aan dat die Roomse mis se hoofdwaling neerkom op
verdienstelikheid (sien ook HK, 30:80). In die lig van die belangrikheid van die erediens
(HK, 25:65) en die afhanklikheid daarvan deur 'n mensekind se groet om waarlik 'n volle
dimensie van die liggaam van Christus te laat vergestalt lyk die Kerkraad se standpunt na 'n
ernstige dwaling (NGB, art. 32).
5.3 Ter wille van die eenheid in diens en samekomste (KO, art. 1) oor die kerkverband behoort die
Kerkraad hulle gewigtige siening (dat groet deur die leraar ‘n amptelike karakter het wat die
erediens ‘n voller dimensie van die liggaam van Christus laat vergestalt) volgens die kerklike
weg op die nodige meerdere vergaderings te laat toets het.
Motivering
5.3.1 Ek het op elke vergadering (sien Bylae 6 en Bylae 7) wat oor die saak gegaan het, probeer
aantoon (skriftelik sowel as mondelings) dat die siening soos deur die Kerkraad begrond,
indien korrek, deel van die gemeenakkoord uitmaak waaroor ‘n individuele Kerkraad nie op
‘n indepentistiese wyse self oor kan besluit nie. Ek het ook deurgaans gepleit vir meerdere
advies (Kyk Bylae 8, 7e grond).
5.3.2 Die siening van die Kerkraad (soos in 5.1 (b) hierbo saamgevat) plaas al die ander kerke in
die kerkverband wat nie die saak so sien nie in die beskuldigde bank omdat hulle eredienste
nie ‘n volle ontmoeting met God is nie.
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5.4 Die Kerkraad maak gebruik van foutiewe feite of gronde om my Beswaarskrif van die hand te
wys.
Motivering
5.4.1 Indien verkeerde feite of gronde gebruik word om ‘n besluit te begrond slaag die Appèl (kyk
Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering. B. Spoelstra, 1989, p.200) - Dit veronderstel
natuurlik dat die gronde substansieel is.
5.4.2 Die saak oor oor “groetseën of seëngroet” waarna die Kerkraad verwys (Bylae 5 - 4.1 en 4.2)
is ook in Sinode 1985:411 gebruik. Sinode 1997:744, 6.3 het egter die siening herroep. Die
standpunt vorm deel van die kern van die Kerkraad se standpunt en deur van ‘n verkeerde feit
uit te gaan word my reg gekrenk.
5.4.3 Die Kerkraad se gebruik van Sinode 1985:406, 2.2 se tweede asterisk (Bylae 5 - 5.2 en 5.3)
word verkeerd ingespan in die Kerkraad se poging om my Beswaarskrif af te wys. Die saak
gaan oor die wese van die erediens en vorm deel van die kern van die Kerkraad se standpunt.
(Die alternatief dat die Kerkraad wel bedoel wat hulle hiermee skriftelik per implikasie gesê
het is skrikwekkend - kyk 5.2.4 – 5.2.6 hierbo.)
5.5 Die Kerkraad maak gebruik van “menslike versinsels” om God te dien en dwing daardeur sy
standpunt waarteen Skriftuurlike verset bestaan, op my as gelowige af. Daardeur word die reg
in gevolge NGB, art. 32 gekrenk.
Motivering
5.5.1 Gronde 5.1 tot 5.4 van hierdie Appèl toon aan dat die Kerkraad op grond van menslike
wanopvattings of versinsels ‘n lidmaat wat Skriftuurlik beswaar aanteken teen die
kerkraadsbesluit, se gewete dwing en daardeur bind.
5.5.2 Kyk Bylae 8, Bylae 2 - Subbylae 4 en 5.1 tot 5.4 hierbo vir die gronde van Skriftuurlike
verset teen die kerkraadsbesluit.
6. Versoek
6.1 My beleefde versoek is dat die Sinode die besluit van die Part. Sinode OVS/Natal van November
1999 (2.1) en die besluit van die kerkraad Durban-Noord (2.2) nietig sal verklaar.
6.2 As die eerwaarde Sinode oordeel dat ek reg het om prinsipiële antwoorde uit Skrif, Belydenis en
KO (KO, art. 31) te ontvang wanneer ek my op 'n meerdere vergadering beroep, meen ek 'n
woord van vermaning aan die kerke in Klassis Natal en Part. Sinode OVS/Natal sal in ons tyd
gepas wees om die eer van die Here en erns in kerkregering te dien.
6.3 Indien die Sinode bostaande versoek inwillig, vra ek beleef dat die Sinode die Kerkraad DurbanNoord sal adviseer hoe om die nietigverklaring van die besluit te bestuur. My motivering vir die
versoek is:
6.3.1 Volgens erkenning van die Kerkraad sal die “herroeping” van die besluit tot beswaar en onrus
in die gemeente lei (kyk Bylae 11).
6.3.2 Die Kerkraad het deur die saak nie vertroulik te hanteer nie (kyk Bylae 12 – 3e grond) 'n
groot mate van partyskap oor die saak geskep, sodanig dat sommige gemeentelede my
openlik kwalik neem dat ek standpunt teen die Kerkraad se besluit ingeneem het (let wel dat
die partyskap geskep is voordat my Appèl deur publikasie van die Klassisstukke openbaar
geword het – vgl. Bylae 11 en 12). Dit is selfs so dat my eggenote kla dat sy nie meer
spontane vriende in die gemeente het nie. So dat die hele Afrikaanse gemeenskap in DurbanNoord volgens 'n buur NG predikant bewus is van die saak (persoonlike mededeling). So dat
volgens dieselfde NG predikant daar 'n gebedsondersteuningsgroep waarvan hy deel is
bestaan om die leraar van Durban-Noord te onderskraag omdat individue - soos ek - die
vernuwing wat die leraar van Durban-Noord voorstaan, teenwerk (persoonlike mededeling).
6.3.3 Op 'n bosberaad teen die einde van 1998 waarin die gemeente onder andere gevra is om
swakpunte in ons gemeente te diagnoseer het 'n aantal lidmate openlik vyandigheid teen die
Sinode en Sinodebesluite uitgestraal.
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6.3.4

In die lig van die feite is ek bevrees dat indien die Kerkraad die herroeping van die besluit nie
sensitief en met die korrekte verskaffing van feite hanteer nie, dat die saak tot verdere
regskrenking en Appèlsake aanleiding kan gee.

G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
Alle nodige stukke was ter insae.
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die appellant kan nie self teenwoordig wees om sy saak te stel nie. Die verweerder namens die Part.
Sinode is teenwoordig.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond van die Appèl
Die Kerkraad van Durban-Noord het ‘n besluit geneem dat die leraar die gemeente mag groet voor die
uitspreek van die votum. Br. Kruger het beswaar gemaak teen die besluit, maar sy beswaar is
afgewys. Daarna het hy twee Appèlle by die Klassis ingedien. Een het gehandel oor die inhoud van
sy beswaar en een oor die wyse waarop die Kerkraad sy beswaar gehanteer het.
Die Klassis verklaar beide Appèlle onontvanklik op tegniese gronde, naamlik dat die offisiële
redaksie van die kerkraadsbesluit nie ingesluit is by die stukke nie. Die Klassis is egter volgens die
Rapport van die Appèlkommissie van die Klassis bewus daarvan dat die appellant die besluite van die
Kerkraad aangevra het, maar nie betyds ontvang het nie. Die amptelike Notule van die Kerkraad was
egter beskikbaar op die Klassisvergadering.
Die broeder appelleer na die Part. Sinode wat sy Appèl handhaaf, maar nie uitspraak gee oor die
inhoud van die saak nie, hoewel hy dit skriftelik versoek het. Omdat sy Appèl geslaag het, is die saak
nou terug op die tafel van die volgende Klassis. Die broeder appelleer nou egter na die Nasionale
Sinode om uitspraak te gee oor die inhoud van sy saak, omdat hy voel dat die Part. Sinode dit moes
gedoen het.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Eerste appèlgrond
Die Part. Sinode November 1999 krenk die reg deur KO, art. 30 te gebruik om my reg in terme van
KO, art. 31 op grond waarvan ek my ‘versoek’ (Appèl) aan die Part. Sinode gerig het, te versuim.
Kerkorde art. 30 bepaal juis dat ingevolge my ontvanklike Appèl by die Part. Sinode die saak en
gronde wat ek by die Klassis van September 1999 aangevoer het nou by die Part. Sinode tuishoort
(vgl. die Appèlprosedure sedert Sinode 1939)”.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Beoordeling
Deur die Appèl te laat slaag, het die Part. Sinode beslis dat die Appèlle by die Klassis wel ontvanklik
was en dat die Klassis nou die Appèlle moet hanteer. Die appellant se reg is nie hierdeur gekrenk nie,
maar juis gehandhaaf. Die vergadering wat om tegniese redes nie sy saak wou aanhoor nie, moet dit
nou doen. Die Appèlle moet dus opnuut voor die volgende Klassis dien.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
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2.1.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Tweede Appèlgrond
2.2.1 Beoordeling
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Derde Appèlgrond
2.3.1 Beoordeling
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 Vierde Appèlgrond
2.4.1 Beoordeling
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.5 Vyfde Appèlgrond
2.5.1 Beoordeling
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.5.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
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2.6 Sesde Appèlgrond
2.6.1 Beoordeling
Die Appèlgrond berus op dieselfde wanopvatting as die eerste en is in wese dieselfde as die eerste.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.7 Sewende Appèlgrond
2.7.1 Beoordeling
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”. Hy beredeneer nou die inhoud van
die saak wat die Kommissie reeds geoordeel het op die Klassis se tafel hoort.
2.7.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
2.7.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die appèlgrond nie slaag nie.
2.8 Agste Appèlgrond
2.8.1
Beoordeling
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”. Hy beredeneer nou die inhoud van die saak
wat die Kommissie reeds geoordeel het op die Klassis se tafel hoort.

2.8.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
2.8.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
2.9 Negende Appèlgrond
2.9.1 Beoordeling
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”. Hy beredeneer nou die inhoud van
die saak wat die Kommissie reeds besluit het op die Klassis se tafel hoort.
2.9.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
2.9.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
2.10 Tiende Appèlgrond
2.10.1 Beoordeling
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”. Hy beredeneer nou die inhoud van
die saak wat die Kommissie reeds geoordeel het op die Klassis se tafel hoort.
2.10.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
2.10.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
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2.11 Elfde Appèlgrond
2.11.1 Beoordeling
Die appellant noem die Appèlgrond deel van sy “eintlike Appèl”. Hy beredeneer nou die inhoud van
die saak wat die Kommissie reeds geoordeel het op die Klassis se tafel hoort.
2.11.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
2.11.3 Aanbeveling
Die Nasionale Sinode oordeel dat die Appèlgrond nie slaag nie.
2.12 Versoeke
Die appellant sluit sy Appèl met versoeke aan die Nasionale Sinode.
2.12.1 Beoordeling
Die versoeke hoort tuis op die tafel van die Klassis wat die saak moet hanteer.
2.12.2 Bevinding
Die Sinode kan nie aan die versoeke voldoen nie.
2.12.3 Aanbeveling
Die Sinode voldoen nie aan die versoeke nie.
Besluit: Punte 2.7 tot 2.12.3 hoort by die Klassis en slaag dus in geheel nie.
3. Die Sinode besluit
Dat die Appèl in sy geheel nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.

12.5.15

APPèL DRIE – C.J. MALAN : oor die oorweging van my Beswaarskrif ingevolge
KO, art. 46 volgens die reëling van Sinode 1991, art.22.13 (Artt.45, 199)

Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, ouderlinge, professore
en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering bly.
A.
B.
C.
D.
E.

Die appellant stel die Appèl.
Ds. P.J.L.. du Plessis gee toeligting namens die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 2 verwys.
Ds. L. du P. van der Vyver stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.

F. APPèL
Hiermee appelleer ek teen die besluit van die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal van 23 en 24
November 1999, art.57, veral die woorde: “Nie een van die gronde slaag nie. Die Appèl slaag in
geheel nie” (vgl. Bylaes 11-13).
Bylaeregister en Bylaes
Dit word by hierdie Appèl gevoeg.
Verloop van die saak
1. Op 19.02.1999 het ek 'n brief aan die Kerkraad van Totiusdal gerig waarin ek kennis gegee het dat
ek 'n Beswaarskrif teen die besluit van Sinode 1945, art.93(a) wil rig (Bylae 1). Die brief was
vergesel van my Beswaarskrif (Bylae 2). Ek het versoek dat die Beswaarskrif ingevolge die
Nasionale Sinodebesluit van 1991:526-528, 22.13 (Bylae 8) deur die Kerkraad oorweeg sou word,
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2.

3.

4.

5.

en by enige wysigings my daarin te ken, en daarna die saak na die Klassis deur te stuur. Teen
hierdie versoek het die Kerkraad geen beswaar gehad nie.
In Maart het die Kerkraad Klassis Die Moot ingevolge KO, art. 41 om advies genader oor die
Beswaarskrif (Bylae 7). Die Klassis het geadviseer dat die Kerkraad eers selfstandig die
Beswaarskrif moes behandel. Die Kerkraad het die reëling aanvaar, maar nie uitgevoer nie.
'n Kommissie van die Kerkraad het my gedurende sewe maande eenkeer besoek met die oog op
my Beswaarskrif. Tydens hierdie besoek is slegs sake geopper waarmee daar met my
saamgestem is, sodat ek die indruk gekry het dat die Kerkraad my Beswaarskrif ondersteun.
Op Maandagaand 13 September, 'n dag voor die Klassissitting, het 'n Kommissie van die
Kerkraad die skriftelike besluit van die Kerkraad in die vorm van ‘n brief aan my oorgedra (Bylae
3). In die brief het hulle melding gemaak van ‘n aantal probleme wat meebring dat hulle op
daardie stadium “nie alles wat (ek) skryf kan ondersteun of afwys nie”. Hulle hou onrypheid voor
waarom hulle “waarskynlik met party dinge kan saamstem en met ander nie”, en daarom my
Beswaarskrif “soos dit tans is, (nie) heelhartig en met ‘n versekerde gemoed kan ondersteun nie.
Hulle wil “hierdie saak rustig verder … ondersoek, om sodoende, indien nodig, ‘n eie
Beswaarskrif aan ‘n meerdere vergadering te kan stuur in die toekoms” (Bylae 3, p. 1, eerste par.;
p. 3, onderaan, p. 4).
Met hierdie optrede laat Totiusdal ná om my beswaargronde te weeg en die saak vir verdere
kerklike behandeling beskikbaar te stel. Hierdie ongevoelige optrede van die Kerkraad is vir my
smartlik en onbegryplik in 'n saak wat, as dit meriete het, 'n ingrypende tugprosedure tot
hersiening mag bring.

1. Eerste grond
Die Part. Sinode kondoneer, soos die Klassis, dat die Kerkraad in stryd met die Negende Gebod en
KO, artt. 31 en 46 onrypheid voorhou as rede waarom hulle in ‘n gewigtige saak nie die
koningskap van Christus, hoe gebrekkig ook al, deur sy Woord kan bedien nie, deur (a)
Skrifverwysings by “probleme” te verhef tot bediening van die Woord in ‘n KO, art. 46 saak, en b)
deur met onware en teenstrydige beweringe te bevind dat die Kerkraad se verweer oor onrypheid
nie ter sake is nie.
1.1 Die Part. Sinode verhef Skrifverwysings by “probleme” tot bediening van die Woord in ‘n KO,
art. 46 saak
1.1.1 Die Part. Sinode erken dat die Kerkraad my besware van 19.02.19999 as Beswaarskrif
ingevolge KO, art. 46 in behandeling geneem het, en ingestem het om dit volgens die reëling
van Sinode 1991, art.22.13 na die Klassis deur te stuur indien dit meriete het (Bylae 9, p. 1,
pt.2, paragrawe 1 tot 3).
1.1.2 Ten spyte hiervan bevind die Part. Sinode foutiewelik dat die Kerkraad die Skrif wèl
ingevolge KO, art. 46 laat spreek het, want die Kerkraad het nagelaat om my beswaargronde
in hulle volgorde aan die toets van die Woord te onderwerp (vgl. Bylae 9, pt.2 met Bylae 10,
pt.3.1.1 eerste par.). Die Kerkraad erken self dat hulle “probleme” met my Beswaarskrif nie
aan my beroep ingevolge KO, art. 46 voldoen nie, want hulle verklaar dat hulle die saak
verder wil ondersoek (Bylae 3, p. 3 onderaan en p. 4 bo-aan; vgl. pt.4 hierbo van B oor die
verloop van die saak). Om probleme met my Beswaarskrif uiteen te sit, is iets anders as om
die Woord ingevolge KO, art. 46 op die gegrondheid, al dan nie, van my beswaargronde in
hulle volgorde te bedien, soos ek versoek het, en waarvoor die Kerkraad ‘n billike geleentheid
van sewe maande gehad het.
1.1.3 Die Part. Sinode laat strydig met die Negende Gebod my motiveringe vanuit die Woord in 2.2
van my Appèl oor die Kerkraad se plig tot bediening van die Woord ingevolge KO, art. 46
ongetoets, en oordeel my daarom onverhoord (HK, 43:112).
1.2 Die Part. Sinode bevind met onware en teenstrydige beweringe dat die Kerkraad se verweer oor
onrypheid nie ter sake is nie, maar my Appèlgrond nie laat slaag nie.
1.2.1 Die Part. Sinode se bevinding dat onrypheid van die Kerkraad in die lig van die besluite van
Sinodes 1991 en 1994 nie ter sake is nie, ondersteun my regsberoep dat die Kerkraad
onrypheid verkeerdelik voorhou as rede waarom hulle nie die Woord op my beswaargronde in
hulle volgorde kan bedien nie. Onrypheid is nie ter sake omdat die Kerkraad ‘n billike
geleentheid gehad het om die Woord kragtens hulle roeping te bedien. Teenstrydig met “nie
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

ter sake” bevind die Part. Sinode dat my Appèlgrond afgewys moet word (Bylae 9, pt.2;
Bylae 10, pt.3.1.1 tweede paragraaf en 3.1.3).
Die Part. Sinode bevind in Bylae 10, pt.3.1.1, eerste paragraaf, dat die Kerkraad ingevolge
KO, art. 46 die Woord wèl laat spreek het, maar bevind strydig hiermee in paragraaf twee dat
die Kerkraad die beswaar voor hulle nie afgehandel het nie. Vergelyk “die Kerkraad (het) die
Skrif wel laat spreek” met “Die Kerkraad was … nie verplig om die beswaar wat voor hulle
gedien het, af te handel … nie”. Indien die Kerkraad my beswaargronde gewigtig bevind het,
moes hulle dit na die Klassis deurgestuur het soos ek hulle in Februarie 1999 versoek het
(Bylae 1, p. 1 laaste paragraaf). Indien hulle dit met Skrifmotivering nie gewigtig bevind het
nie, sou hulle nie besluit het om verdere aandag daaraan te bestee nie.
Die Part. Sinode se onduidelike uitspraak oor “beweerde” onrypheid van die Kerkraad, asof
ek hulle onrypheid beweer, gee my regsberoep oor die Kerkraad se selferkende onrypheid as
rede vir hulle nalating om my beswaargronde ingevolge KO, art. 46 te oorweeg, verkeerd
weer (Bylae 3, p. 3 onderaan) en krenk my reg in die Negende Gebod om in waarheid geweeg
te word.
Die Part. Sinode se onware uitspraak sonder motivering dat ek verwag het dat die Kerkraad
my besware moes afhandel, gee eweneens my regsberoep oor die Kerkraad se verpligte
behandeling van my beswaargronde verkeerd weer, en krenk my reg soos in 2.3 hierbo
aangetoon. Ek het die Kerkraad versoek om my besware ingevolge KO, art. 46 en Sinode
1991, pt.22.13 langs die kerklike weg te behandel, nie af te handel nie (Bylae 1, p. 1 laaste
paragraaf).
Die Part. Sinode se verwysing na my reg om my “beswaar steeds direk aan die Nasionale
Sinode” voor te lê, is nie ter sake tot my regskrenking, nl. dat die Kerkraad ná ‘n billike tyd
van sewe maande onrypheid voorhou as rede waarom hulle my beswaargronde nie oorweeg
het, en, indien gewigtig bevind, ingevolge die kerklike weg na die Klassis deurgestuur het nie,
en laat my regsberoep ongetoets (Bylae 10, pt.3.1.1, tweede paragraaf; Bylae 9, pt.2).

2. Tweede grond
Die Part. Sinode kondoneer in stryd met KO, artt. 31, 46 dat die Klassis nagelaat het om my
regskrenking reg te stel, en laat self met ‘n koue, formalistiese motivering ná om dit te doen, en
sodoende die Nasionale Sinode in staat te stel om makliker tot ‘n Skrifgegronde oordeel oor my
beswaargronde jeens Sinode 1945, art.93(a) te kom.
2.1 Die Part. Sinode kondoneer die nalating deur die Klassis om my beswaargronde te weeg met ‘n
foutiewe verklaring van die Klassis se adviesbesluit in Maart 1997. In Maart het die Klassis
besluit om die Kerkraad van Totiusdal te adviseer dat hulle self my Beswaarskrif moet behandel.
Dit impliseer dat hulle ingevolge KO, art. 46 en Sinode 1991 se besluit, my beswaargronde in
hulle volgorde aan die Woord van God moes toets, en indien hulle (van) hierdie gronde gewigtig
sou bevind, dit moes deurstuur na die Klassis van September vir verdere kerklike behandeling.
Die inhoud van my Beswaarskrif het inderdaad “formeel” op die agenda van die SeptemberKlassis gedien kragtens die Klassis se eie adviesbesluit in Maart aan die Kerkraad om my
beswaargronde aan die Woord te toets (vgl. Bylae 4, p. 2, pt.4.1.3; Bylae 5, pt.4.1; Bylae 9, pt.3,
3.1-3.3; Bylae 10, pt.3.2.1).
2.2 Om in September teen hulle eie adviesbesluit van Maart en teen die besluit van Sinode 1991,
art.22.13 oor die kerklike weg, en dus in stryd met KO, art. 31, te weier om die inhoud van my
besware verder te oorweeg soos in my Appèl deur my versoek, openbaar ‘n koue, formalistiese
gesindheid jeens my as beswaarde wat ingevolge KO, artt. 46 en 31 om hulp vra, omdat my
versoek om hulp, en nie my beswaargronde nie, deur ‘n Kerkraad afgewys is (vgl. pte.4 en 5,
laaste sin, hierbo onder B “verloop van die saak”).
2.3 Om in November as Part. Sinode dieselfde te doen, openbaar dieselfde koue, formalistiese
gesindheid jeens my as beswaarde wat ordelik om hulp vra, en wie se versoek om hulp, nie sy
beswaargronde nie, deur ‘n Kerkraad en ‘n Klassis afgewys is.
G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
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Besluit: Kennis geneem.
1.2 Stukke ter insae
1.2.1 Bylae 1
Brief aan Kerkraad
1.2.2 Bylae 3
Antwoord van Totiusdal se Kerkraad
1.2.3 Bylae 4
Appèl na Klassis
1.2.4 Bylae 5
Kommissierapport van Klassis insake Appèl
1.2.5 Bylae 6
Sinodebesluit 1945 oor herdoop
1.2.6 Bylae 7
Uittreksel uit Klassis se Notule (vergadering 23 Maart 1999)
1.2.7 Bylae 8
Sinodebesluit 1991 insake Beswaarskrifte
1.2.8 Bylae 9
Appèl by Part. Sinode Noord-Transvaal, November 1999
1.2.9 Bylae 10
Kommissierapport van Part. Sinode
1.2.10 Bylae 11
Brief insake kennisgewing van Appèl by Nasionale Sinode, Januarie 2000
1.2.11 Bylae 12
Uittreksel uit Notule van Voortgesette Klassis Pretoria Die Moot op 5 Oktober
1999
1.2.12 Bylae 13
: Uittreksel uit Notule Part. Sinode Noord-Transvaal 23 en 24 November 1999
Besluit: Kennis geneem.
1.3 Toeligting
Die appellant en die verweerder het die Kommissie ontmoet. Ander broeders het ook die Kommissie
ontmoet.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Agtergrond
1.4.1 Op 19 Februarie 1999 rig br. Malan ‘n brief aan die Kerkraad van Totiusdal en heg ‘n
Beswaarskrif teen ‘n Sinodebesluit van 1945 aan vir oorweging deur die Kerkraad.
1.4.2 Op 25 Maart 1999 vra die Kerkraad advies i.v.m. die Beswaarskrif by Klassis Die Moot en
die Beswaarskrif word na die Kerkraad terugverwys vir behandeling.
1.4.3 Die Kerkraad antwoord op 13 September 1999 per brief op br. Malan se Beswaarskrif.
1.4.4 Br. Malan appelleer na die Klassisvergadering op 14 September 1999 (Klassis Die Moot)
waar sy Appèl nie gehandhaaf word nie.
1.4.5 Br. Malan appelleer na Part. Sinode Noord-Transvaal (23 en 24 November 1999) waar sy
Appèl nie gehandhaaf word nie.
1.4.6 Br. Malan appelleer na die Nasionale Sinode, Januarie 2000 teen die besluit van die Part.
Sinode.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode beoordeel
2.1 Eerste Appèlgrond
Die Part. Sinode kondoneer soos die Klassis, dat die Kerkraad in stryd met die Negende Gebod en
KO, artt. 31 en 46 onrypheid voorhou as rede waarom hulle in ‘n gewigtige saak nie die koningskap
van Christus, hoe gebrekkig ookal, deur sy Woord kan bedien nie, deur (a) Skrifverwysings by
“probleme” te verhef tot bediening van die Woord in ‘n KO, art. 46 saak, en (b) deur met onware en
teenstrydige beweringe te bevind dat die Kerkraad se verweer oor onrypheid nie ter sake is nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.1 Appèlkommissie se beoordeling
2.1.1.1 Die appellant meen dit was sy reg dat die Kerkraad sy Beswaarskrif grond vir grond toets aan
die Woord.
2.1.1.2 Hy meen dat hierdie reg deur die Kerkraad, die Klassis en die Part. Sinode gekrenk is.
2.1.1.3 Alhoewel die Kerkraad nie die gronde een vir een beoordeel het nie, blyk dit uit ‘n deeglike
brief aan die appellant (Bylae 3) dat die Kerkraad wel met erns die Beswaarskrif behandel het
in die lig van die Skrif, Belydenis en Kerkorde. Hulle vra indringend vrae vir meer
duidelikheid en toon waar hulle met stellings in die Beswaarskrif verskil. Verder toon die
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Kerkraad vir die appellant duidelike inkonsekwenthede in sy redenering aan. Die Kerkraad
het dus die broeder gehelp met sy Beswaarskrif.
2.1.1.4 Sinode 1991 reglementeer nie voorskriftelik hoe die behandeling van ‘n Beswaarskrif moet
plaasvind nie.
2.1.1.5 Die Kerkraad se mening dat almal nie oor die saak ryp was nie, het nie die reg van die
appellant verhinder om wel met die Beswaarskrif aan te gaan.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Appèlkommissie se bevinding
2.1.2.1 Die appellant bewys nie bo alle twyfel dat sy reg gekrenk is nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.3

Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Appèlgrond 2
“Die Part. Sinode kondoneer in stryd met KO, artt. 31, 46 dat die Klassis nagelaat het om my
regskrenking reg te stel, en laat self met ‘n koue, formalistiese motivering na om dit te doen, en
sodoende die Nasionale Sinode in staat te stel om makliker tot ‘n Skrifgegronde oordeel oor my
beswaargronde jeens Sinode 1945, art.93(a) te kom”.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1 Appèlkommissie se beoordeling
2.2.1.1 Indien ‘n Appèl teen ‘n besluit van ‘n mindere vergadering slaag, is die saak terug op die
Agenda van die mindere vergadering.
2.2.1.2 Die appellant meen sy reg is gekrenk omdat eers die Klassis en daarna die Part. Sinode nie die
inhoud van sy Beswaarskrif wou beoordeel nie.
2.2.1.3 Die inhoudelike beoordeling van die Beswaarskrif was egter nie op die Agenda van die
meerdere vergadering nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.2

Appèlkommissie se bevinding
Die appellant bewys nie bo alle twyfel regskrenking nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3

Appèlkommissie se aanbeveling
Appèlgrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Sinode besluit
3.1 Oor afsonderlike Appèlgronde
3.1.1 Eerste Appèlgrond - die Appèlgrond slaag nie.
3.1.2 Tweede Appèlgrond – die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Oor die Appèl in sy geheel
Die Appèl in sy geheel slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.

173

12.5.16 APPèL DS. P.A. COETZEE TEEN BESLUIT VAN PARTIKULIERE SINODE
OVS EN NATAL 1999 (Artt.40, 256)
A.
B.
C.
D.
E.

Die appellant stel die Appèl.
Ds. J.E. Franck gee toeligting namens die Partikuliere Sinode OVS en Natal.
Besluit: Die Appèl word na Appèlkommissie 4 verwys.
Ds. H.P.M. van Rhyn stel die Kommissierapport.
Geleentheid vir repliek word vir die toeligter en appellant gegee.

F. APPèL
Agtergrond
Klassis Natal ontvang ‘n kennisgewing van twee Appèlle wat op die vergadering van 7 September
1999 sal dien. Die Regskommissie van die Klassis bevind albei Appèlle onontvanklik en besluit in
twee duidelik afsonderlike besluite dat die Appèlle onontvanklik is.
Gebreke by die Eerste Appèl was dat die besluit waarteen geappelleer is, nie aangehaal is nie en geen
Bylae toon ‘n Notule wat die Regskommissie kan oortuig dat die broeder wel die besluit gehad het
voordat hy geappelleer het (Bylae 1). Spoelstra stel dit in sy boek (p. 198) dat dit “onvermydelik en
noodsaaklik” is dat die Appellant ‘n gewaarmerkte afskrif van die besluit, reeds in sy Appèl gebruik.
Dit is tog noodsaaklik om nie op ‘n veronderstelde besluit of ‘n vertolking van ‘n besluit te appelleer
nie, maar volgens die amptelike besluit van die betrokke vergadering. Die offisiële redaksie van die
besluit was nie by die Appèl nie. Dit is een van die vereistes van Appèlprosedure soos besluit deur
Sinode 1939.
By die Tweede Appèl word die besluit van die kerkraad wel aangehaal, alhoewel nie heeltemaal
korrek nie (Bylae 2). ‘n Notule word ook as Bylae aangeheg, maar dit is ‘n ongetekende Notule wat
blykbaar van die kerkraad kom. Ook hier ontbreek die offisiële redaksie van die Notule en geen
gewaarmerkte afskrif van die Notule word verkry nie. Op die Klassis is die Notuleboek wel
beskikbaar en sou die korrektheid van die Notule in die Appèl wel gekontroleer kon word. Die
Regskommissie stel op die Klassisvergadering egter dat dit nie die taak van die Regskommissie is om
rond te hardloop en besluite te verifieer nie, maar dat dit die taak van ‘n Appellant is om stukke voor
die vergadering in orde te kry.
Dit is egter noodsaaklik om te wys dat die twee Appèlle nie op dieselfde wyse onontvanklik is nie,
maar beslis verskillend beoordeel moet word. Juis in die lig het die Klassis oor elke Appèl ‘n
afsonderlike besluit geneem (Bylae 3).
Die broeder appelleer teen die besluite dat sy Appèlle onontvanklik is na die Part. Sinode (Bylae 4) en
sy Appèl slaag. Dit is ironies dat in sy Appèl op die Part. Sinode die besluit (waarteen geappelleer
word) weer verkeerd aangehaal word, alhoewel die broeder hierdie keer ‘n gewaarmerkte afskrif van
die oorspronklike besluit inhandig. Die wyse waarop die Appèlkommissie egter die twee besluite
hanteer asook die wyse waarop die Appèlgronde hanteer word, lei tot regskrenking.
Besluit waarteen geappelleer word
“Art.40 Appèl dr. H.G. Kruger teen Klassis Natal
Ds. J.E. Franck rapporteer. Die Rapport word in geheel aanvaar. Die Appèl slaag”.
Die volledige Rapport word aangeheg: Bylaes 5 en 6.
Appèlgronde
Appèlgrond 1
Part. Sinode OVS en Natal 1999 krenk die reg van Klassis Natal 1999 deur twee afsonderlike besluite
oor die onontvanklikheid van twee verskillende Appèlle as een besluit te sien en daaroor uitspraak te
gee.
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1. Motivering
1.1 Soos in die agtergrond gemeld, is dit twee afsonderlike Appèlle wat op die vergadering van die
Klassis gedien het. Die twee Appèlle het gehandel oor twee verskillende besluite van die
kerkraad van Geref. Kerk Durban-Noord op twee verskillende datums. Die ontvanklikheid van
die twee Appèlle is deur die Regskommissie afsonderlik beoordeel en die Klassis het
afsonderlike besluite geneem oor die ontvanklikheid van elke Appèl. Deur die handeling van die
Part. Sinode word die twee Appèlle en twee besluite as een gesien (Bylae 6, pt.4.1.1).
1.2 Deur hierdie handeling sien die Part. Sinode nie die verskil tussen die onontvanklik-verklaring
van die twee Appèlle nie. By die een Appèl ontbreek die besluit waarteen geappelleer word
geheel en al en geen Notule is aangeheg om enige aanduiding te gee wat die besluit van die
kerkraad is nie. In die motivering van die eerste Appèlgrond stel die Appellant dit so: “Die eerste
grond is gerig teen die vorm waarin die besluit geneem is nl., dubbelsinnigheid of
teenstrydigheid”. As die Appellant dit aanvoer dat die besluit van die kerkraad dubbelsinnig of
teenstrydig is, moet hy die besluit ter hand het. Hoekom word die besluit dan nie in sy Appèl
aangehaal nie?
By die tweede Appèl is die besluit wel aangehaal en ‘n ongetekende Notule dui wel op die
moontlikheid dat dit van die kerkraad af kom. In die geval oordeel die Part. Sinode OVS en
Natal 1999 wel korrek dat die besluit weens die aanwesigheid van die Notuleboek, geverifieer
kon word.
1.3 Hierdie regskrenking is moontlik te wyte aan die feit dat die broeder in sy Appèl nie die besluit
van die Klassis waarteen geappelleer word, korrek aanhaal nie. Die Appèlkommissie van die
Part. Sinode is egter deur die verweerder van Klassis Natal baie duidelik gewys op die feit en
versoek om baie deeglik daarop ag te gee.
Appèlgrond 2
Part. Sinode OVS en Natal 1999 formuleer self ‘n eie Appèlgrond en ignoreer die ses Appèlgronde
wat die Appellant self in sy Appèl stel. Daardeur word die reg van Klassis Natal gekrenk deur
ernstige beweerde regskrenking onbeantwoord te laat.
Motivering
1. Met die behandeling van ‘n Appèl moet die Appèlgronde van die Appellant baie ernstig
opgeneem word. Dit vorm die grond van sy beweerde regskrenking. Enige vergadering wat nou
self ‘n Appèlgrond formuleer asof die vergadering die regskrenking van die Appellant beter kan
formuleer, beweeg op baie gevaarlike terrein.
2. In die Appèlgronde word baie ernstige regskrenking beweer deur Klassis Natal.
2.1 In die Derde Appèlgrond word beswaar gemaak teen die handeling van die Klassis om die
vereistes vir die ontvanklikheid van Appèlle te beoordeel volgens besluit van Sinode 1939.
Hierdie besluite stel volgens die Appellant KO, artt. 30 en 31 buite werking.
2.2 In die Vierde Appèlgrond word die Klassis aangekla dat die Klassis die Negende Gebod oortree
het. In dieselfde Appèlgrond word aangevoer die besluit van die Klassis is “‘n belydenis van
onvermoë om te regeer”.
2.3 In die Vyfde Appèlgrond stel die Appellant: “Die ‘bevinding’ van die Klassis is louter onsin en
is ‘n voortgesette belydenis van onvermoë om te regeer”.
Deur ‘n eie saamgevatte Appèlgrond te formuleer word die beweerde regskrenking deur Klassis
Natal netjies gesystap sonder om hierop regspraak te gee. Tydens die verweer is in die
vergadering, en ook by die Appèlkommissie daarop gewys dat sekere beweerde regskrenking in
die ses Appèlgronde teen Klassis Natal baie sterk bevraagteken word. Die wyse om dus ‘n eie
Appèlgrond te formuleer en die ses Appèlgronde in die Appèl te ignoreer, lei tot regskrenking
deur die Part. Sinode.
G. RAPPORT VAN DIE APPèLKOMMISSIE
1. Die Sinode neem kennis
1.1 Opdrag: Om die Sinode te adviseer oor bogenoemde Appèl.
Besluit: Kennis geneem.
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2. Die Sinode neem kennis
2.1 Stukke ter insae
Al die nodige stukke was ter insae.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Toeligting
Die appellant en die verweerder het toeligting aan die Kommissie verskaf.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Agtergrond van die Appèl
Br. H.G. Kruger het twee Appèlle teen ‘n kerkraadsbesluit by die Klassis ingedien. Albei Appèlle is
onontvanklik verklaar. Br. Kruger appelleer met een Appèl na die Part. Sinode. In die Appèl word
geappelleer teen die besluit van die Klassis om albei sy Appèlle onontvanklik te verklaar. Die Part.
Sinode handhaaf sy Appèl. Ds. P.A. Coetzee appelleer teen die besluit van die Part. Sinode.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sinode beoordeel
3.1 Eerste Appèlgrond
“Part. Sinode OVS en Natal 1999 krenk die reg van Klassis Natal 1999 deur twee afsonderlike
besluite oor die onontvanklikheid van twee Appèlle as een besluit te sien en daaroor uitspraak te gee”.
3.1.1 Beoordeling
Daar het net een Appèl op die Part. Sinode gedien. Die Appèl het oor twee Appèlle gehandel wat op
die Klassis onontvanklik verklaar is. Die Part. Sinode het baie duidelik albei die sake wat voor hulle
in een Appèl gedien het, beoordeel. In albei sake is br. Kruger gelyk gegee, aangesien die Notuleboek
van die Kerkraad beskikbaar was op die Klassisvergadering. Al is beweer dat die Appèlle op
verskillende maniere onontvanklik was, het die Part. Sinode beslis dat die feit dat die Notuleboek
beskikbaar was, albei Appèlle ontvanklik gemaak het. Al was die Appélle om verskillende redes as
onontvanklik verklaar op die Klassis, het die Part. Sinode beslis dat hulle albei om een rede
ontvanklik verklaar kon word. Die twee besluite van die Klassis is dus nie as een gesien nie, maar
maar in een Rapport op dieselfde grond afgewys. Daar het dus geen regskrenking plaasgevind nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.1.2 Bevinding
Die Appèlgrond slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.1.3 Aanbeveling
Die Sinode besluit dat Appèlgrond 1 nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Tweede appèlgrond
“Part. Sinode OVS en Natal 1999 formuleer self ‘n eie Appèlgrond en ignoreer die ses Appèlgronde
wat die appellant self in sy Appèl stel. Daardeur word die reg van Klassis Natal gekrenk deur ernstige
beweerde regskrenking onbeantwoord te laat”.
Besluit: Kennis geneem.
3.2.1 Beoordeling
3.2.1.1 Die Part. Sinode het nie die ses Appèlgronde geïgnoreer en ‘n eie Appèlgrond geformuleer
nie, maar soos volg beslis: “Nadat die Appélgronde deurgewerk is en gesprekke met die
appellant en verweerders gevoer is, blyk dit dat die gronde wesenlik in een punt saamtrek
...” (Rapport Appèlkommissie). Die Part. Sinode het daarmee na die essensie van die Appèl
deurgedring en daaroor uitspraak gegee. Daar het dus geen regskrenking plaasgevind nie.
3.2.1.2 Oor die skerp taal van die Appél het die Part. Sinode hom soos volg uitgelaat: “Die
Kommissie vind dit jammer dat die bewoording van die Appélskrif soms kras en
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onbroederlik is en daardeur versoening kan bemoeilik” (Rapport Appèlkommisie).
Daardeur is die appellant openlik tereggewys en is Klassis Natal se reg nie gekrenk nie,
maar gehandhaaf.
Besluit: Kennis geneem.
3.2.2 Bevinding
Appèlgrond 2 slaag nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.2.3 Aanbeveling
Die Sinode besluit dat Appèlgrond 2 nie slaag nie
Besluit: Goedgekeur.
4. Die Sinode besluit
Dat die Appèl in sy geheel nie slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
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13. BYBELMEDIA, BYBELVERTALING EN –VERSPREIDING
13.1 RAPPORT DEPUTATE BYBELMEDIA (Artt.65, 141)
A.
B.
C.
D.

Dr. F. van der Walt stel die Rapport.
Dr. Kobus Victor, Besturende Direkteur van Bybelmedia, word verwelkom en aan die woord gestel.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie vir Bybelverspreiding en -vertaling.
Dr. A.G.S. Venter stel die Kommissierapport.

E. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:119.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Afrikaanse vertaling van die Institusie van Calvyn is uitverkoop.
2.2 Net enkele manuskripte is aan die Deputate deurgestuur om aan keuring mee te werk. Bybelmedia
maak tans nie van adviespanele gebruik soos in die verlede nie.
2.3 ’n Herstruktureringsproses binne en rondom Bybelmedia kan ook verdere verandering meebring.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Daar word nie weer Deputate vir Bybelmedia aangewys nie.
3.2 Daar word oor verdere samewerking besluit in die lig van die herstrukturering.
Besluit: Punte 3.1 en 3.2 word nie goedgekeur nie. Daar word weer Deputate benoem (verkieslik uit
Klassis Boland) met die opdrag om met Bybelmedia saam te werk in die keuring van manuskripte.

13.2 RAPPORT DEPUTATE BYBELVERSPREIDING (Artt.69, 141)
A. Die Voorsitter verwelkom ds. G.A. Hattingh en ds. H.J. Geyer, laasgenoemde is die verteenwoordiger
B.
C.
D.
E.

van die Bybelgenootskap.
Ds. G.A. Hattingh stel die Rapport.
Ds. H.J. Geyer spreek die Sinode toe.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie vir Bybelverspreiding en -vertaling.
Dr. W.C. Vergeer stel die Kommissierapport.

F. RAPPORT
1. Opdrag
Fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (vgl.
Acta 1997:122, 4).
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Fondsinsameling
Gereelde uitstuur van inligtingstukke, persverklarings, besoeke op uitnodiging aan kerke en meerdere
vergaderings deur ds. G.A. Hattingh, uitstallings en kollektes by sustersaamtrekke, ontvangs van
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besoekersgroepe, ensovoorts, het soos in die verlede op gereelde basis voortgegaan. Kontak is ook
voortdurend met die onderskeie Klassisdeputate onderhou.
2.2 Skakeling met die Bybelgenootskap
2.2.1 Verskeie Gereformeerde lidmate en predikante dien op die onderskeie Streekrade van die
Bybelgenootskap.
2.2.2 Ds. Hattingh dien ook as skakeldeputaat volgens ’n goedgekeurde ooreenkoms (Acta 1988:706,
2.1.1).
2.2.3 Die Bybelgenootskap is beskikbaar op Internet (by www.biblesociety.co.za) en op e-pos:
bibjhg@biblesociety.co.za.
2.2.4 Aanbeveling: Die Sinode neem kennis van punt 2.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Bibliathon 2000
Soos met Bibliathon ’91 en Bibliathon ’94, beoog die Bybelgenootskap in samewerking met alle
belangstellendes D.V. weer ’n Bibliathon 2000 om fondse in te samel vir spesiale projekte, soos die
Bybel vir Dowes, Braille, Bybels in grootdruk in verskillende tale, Audio-Bybels, asook die Bybel in
Suid-Ndebele, die enigste van die amptelike tale waarin die Bybel nog nie volledig vertaal is nie.
3.2 2000 Die jaar van die Bybel
In die pers is reeds bekend gemaak dat die Bybelgenootskap saam met alle Christene die jaar 2000
wil gedenk as jaar van die Bybel. Die Bybelgenootskap het ook ’n Bybelleesregister beskikbaar
waardeur dit vir Bybellesers moontlik is om die Bybel in chronologiese volgorde in een jaar deur te
lees. Die register is gratis by die verskillende Bybelhuise verkrygbaar.
3.3 Aanbeveling: Die Sinode neem met dank kennis van 3.1 en 3.2 en moedig kerke aan om waar
moontlik plaaslik die projekte te ondersteun.
Besluit: Goedgekeur.
4. Finansies
4.1 Bydrae van kerke en lidmate
Die donasies, kollektes, skenkings (bv. testamentêre bemakings) wat direk en via die
Administratiewe Buro by die Bybelgenootskap inbetaal is, is soos volg:
Jaar geëindig
31 Oktober

Bedrag

Gemiddeld per
Belydende lidmaat

1997
1998

R588 596.22
R647 893.05

7.59
8.48

Besluit: Kennis geneem.
4.2 Aanbeveling
4.2.1 Die Sinode betuig sy dank aan kerke en lidmate vir voortgaande finansiële ondersteuning vir
Bybelverspreiding en die werk van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Lidmate word
aangemoedig tot groter bydraes, weens die toenemende vraag na Bybels.
4.2.2 Die Sinode neem as riglyn vir Bybelverspreiding die bedrag waarmee die Bybelgenootskap ’n
Bybel subsidieer, plus R1.00. (In 1999 is dit R15.00 per Bybel.) Die nuwe Deputate moet die
riglyn jaarliks aan kerke voorsien (vgl. Acta 1997:121, 3.1.1.2).
Besluit: Goedgekeur.
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5. Aanbevelings
5.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir Bybelverspreiding met opdrag Fondsinsameling vir
Bybelverspreiding en skakeling met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.
5.2 Die nuwe Deputate gee aandag aan die onderhandeling met ’n Kerkraad (of Kerkrade) vir die dienste
van ’n predikant of predikante by die Bybelgenootskap na die eventuele emeritering van ds. G.A.
Hattingh (vgl. 2.2.2 van ons Rapport, asook Acta 1997:122, 3.2.2.1 - deeltydse skakelwerk in
Bloemfontein).
Besluit: Goedgekeur.
F. AANVULLENDE RAPPORT
1. Fondsinsameling
Die totale bedrag wat vir die jaar geëindig 31 Oktober 1999 ingesamel is, beloop
R733 391.51. Dit is ‘n gemiddeld van R9.66 per belydende lidmaat.
Besluit: Kennis geneem.
2. Skakeling met die Bybelgenootskap van SA – versoek van die Hoofsekretaris
Ds. Gerrit Kritzinger, Hoofsekretaris van die Bybelgenootskap, het vriendelik versoek om die Sinode
by te woon en indien moontlik die Sinode kortliks in te lig oor tendense in verband met
Bybelverspreiding en die werk van die Bybelgenootskap.
Ons as Deputate wil graag sy versoek by u aanbeveel.
Besluit: Goedgekeur.

13.3 DEPUTATE VIR BYBELVERTALING (Artt.46, 141)
A. Dr. I.L. Bekker stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie vir Bybelverspreiding en -vertaling. Punt 4.2 word
verwys na die Kommissie Finansies.
C. Dr. A.G.S. Venter stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta:1997:126, 3.1.1; 127, 3.1.2;3.1.3;3.1.4;3.1.5.
Die opdrag word in numeriese volgorde behandel.
Opdrag 1:126, 3.1.1
Verleen samewerking aan die Bybelgenootskap se vertalingsimposia en bevorder aldaar die saak van
’n brongeoriënteerde vertaling van die Bybel in moderne Afrikaans, sowel as by die Advieskomitee
vir Bybelvertaling, as ’n baie dringende aangeleentheid.
Opdrag 2:127, 3.1.2
Benoem persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling, wanneer só versoek, of vul die GKSAlede op dié komitee aan, wanneer nodig.
Opdrag 3:127, 3.1.3
Voer gesprek oor die voortsetting van ’n nuwe vertaling van die Bybel in Zoeloe met die
Bybelgenootskap.
Opdrag 4:127, 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.
Opdrag 5:127, 3.1.5
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Skakel met die Bybelgenootskap van Namibië oor die Kung-Boesmanbybelvertaling en probeer hul
positiewe samewerking verkry in die publikasie daarvan.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1
Verwysingsbybel 1983-vertaling: Die Deputate het met dank kennis geneem dat die 1983Verwysingsbybel as projek van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, voltooi is en in Augustus
1998 bekendgestel is. Prof. J.J. Janse van Rensburg is uit die geledere van die GKSA op hierdie
Redaksie benoem. Ook het die volgende professore van die GKSA grondwerk gedoen vir sekere
Bybelboeke:
Prof. F.N. Lion-Cachet
Rigters
Prof. H.F. van Rooy
2 Samuel
Prof. E.J. Smit
Nehemia
Prof. J.L. Helberg
Jesaja 40-66 en Klaagliedere
Prof. J.J. Janse van Rensburg
Handelinge, 1 Tessalonisense en 1 Petrus
Prof. G.J.C. Jordaan
Kolossense
Prof. L. Floor
2 Timoteus
Prof. M.A. Kruger
2 Petrus en Judas
Prof. J.C. Coetzee
1 Johannes

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Prof. Van Rensburg was ook in besonder verantwoordelik vir die redigering van die boeke
Handelinge tot Openbaring (Bylae 1).
Bybelvertalingskongres: Die Deputate het deelgeneem aan ’n Bybelvertalingskongres wat op 2325 Februarie 1999 te Hammanskraal plaasgevind het. Prof. G.J.C. Jordaan het by dié geleentheid
’n voordrag gelewer oor die onderwerp: “Die noodsaak en behoefte aan ’n brontaal-georiënteerde
vertaling van die Bybel in Afrikaans” (Bylae 2).
Skakeling met Bybelgenootskap van Namibië oor Kung-Boesmanbybelvertaling: Waar daar in die
verlede swak samewerking van die Bybelgenootskap van Namibië verkry is vir die KungBoesmanbybelvertaling, kan die Deputate nou met dankbaarheid meld dat die samewerking tans op
’n hartlike, broederlike vlak is. Hierdie verandering in gesindheid word ook met blydskap deur die
hoofvertaler van die Kung-Boesmanbybelvertaling, ds. P.J.W.S. van der Westhuizen, gekonstateer
(Bylae 3).
Nuwe vertaling van die Bybel in Zoeloe: Op navraag het die Bybelgenootskap van SA verwys na
hul skrywe aan die Deputate van 11 Desember 1995 (Bylae 4). Hierin word gemeld dat die Nuwe
Testament en Psalms in 1986 gepubliseer is. Daarna is die projek voorlopig opgeskort. Sodra die
Bybelgenootskap se program dit toelaat, sal hulle weer aan die GKSA se versoek (kyk Sinode
1991:114, 2.2.2.1) aandag gee. Hulle belowe om ons van enige verdere verwikkelinge op hoogte
te hou. Intussen word die status quo gehandhaaf.
Godsname YHWH en Adonai: Die Deputate het kennis geneem dat hierdie saak nie meer op die
1983-vertaling van die Bybel van toepassing gemaak kan word nie, aangesien hierdie vertaling nou
afgehandel is, ook met betrekking tot revisie. Aangesien die saak van ’n brontaalgeoriënteerde
vertaling van die Bybel in moderne Afrikaans nou aandag kry, sal die vertaling van die Godsname
sekerlik weer onder die loep kom.
Kerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling: Op 26 Oktober 1998 is ’n vergadering van die
Kerklike Advieskomitee op Kempton Park gehou. Die stukke wat gedien het, word hierby
aangeheg (Bylaes 5 en 6). Volgens die Reglement van hierdie Advieskomitee het die GKSA vyf
verteenwoordigers met volle stemreg op hierdie liggaam. Vergaderings word normaalweg een
keer per jaar gehou.
Die Afrikaanse Bybel vir Dowes (ABD): Die behoefte aan ’n Afrikaanse vertaling uit die grondteks
vir gebruik deur Dowes, is deur die Bybelgenootskap van SA geïdentifiseer. Die teikengroep is
persone wat doof gebore is of prelinguaal doof geword het en deur opleiding ’n beperkte
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taalvermoë ontwikkel het. Op 15 Augustus 1996 het die Nasionale Raad van die Bybelgenootskap
van SA sodanige Bybelvertalingsprojek vir Dowes in Afrikaans goedgekeur. ’n Proefvertaling
(Genesis en Markus) verskyn in 1998 vir kommentaar deur ’n paneel van keurders. Die Deputate
is gevra om twee name van moontlike keurders uit die GKSA (liefs dowes of predikante/ander
persone wat met dowes werk of gewerk het) aan die Bybelgenootskap deur te gee (Bylae 7). Ná ’n
aanvanklike vertraging weens verandering van kerkverband van ’n genomineerde, is die name van
ds. Louis Aucamp (Gereformeerde Kerk Worcester) en me. Naomi van Vuuren (Skool vir Dowes,
Worcester) eenparig goedgekeur vir deursending na die Bybelgenootskap.
2.8
Op die vergadering van die Kerklike Advieskomitee oor Bybelvertaling (KAB) wat op 25/10/1999
te Kemptonpark gehou is, is besluit om vroeg in 2001 ‘n simposium oor metodes van vertaling van
die Bybel te hou. By hierdie simposium sal die brontaalgeoriënteerde vertaling beslis ‘n
belangrike plek in neem. ‘n Kommissie is deur die KAB benoem om hierdie byeenkoms te reël.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1
Benoeming van lede op Keurkomitee vir ABD: Die GKSA verleen sy hartlike goedkeuring met
hierdie lofwaardige projek (Bylae 8) en ook die benoeming deur die Deputate van twee kundiges
uit die GKSA, te wete ds. Louis Aucamp en me. Naomi van Vuuren, as lede van die Keurkomitee.
3.2
Benoeming van Advieskomitee vir Bybelvertaling: Uit die geledere van die Deputate is die
volgende persone op die Kerklike Advieskomitee vir Bybelvertaling aangewys:
Primi: proff. J.C. Coetzee (s), H.F. van Rooy, J.J. Janse van Rensburg, G.J.C. Jordaan en dr. I.L.
Bekker.
Sekundi: prof. J. Swanepoel en dr. A.G.S. Venter.
Die Bybelgenootskap is van hierdie benoeming in kennis gestel.
3.3
Voortsetting van die Nuwe Vertaling van die Zoeloe-Bybel: Die Deputate adviseer dat hierdie ou
saak (± 14 jaar) as opdrag aan die Deputate vir Bybelvertaling sal verval. Gereformeerde
Sendelinge onder die Zoeloes in Kwazulu-Natal en ander belanghebbendes kan dan gemotiveerde
skrywes direk rig aan die Bybelgenootskap van SA.
3.4
Voortsetting van gesprek oor Godsname YHWH en Adonai: Die erns van die vertaling van die
Godsname YHWH en Adonai word op deurlopende basis met die Bybelgenootskap opgeneem,
onder andere vir beplande Bybelvertalings en –hersienings, op simposia, kongresse en in
gesprekke.
Die skakeling in hierdie verband oor die 1983-vertaling sal egter geen doel dien nie, aangesien dié
vertaling se revisie reeds afgehandel is. Hierdie aangeleentheid is ook opgeneem in die Deputate
se hersiene Memorandum vir Bybelvertaling (Bylae 9). Ook word aandag gegee aan
Sinodebesluite oor hierdie saak (Acta 1985:579, 582; 1988:716 en 1991:114).
3.5
Bevordering van ’n brontaalgeoriënteerde Bybelvertaling:
Die verloop van die
Bybelvertalingskongres wat op 23-25 Februarie 1999 te Hammanskraal plaasgevind het, dien ook
vir die Deputate tot motivering om ’n nuwe brontaal-georiënteerde vertaling van die Bybel aan te
gang te kry. Daar is naamlik by verskeie van die referente en kongresgangers ’n toegeneentheid
aangetref vir die idee van só ’n vertaling. Akademici uit ander kerke steun ook hierdie gedagte.
Sulke persone kan genader word om mee te werk aan projekbeplanning ter voorlegging aan die
Bybelgenootskap. Met die oog op só ’n voorlegging vra die Deputate dat die Sinode hom sal
uitspreek oor die volgende vertrekpunte wat daarin vervat sal moet word:
3.5.1 Dit word duidelik gestel dat die beoogde brontaal-georiënteerde vertaling nie ’n reaksie-vertaling
is wat enige van die bestaande Afrikaanse Bybelvertalings wil vervang nie, maar bloot ’n nuwe
vertaling met ’n eie selfstandige vertalingsdoel en –metode
3.5.2 Klem word gelê op die waarde van ’n brontaal-georiënteerde vertaling vir Bybelstudie
3.5.3 Dit word duidelik gestel dat die brontaal-georiënteerde vertaling nie bedoel om uitsluitlik na ’n
sekere grondteks (bv. die Textus Receptus) as grondteks vir die Nuwe Testament terug te keer nie,
maar dat van die heel beste teksweergawes gebruik gemaak sal word
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3.5.4

Klem word gelê op samewerking met teoloë en akademici ook uit ander Protestants kerklike
kringe (Bylae 10).
Besluit: Goedgekeur. Die redaksie en al die medewerkers word gelukgewens met hulle aandeel aan die
Verwysingsbybel op die 1983-vertaling.
4. Aanbevelings
4.1 Benoem weer Deputate met die volgende opdragte
4.1.1 Verleen samewerking binne die begroting aan vertalingsimposia en –kongresse van die
Bybelgenootskap van SA, asook Universiteite.
4.1.2 Benoem persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling en op die Keurkomitee van die
Afrikaanse Bybel vir Dowes, wanneer só versoek.
4.1.3 Gee ernstig aandag aan die bevordering van die saak van ’n brontaal-georiënteerde vertaling van
die Bybel in moderne Afrikaans, onder andere deur die selfstandige reël, in samewerking met die
Bybelgenootskap, van ’n Bybelvertalingskongres of –simposium, vernaamlik toegespits op ’n
brontaal-georiënteerde vertaling.
4.1.4 Gee op ’n deurlopende basis aandag aan die vertaling van die Godsname YHWH en Adonai in
eventuele Bybelvertaling en –hersienings.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Oorweeg om soos volg te begroot vir reiskoste vir Deputate Bybelvertaling vir die komende driejaartermyn:
3 Vergaderings (min. 1 per jaar)
R3 300.00
2 Simposia/kongresse
R3 200.00
3 Advieskomiteevergaderings (min. 1 per jaar)
R3 000.00
TOTAAL
R9 500.00
Besluit: Goedgekeur met dien verstande dat ‘n nuwe begroting by die Bestuur van die Administratiewe
Buro vir elke finansiële jaar, voor 30 April ingedien moet word (vgl. Acta 1997:452, 3.1.3).

13.4 BESWAARSKRIF TEEN DIE GOEDKEURING VAN DIE 1983/92-VERTALING VAN
DIE BYBEL (NAV) VIR KERKLIKE GEBRUIK (Artt.116, 189, 225)
A. Br. G. Erasmus stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie vir Bybelverspreiding en –vertaling met die opdrag
om vooraf vas te stel of die Beswaarskrif volgens KO, art.46 ontvanklik is.
C. Dr. W.C. Vergeer stel die Kommissierapport oor die ontvanklikheid volgens KO, art.46.
D. Besluit: Die Beswaarskrif is ontvanklik.
E. Dr. W.C. Vergeer stel die Kommissierapport.
F. Besluit:
1. Kennis geneem dat br. G. Erasmus, na oorlegpleging en gesprek met die Kommissie besluit het om
die Beswaarskrif terug te trek.
Motivering:
Die broeder meen dat hierdie omvangryke en belangrike saak só die beste gedien kan word.
2. U kommissie verwys br. Erasmus na die Teologiese Skool Potchefstroom vir verdere gesprekvoering
met kundiges oor die hele saak van sy Beswaarskrif, in besonder oor die verskillende vertaalmetodes
en die grondteks van die Bybel.
Aanbeveling
Die saak word nie verder deur hierdie Sinode gehanteer nie.
Besluit: Goedgekeur.
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13.5 VERSLAG VAN DIE GEREFORMEERDE KERK WINDHOEK OOR DIE BOESMAN
BYBELPUBLIKASIEPROJEK (Artt.113, 180, 225)
A. Ds. H. Reinecke stel die verslag.
B. Besluit: Die verslag word verwys na die Kommissie Bybelverspreiding en –vertaling.
C. ‘n Ongenommerde aanvullende verslag van die Geref. Kerk Windhoek word ter tafel geneem en ook
verwys na die Kommissie Bybelverspreiding en –vertaling.
D. Dr. W.C. Vergeer stel die Kommissierapport.
E. VERSLAG
1. Vordering
Sedert die begin van 1997 is ons besig met die lees van die totale Bybel op klankkasset en het reeds
(op 27 September 1999) 62 kassette van 90 minute elk voltooi. Daarvan is 47 Ou Testament en 15
Nuwe Testament. Die Ou Testament strek van Genesis 1:1 tot Jeremia 51:50 en die Nuwe Testament
tot 2 Timoteus 2:19. Die Ou Testament is reeds op band gelees tot Esegiël 3:11 en die Nuwe
Testament tot by Hebreërs 10:31. Die beplanning is nog steeds om teen die einde van die jaar D.V.
hierdie taak af te handel.
Die lees van veral Kronieke, maar ook van die ander boeke daar rondom wat baie naamlyste bevat,
het ons baie opgehou. Daar kon ons nie sin vir sin opneem nie, maar moes naam vir naam opneem!
Die probleem is die voorleser kan nie self lees nie sodat elke sin wat op band geneem word, eers
voorberei moet word.
As die opname gedoen is, moet die band deurgeluister word en foute reggemaak word. Dit word
gedoen wanneer Sisawa (die leser) weer terug is by sy huis in Gobabis en dit het al gebeur dat ‘n
woord wat op ‘n plek uitgeval het, maar van ‘n ander band af oorgedra en ingevoeg moes word.
Die leeswerk is terselfdertyd ook hersiening. Al die vertalings is op rekenaar en veranderings waarop
ons besluit, word direk op die teks aangebring.
2. Verspreiding
Van Ou en Nuwe Testament is 12 bande elk reeds in massa gedupliseer en gereed vir verspreiding.
Aangesien ons nou van ‘n plaaslike dupliseerdiens gebruik maak, sal hierdie werk ook nou vinniger
vorder. Van elke band maak ons voorlopig 99 afskrifte. (Die 99 pas mooi in die houers wat ons
gebruik om stoorruimte goed te benut en die duplisering word in bondels van drie elk gedoen.) Die
massaduplisering sal waarskynlik nog in die jaar 2000 voortgaan. Dit is ook ‘n duur proses – die
totale Bybel sal ongeveer 70+ kassette beslaan. Teen 99 afskrifte elk, beteken dit 7 000+ bande
tesame met die ateljeekoste vir duplisering. Ons sal nie die koste kan verhaal met verspreiding nie,
aangesien ons baie maal aan Boesmans bande gratis beskikbaar moet stel wanneer hulle dit nie kan
bekostig nie.
Die Gereformeerde Kerk Windhoek is tans besig met beplanning vir die
beskikbaarstelling van die Bybelvertaling (ook later in boekvorm) vanaf begin 2000.
Ons het tans nog nie ‘n effektiewe verspreidingsnetwerk nie, maar ‘n aantal plaasgroepe in Gobabis
gebruik reeds die kassette en ‘n aantal is ook in die noorde in die Tsumkwe omgewing (oos van
Grootfontein) in gebruik.
‘n Groep Swede wat in die noorde van Botswana werk, het ons tuisblad op Internet gelees en ‘n
proefbandjie bestel. Ons het reeds van hulle ‘n bestelling gekry van al die Nuwe Testament bande wat
gereed is, met die verslag dat die proefband met groot vreugde deur Boesmans in hulle omgewing
ontvang is.
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‘n Ruim skenking van ‘n handelsbank het dit moontlik gemaak om 20 kassetspelers aan te koop wat
met ‘n slinger en sonkrag werk en van die spelers is reeds in die Gobabis – en Tsumkwe omgewing in
gebruik.
3. Bybelgenootskap van Namibië
Nadat dit ‘n aantal jare nie die geval was nie, ondervind ons weer dat die Bybelgenootskap van
Namibië ons projek goedgesind is; ons het reeds gesprek gevoer met die vertalingskonsultant met die
uiteindelike doel om die deelname van die genoemde Bybelgenootskap te verkry in die verdere
publikasieproses.
4. Finansies
Ons het dit gedurende die afgelope drie jaar beleef hoedat daar van oraloor ruim harte was vir hierdie
saak en die Here, deur die finansiële betrokkenheid van baie mense, kerke en instansies, voorsien het,
sodat ons onbekommerd met die werk kon voortgaan. Afgesien van die bydraes soos deur die
Nasionale Sinode 1997 toegestaan, was daar ook gereelde hulp van die Klassis in Namibië en die
Partikuliere Sinode. Daar was skenkings van gemeentes, susteraksies, individue en ook uit die
buiteland. Die Gereformeerde Kerk Windhoek het ook op ‘n vaste basis jaarliks tot die projek
bygedra en toe dit nie voldoende was nie, het die Bybelvertalingskommissie ‘n groot lening by die
kerkraad aangegaan. Die bydrae van een persoon, het die kommissie in staat gestel om die lening af
te los.
Aan die einde van 1997 was daar ‘n surplus van N$43 005. Aan die einde van 1998 kon ons afsluit
met ‘n surplus van N$42 811. Deur die jaar het ons dus in werklikheid ‘n tekort van N$194 gehad,
wat verhaal kon word uit die surplus van 1997.
Ons het vir 1999 van Januarie tot Desember begroot vir ‘n inkomste van N$190 000. Teen Junie is
reeds N$157 526 ontvang en ons begroot nou vir ‘n totale inkomste van N$240 000.
Wat uitgawes betref, het ons begroot vir ‘n totaal van N$322 000. Einde Junie was die uitgawes
N$132 953. Ons het nou ons begrootte uitgawes vir die jaar afgebring na N$260 000. Dit laat ons
dus slegs met ‘n begrootte tekort van N$20 000 vir 1999, wat verhaal kan word uit 1998 se balans van
N$42 811.
Enige surplus wat daar aan die einde van 1999 mag wees, sal verder aangewend moet word vir
duplisering en uiteindelike druk van die Bybel.
Besluit: Met dank kennis geneem van die finansiële betrokkenheid wat die voortgang en afhandeling van
hierdie projek moontlik gemaak het.
5. Slot
Dit is maar net met nederige dank dat ons kan rapporteer dat nog ‘n fase van die Boesmanbybelprojek
wat 21 jaar gelede begin is, aan die einde van 1999 D.V. afgehandel sal wees.
Besluit: van punte 1 tot 5 word kennis geneem.
F. AANVULLENDE VERSLAG
‘n Aanvullende mondelinge verslag van die Gereformeerde Kerk Windhoek oor die Boesman
Bybelpublikasie Projek.
1.

Die verslag in die aanvullende agenda is opgestel deur ds. P.J.W.S. van der Westhuizen aan die einde
van September 1999. Daarom lyk dit of die Boesman Bybelpublikasie Projek nog nie afgehandel is
nie.
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2.

Ons kan nou met dankbaarheid teenoor die Here rapporteer dat die Bybelpublikasie voltooi is. Die
volledige Bybel is op audio/klankkassette gelees en op meesterbande vasgelê. Die Boesman Bybel
bestaan uit 74 C90-kassette (OT=55, NT=19).
3. Daar is reeds 19 OT-kassette en 12 NT-kassette in massa gedupliseer en onmiddelik beskikbaar by
die Gereformeerde Kerk Windhoek vir verspreiding. Die uitstaande 26 OT- en 7 NT-kassette sal in
die komende maande deur Geref. Kerk Windhoek se Publikasiekommissie in massa gedupliseer
word.
4. ‘n Dringende oproep word gedoen aan kerke en lidmate in die resort van Kung-sprekende Boesmans
om die verspreiding van die Bybel te behartig, sodat die Woord van God ook onder die Kungsprekende Boesmans lig kan bring.
5. Die kostes om die massaduplisering af te handel sal uit die surplusfondse verhaal word. Die fondse
is egter nie voldoende daarvoor nie. Die Geref. Kerk Windhoek sal self ook hierdie jaar fondse
daarvoor insamel uit die kerkverband en vrywillige bydraes. Kerke se hulp en voorbidding word ook
hiervoor gevra.
6. Die rekenaardiskette van die skriftelike vertaling, die meesterkopië van die klankkassette, die
woordeboek en die taalreëls sal ook in meervoud gedupliseer word en op verskillende plekke bewaar
word (o.a. die Kerkargief in Potchefstroom en die Bybelgenootskap van Namibië).
7. Die Publikasiekommissie van GK Windhoek gaan ‘n skriftelike publikasie die lig laat sien waarvan
enkele eksemplare ook veilig bewaar sal word vir latere navorsing en hersieningswerk. Die
Bybelgenootskap van Namibië sal ook hierin behulpsaam wees.
8. Die Windhoek-gemeente wil graag hiermee die GKSA hartlik bedank vir fondse wat oor die
afgelope jare beskikbaar gestel was om hierdie vertaling en publikasie te voltooi. Dank aan elke
gemeente en individu wat mildelik bygedra het om die projek te befonds. Dank ook vir al u gebede.
9. Ons dank die Here vir sy versorging; vir die mooi gawes wat Hy aan ds. Flip van der Westhuizen
gegee het en hoe Hy hom gebruik het om die Kung Boesman Bybel te voltooi. Die Here het dit só
beskik dat die werk voltooi is enkele weke voor ds. Flip van der Westhuizen se afsterwe.
10. Ons roep die werk wat ds. Flip van der Westhuizen en br. Sisaba Abuse oor die afgelope 21 jaar
gedoen het in dankbare herinnering. Aan God alleen alle dank en eer.
Besluit: Kennis geneem.
G. Kopiereg op die Kung-Boesman Bybelvertaling
1. Waarvan die Sinode kan kennis neem
1.1 U Kommissie het die advies ingewin van ds. H. Reinecke (voorheen predikant van die GK
Windhoek), br. H.S.J. Vorster (Admin. Buro), prof. G.J. Pienaar (Regsdeputate) en prof. A le R. du
Plooy (Regsdeputate).
Besluit: Kennis geneem.
2. Beredenering

2.2.1 Die Boesman Bybelvertaling het op inisiatief en onder toesig van die Gereformeerde Kerk
Windhoek plaasgevind. Kerkrade en lidmate van die GKSA het ook deur al die jare op
verskillende maniere ‘n bydrae gelewer. Dit lyk belangrik dat hierdie twee partye ook toesig hou
oor die kopiereg van die nou voltooide Kung-Boesman Bybelvertaling.
2.2.2 Beide die Geref. Kerk Windhoek en die Admininistratiewe Buro van die GKSA is ‘n
regspersoon.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Aanbeveling

2.3.1 Die kopiereghouer van die Kung-Boesman Bybelvertaling is die Administratiewe Buro van die
GKSA in oorleg met die Gereformeerde Kerk Windhoek.
Besluit: Goedgekeur.
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14. Diakonale Sake
14.1 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE (Artt.13, 157)
A. Ds. P.W.A. Mulder stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie vir Diakonale Sake.
C. Ds. M.P. Fourie stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:150, 4 en ook 152, 1.
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 en met die kerkverband te skakel
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, artikel 26 (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 KO, artikels 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 vir ’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 vir 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 om daaroor terug te rapporteer by die eersvolgende Sinode
1.4 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 subsideer. Die Deputate se opdrag sluit ook in die ondersoek
van alternatiewe.
Besluit: Kennis geneem.

187

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: Daar is die afgelope tyd ’n groot omset in personeel. Op die oomblik word alle
personeelaangeleenthede gehanteer in die lig van die moontlike omskakeling na ’n
satelliethuisstelsel. Die nuwe hoof, asook die waarnemende hoof, het gedurende 1999 diens
verlaat.
2.1.3.2 Pretoria: Br. en sr. Chris Mussmann het gedurende 1998 afgetree. Die huidige huisouers, br. en
sr. Kobus Vorster 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. Liezl Greyling bestuur die tehuis. 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. van der Merwe is personeelhoof en ook verpleegkundige in beheer. Die
personeel bestaan verder uit 4 verpleegkundiges, 9 verpleegassistente, 3 verpleeghulpe, 4
assistente en 15 algemene assistente.
2.1.3.7 Administrasie: Ds. P.W.A. Mulder werk as 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
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 Bejaardesorgkomitees word deur die Skakeldeputaat bygewoon.
2.1.5.3 Daar was die afgelope drie jaar ’n groot klemverskuiwing in die beleid van die Departement
Welsyn en Bevolkingsontwikkeling. Indien nodig sal die Deputate hieroor aanvullend rapporteer
aangesien die proses nog nie afgehandel is nie.
2.1.6 Finansies
2.1.6.1 Volledige syfers sal na ouditering van die boeke as ’n Aanvullende Rapport ingedien word. Dit
sluit nie ’n “begroting” vir die volgende drie jaar in nie (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
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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 ’n groot 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 baie toegeneem. Dit het meegebring dat die
verpleegpersoneel die afgelope drie jaar heelwat meer moes word - met die gepaardgaande
finansiële implikasies.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.7 Inrigtings
Aan die Sinode 1997 het u Deputate gerapporteer dat dit finansieel al moeiliker word om die drie
kinderhuise te bedryf. Die Sinode het toe die volgende opdrag gegee:
“1.4 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 subsideer. Die Deputate se opdrag sluit ook
in die ondersoek van alternatiewe”.
Gedurende 1997 het u Deputate gesprek gevoer met ’n verteenwoordiger van die Hervormde
Kerk oor hulle pleeghuisstelsel en geoordeel dat, ten spyte van die meriete daarvan, dit finansieel
groter druk op ons kerke sal plaas. Daarom is dit nie verder gevoer nie.
U Deputate het ook gekyk na die moontlikheid om die eiendomme te verkoop.
Besluit: ‘n Skrywe ter verduideliking is aan die kerke gerig met die volgende toeligting: In die lig van
die sluiting van die PKK Johannesburg verleen die Sinode aan die Deputate die mandaat om voort te gaan
met die ontwikkeling van die eiendom alternatiewelik die vervreemding daarvan. In die geval van
ontwikkeling moet voorkeur gegee word aan ‘n ontwikkelingsvennootskap sonder dat die eiendom op
enige wyse beswaar word. Ontwikkeling moet geskied met die oog daarop om die beste rendement te
genereer as aanvulling van staatsubsidies en vir uitsluitlike aanwending daarvan vir tehuise in
kerkverband. Vervreemding van die eiendom mag slegs geskied in oorleg met die Bestuur van die
Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
3. Die volgende uittreksel uit ‘n ondersoek word aan die Sinode voorgelê
3.1 Faktore wat in ag geneem moet word by die vervreemding van eiendom.
Voordat daar besluit kan word oor die toekoms van die kinderhuise, is daar ’n hele paar faktore
waarna daar in diepte gekyk moet word. Die belangrikste faktore is kortliks die volgende:
3.1.1 Regsaspekte. Die bestaan van enige voorwaardes in die transportaktes van die eiendom wat by
vervreemding daarvan ’n belemmering kan wees.
U Deputate het (in oorleg met die Regsdeputate van die Sinode) gekyk na die titelaktes van die
eiendomme. Hieruit blyk dit dat PKK Pretoria die beperking het dat dit slegs as kinderhuis
gebruik mag word en as dit nie meer as kinderhuis gebruik word nie, moet dit terugval na die
Staat. Om aan die Servitute te verander is onder meer goedkeuring nodig van die minister van
“Lande”.
Met uitsondering van PKK Pretoria is al die tehuise kontraktueel verbind kragtens ’n
“Verdiskonteringsooreenkoms”. Dit hou onder meer in dat indien die eiendom vervreem sou
word, die Staat eerste keuse sou hê.
3.1.2 Omgewing en ligging van die eiendom. Is die eiendom in ’n gebied geleë waar daar ’n
moontlikheid van uitbreiding is? Aanvraag en aanbod vir ontwikkelingsdoeleindes.
3.1.3 Verbeterings op die vaste eiendom. Voldoen die geboue op die eiendom aan die standaarde wat
volgens die Wet vanaf die Departement Welsyn vereis word? Indien nie, wat sal die geraamde
koste wees om dit tot die vereiste standaard op te gradeer?
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3.1.4

Die impak wat die sluiting van die kinderhuis op die kinders, personeel en die gemeenskap sal hê.
Die sluiting van enige onderneming gaan gepaard met ’n trauma vir wie daarby betrokke is, asook
die wat van die onderneming afhanklik is. In die geval van die sluiting van ’n kinderhuis sal daar
’n groter traumatiese ervaring wees, wat met groot omsigtigheid gehanteer sal moet word.
3.1.5 Die vervreemding van eiendom moet van so ’n aard wees dat uit die rendement van die
opbrengste ’n plaasvervanger vir die staatsubsidie verkry kan word.
Besluit: Kennis geneem.
4. Opsomming van die voorlopige ondersoeke:
4.1 Reddersburg: Indien die faktore van paragraaf 3.1 op Reddersburg toegepas word, speel die
omgewing en ligging waar die kinderhuis geleë is, seker die belangrikste rol. Om die kinderhuis te
probeer verkoop om sodoende fondse te genereer om Johannesburg en Pretoria uit die opbrengste
van die belegging te finansier, is byna nul. Die sluiting en vervreemding van hierdie kinderhuis sal
in die toekoms afhang van bekostigbaarheid. Kortom: Sal daar met die inkorting van die
staatsubsidie genoeg fondse geïn kan word om die bedryfskoste te dek?
4.2 Pretoria: Die kinderhuis is op ’n erf van ongeveer 1 Ha groot opgerig. Een van die voorwaardes in
die transportakte is dat hierdie eiendom na die Staat terugval as dit nie meer as ’n kinderhuis gebruik
word nie. Hierdie voorwaarde kan nie sonder meer geskrap word nie. Vervreemding van die
eiendom is vir die huidige weens die bepaling in die kontrak onmoontlik.
4.3 Johannesburg: PKK Johannesburg se fasiliteite voldoen nie aan die vereistes nie, ook vanweë die
verval van die gebou. Herstel en opgradering gaan baie kos.
Die eiendom te Johannesburg bestaan uit twee persele (elk ongeveer 4,1 Ha groot). Die een perseel
is onbeboud terwyl die kinderhuis, kerk en die kantore van die Deputate op die ander perseel geleë
is. Die munisipale waardasies is R1,2 miljoen en R1,1 miljoen + R750 000 respektiewelik. Die oop
perseel behoort uit en uit aan die GKSA terwyl daar vir die beboude perseel ’n voorwaarde in die
transportakte is wat bepaal, dat as die kinderhuis gesluit gaan word, die staat die eerste opsie het om
die grond en verbeterings te koop. ’n Geswore waardeerder is van mening dat indien daar met
ontwikkelaars onderhandel word, die twee persele vir ’n minimum van R8 miljoen verkoop kan
word.
Toegang tot die persele vanaf die snelweg is ’n ander faktor wat uit ’n verkoopsoogpunt gesien, ’n
aantrekkingskrag vir ontwikkelaars mag hê. Wat betref die voorwaarde in die transportakte van die
beboude perseel is die advokate van oordeel dat as daar ’n aanbod van ’n ontwikkelaar op die tafel is
en die Staat wil sy opsie uitoefen, hy nie minder as die markwaarde van die grond moet betaal nie.
’n Ander faktor wat hier ook in aanmerking geneem moet word is die geboue en verbeteringe van die
kinderhuis. Volgens die inspeksieverslae van die Departement Welsyn is die akkommodasie nie op
standaard nie.
Die geswore waardeerder het dit benadruk dat dit nie wenslik sal wees om die beboude perseel te
verdeel om die geboue te probeer behou nie. Afgesien van die probleme wat daar met
onderverdeling van grond ondervind word, kan dit in hierdie geval meer problematies wees omdat
die Staat indirek ook ’n belang in die eiendom het.
Besluit: Kennis geneem.
5. Gevolgtrekking: Met die ter saaklike feite van die ondersoek tot beskikking van u Deputate, het u
Deputate dit oorweeg om voort te gaan met die vervreemding van die eiendom in Johannesburg. Dit
sou inhou dat die kinderhuis geleidelik uitgefaseer moet word en dat die Dagbestuur saam met die
Deputate van PKK Johannesburg gemagtig word om namens die Deputate die vervreemdingsaksie te
loods en metodes vir hierdie uitfasering van die kinderhuis te ondersoek.
Teen hierdie agtergrond is met Ontwikkelaars geskakel. Op 27 Februarie 1998 het daar
samesprekings tussen die firmas KF Jankowitz en Property Management Development en brr. Ben
Kruger en Cas Kruger namens die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake plaasgevind.
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Die samesprekings kan soos volg kortliks opgesom word:
1. Om die grond uit die hand te verkoop, sal nie vir die Gereformeerde Kerke tot voordeel strek nie.
Selfs privaat eiendomsontwikkelaars sal nie belangstel in die eiendom voordat daar nie ’n intensiewe
vatbaarheids- en demografiese studie gedoen is nie.
2. Indien die Gereformeerde Kerk die eiendom self wil ontwikkel, sal die studies self onderneem en
gefinansier moet word en die koste daaraan verbonde word op ongeveer R 750 000 geraam.
3. Die firma PMD is nou (1998) besig met ’n groot ontwikkeling vir RAU waar RAU die eienaar van
die grond is maar die ontwikkeling word deur die Groep 5 finansieringsmaatskappye gedoen en die
universiteit is verseker op ’n rendement op die grond vir die volgende 20 tot 30 jaar omdat hulle die
eienaar van die grond bly.
Die voordeel, indien die Kerk sou besluit om in so ‘n ontwikkelingsvennootskap te gaan, is die
volgende:
3.1 Die uitvoerbaarheidstudie word deur Groep 5 kosteloos gehanteer en indien dit uit die studies sou
blyk dat dit nie wenslik sou wees om op die terrein met ontwikkeling voort te gaan nie, is die
Gereformeerde Kerke nie verantwoordelik vir die ondersoekkostes nie.
3.2 Indien daar voortgegaan word met die ontwikkeling en hierdie ontwikkeling sou in daardie stadium
verkeerd loop, kan die Gereformeerde Kerke nie verloor nie, want hy bly die eienaar van die grond.
Ontwikkelingskostes is dan ook vir die rekening van Groep 5 en daar is geen finansiële verpligting
vir die Gereformeerde Kerke nie.
3.3 Die tydskaal vir die aanvang vir die ontwikkelingsfase van so ’n projek as die uitvoerbaarheidstudie
se resultaat positief is, beloop ongeveer 2,5 tot 3 jaar. Dit sal in hierdie geval genoegsame tyd vir die
Deputate laat om die Kinderhuis uit te faseer as dit so moet geskied.
Die nadeel van so ’n projek is natuurlik dat die Gereformeerde Kerke as die eienaar van die
grond altyd kundige verteenwoordiging in die ontwikkelingskombinasie sal moet hê om sy
belange te beskerm.
Gesien in die lig van ’n heeltemal ander benadering tot die moontlike aanwending en
ontwikkeling van die grond met ’n hoër opbrengs uit so ’n belegging van die grond, was dit die
Dagbestuur se siening dat dit goed sal wees as die betrokke firmas ’n volledige aanbieding tydens
’n vergadering van die Sinodale Deputate Diakonale Sake voorlê.
So ’n voorlegging is gedoen.
Opsommend: Die firma doen op eie koste ’n intensiewe vatbaarheids- en demografiese studie.
Blyk dit dat die projek lewensvatbaar is, werk hulle met ’n multi-professionele span aan die
ontwikkeling. Dit sluit onder andere ’n mediaspan in wat die publisiteit en skakeling met die
publiek hanteer om weerstande sover moontlik te vermy. Die werkswyse behels verder dat die
grond die eiendom van die oorspronklike eienaar (SDDS) bly; dat die firma die ontwikkeling
doen; verhuring en kontrakte hanteer, dat die SDDS ’n deurlopende (ooreengekome) persentasie
van die verhuring ontvang en na ’n ooreengekome (kontrak)termyn die geboue ontvang.
Na bespreking het u Deputate belanggestel om so ’n kontrak te sluit en verder daaroor met die
betrokke firma te skakel. Die Dagbestuur van die SDDS het die Bestuur van PKK Johannesburg
ontmoet om hierdie inligting met hulle te bespreek.
Die Bestuur van PKK Johannesburg het egter geoordeel dat alternatiewe verder ondersoek
moet word voordat oorgegaan sou word na vervreemding.
Hier volg twee Rapporte oor ‘n alternatief (Satelliethuisstelsel) wat voor die Bestuur van PKK
Johannesburg gedien het:
Begin van Eerste Rapport met eie nommering
“3. Motivering vir verandering:
Enkele batepunte waarop daar gelet moet word:
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3.1 Satelliethuise (8-10) kinders bring ons baie nader aan ’n gesinseenheid met ’n ouerpaar en kinders uit
een of twee gesinne, dus broers en susters word saam versorg.
3.2 Satelliethuise gee aan huisouers ’n groter bemagtigingsrol. Hulle is meer oorkoepelend in beheer en
ook verantwoordelik.
3.3 Satelliethuise wat in gemeentegrense en in ’n normale gemeenskap geleë is, bied baie meer
moontlikhede vir spontane betrokkenheid by die belange van die kinders.
3.4 Satelliethuise verminder die moontlikheid dat ons kinders geëtiketteer kan word
4. Huisstelsels
4.1 Die oorskakeling na satelliethuise sal waarskynlik ’n proses wees waarin die versorging in die
huidige gebou uitgefaseer word terwyl die satelliethuise ingefaseer word. Indien nodig sal die
oorskakeling op hierdie manier gedoen word.
4.2 Die ideaal is egter om die oorskakeling in een proses af te handel sodat die versorging in die
huidige gebou op ’n bepaalde tydstip termineer en gelyktydig die verskillende huise betrek word.
4.3 4.2 hou in dat soveel as moontlik kinders gemotiveer uitgeplaas word einde 1998.
4.4 Aanvanklik sal waarskynlik met ongeveer drie huise begin word. Tog stel ons die ideaal dat die
aanvanklike registrasie (92 kinders) weer herstel sal word en kinders in ongeveer 10 huise versorg sal
word.
4.5 Ligging van huise om mee te begin:
Sentraal en Suid Gauteng (Pretoria uitgesluit)
4.6 Aspekte oor Satelliethuise
4.6.1 Fisiese omgewing:
4.6.1.1 Grootte van Huis: (Ongeveer 10 Kinders)
* Leefruimte vir personeel (moontlik 2 kinders): 2 slaapkamers + woonkamer; kombuisie;
badkamer; (Afdak of motorhuis)
* Leefruimte vir ongeveer 8-10 kinders: 3-4 slaapkamers (kleiner kinders 3-4 in een kamer);
(ouer (senior) kinders: 2 per kamer); woonkamer (groterig); kombuis; 2 badkamers (een vir
seuns en een vir dogters); indien moontlik aparte vertrek vir studie/speelkamer
* Groot genoeg erf vir buite speel en kreatiwiteit
* Sekuriteit en veiligheid
* Aflospersoon moet ook gehuisves word (Kan ook werkkamer vir huismoeder wees)
4.6.1.2 Bereikbaarheid van huis:
* Skole
* Kerke
* Mediese fasiliteite
* Sport, kreatiwiteitsontwikkleing
* Vervoer
* Besighede
4.6.2 Meublement
* Personeel: Dit is beter as die Kinderhuis dit basies meubileer, want anders is daar met
wisseling van persone elke keer ontwrigting.
* Kinders:
- Slaapvertrekke - stapel en enkelbeddens
- Klein lessenaars vir kinders vanaf gr 3-12
- Klerekaste
- Matte op vloere
- Goeie beligting
- Aansteekborde vir prente, ens. teen mure
- Spieëls
* Woonvertrek:
- Genoeg banke en stoele vir ongeveer 14 persone
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4.6.3

- Tafel/s (vir speletjies en verversings)
- TV en Radio
- Matte
* Studiesaal/speelkamer
- Groot/klein tafels
- Stoele
- Rakke vir speelgoed en boeke
- Groot kussings om op te sit
* Kombuis
- Goeie stoof; vrieskas
- Yskas, kaste ens., breekgoed vir kinders
* Werk-, Afloskamer
- Bed, hangkas, rakke en tafel
Ander noodsaaklikhede:
- Vervoer - 1 Kombi vir ongeveer 10-12 perone
- Skoolklere
- Fondse vir buitemuurse aktiwiteite
- Moonlik ’n ruimte vir skenkings, ens.
- Gordyne, lakens, duvets, kussings, slope

5. Verantwoordelikheid van versorging (ondersteuningstelsel)
5.1 ’n Bestuur sal die oorhoofse verantwoordelikheid dra - soos tans ook die geval is
5.2 Die presiese samestelling van die Bestuur sal mettertyd in meer besonderhede uitgewerk word.
5.3 Die eerste lyn van ondersteuning sal steeds uit die kerke kom.
Verdere ondersteuning sal kom uit die gemeenskap en belangstellendes.
6. Administrasiestelsel
Dit sal in meer besonderhede uitgewerk moet word.
7. Instandhouding van huise
Kleiner werk word deur elke huis gehanteer soos behoeftes ontstaan. Groter instandhouding word
gesentraliseer en deur die kampusbestuurder gekoördineer.
8. Menslike hulpbronne
Die pos van Hoof verval en word vervang met ’n “Kampusbestuurder”.
8.1 Huisouers
* ‘n Egpaar - gekeur en opgelei. Dit is baie belangrik
- Verkieslik tussen 35 en 50 jaar
- Verkieslik met nie meer as twee kinders
- Verkieslik binne kerkverband van susterskerke
- Man moet verkieslik eie beroep beoefen
- Tuin/wassery
* Een vroulike huishulp
* Tuinhulp een keer ‘n week
- Maatskaplike werker
* Sy/hy hanteer al die satelliete op ’n rotasie-basis en krisisingrype. Sy/hy benodig ’n kantoor
- Direkteur/kampusbestuurder. Oorhoofse beheer; finansies en administrasie - dit is die sentrale
kantoor
- Sekretaresse vir direkteur sentrale kantoor.
8.2 Plasing van personeel sal gedoen word soos die behoeftes ontwikkel.
8.3 Vermindering van personeel: Daar bestaan ’n beleidstuk. Dit moet opgespoor word.
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8.4 Behuising algemene assistente: Daar sal nie voorsiening gemaak word vir inwoning van algemene
assistente nie. Hulle sal pendel.
9. Finansiële implikasies
Namate die proses van oorskakeling vorder sal meer besonderhede vir begrotingsdoeleindes aan die
lig kom. ’n Arbitrêre berekening sal gedoen moet word oor koste.
10. Funksies van die Bestuur
Hoewel die samestelling van die Bestuur sal verander, sal die funksies dieselfde bly.
11. Funksie van SDDS
Die posisie van die SDDS bly onveranderd”
(Einde van Eerste Rapport)
Begin van Tweede Rapport
Op 28 Januarie 1999 dien die volgende Rapport:
“4. SATELLIETHUISE:
4.1 Beskikbaarheid van huise: Die tipe huis waarna ons kyk verhuur in die omgewing van R3 500 p.m.
en indien ons sou koop kan gereken word op n paaiement van ongeveer R6 000 per maand. In die
ekonomiese klimaat waarin ons tans leef, kan verwag word dat die Banke heelwat huise sal
terugneem. Aan die Banke moet geskryf word om ons behoefte te stel. ’n Paar dinge kan dan van
die Banke gevra word: betrokkenheid deur borgskap, ’n lae rente-lening, ’n skenking of
betrokkenheid soos die Bank sou goed dink.
4.2 Meublement- en voertuigkosteberekening: Die inligting (Ongepubliseer) word ter tafel geneem en
bespreek. Dit gee ’n goeie idee van die kostes verbonde aan so ’n projek. Hiervan word kennis
geneem. Indien die projek realiseer, sal meer breedvoerig en indringend na hierdie gegewens gekyk
moet word.
4.3 Personeel: (Werwing, Keuring, Opleiding) asook die belangstelling in gemeentes werk, moet dadelik
’n aanvang neem indien die Bestuur besluit om wel hierdie projek aan te pak.
13.3.1 Die 6 Klassisse in die gebied van ons “gentlemen’s agreement” moet dan genader word om te
help huise soek
13.3.2 Vanweë hulle besondere belangstelling en entoesiasme is dit wenslik dat op persoonlike vlak
geskakel sal word met onder meer die volgende gemeentes: Randburg, Boksburg, Germiston,
Primrose, Roodepoort.
13.3.3 Brosjures vir bekendstelling moet aan al 72 gemeentes gestuur word.
13.3.4 Fondsinsamelingsinisiatiewe: Daar is reeds ’n paar strukture wat funksioneer. Strategie na
besighede en banke sal uitgebrei kan word.
4.3.5

Administrasie:
Die slypsteen vir effektiewe en doeltreffende administrasie is eenvormige toepassing van beleid
deur sentrale beplanning en beheer. Laasgenoemde impliseer ’n gesentraliseerde begroting en
beheerstel.
Die volgende administratiewe funksies word voorsien:
* Administrasie van die bestuursliggaam
* Sentrale liasseringstelsel. ‘n Klein stelsel sal by elke huis ingerig word vir inhuise doeleindes.
’n Enkele liasseringslaai behoort egter voldoende te wees.
* Sentrale korrespondensie
* Sentrale delegasie van bevoegdhede vir die onderskeie huise
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* Sentrale finaniële bestuur. ’n Begroting saamgestel uit finansiële behoeftes van die onderskeie
huise, gekoördineer deur ’n sentrale administrasie
* Sentrale beheer volgens voorgeskrewe kontrole stelsel
* Sentrale bankrekenings
* Alle boekhouding sal gesentraliseer word. Inligting oor spandering volgens begroting sal op
’n gereelde basis verskaf word aan die verskillende huise.
Die verantwoordelikheid om ’n huis te bedryf binne die goedgekeurde begroting sal aan die
huisouers gedelegeer word.
Koördineringsfunksie ten opsigte van satelliethuise
’n Sentrale koördineringsfunksie sal tot voordeel strek van al die satelliethuise. Onderlinge benutting van
duur hulpbronne is een voorbeeld. Onderlinge bystandverlening, byvoorbeeld waar skenkings nie benut
kan word deur ’n enkele satelliethuis nie, kan dit aan ’n ander huis aangebied word.
Slotsom
Dit moet aanvaar word dat die implementering van die stelsel sal vereis dat baie administratiewe
aanpassings gemaak sal moet word om by die praktyk aan te pas. Die gevolg hiervan is dat ’n praktiese
maar buigsame dinamiese administrasie vereis sal word.”
Die Bestuur van PKK Johannesburg het hierdie verslae goedgekeur en vra van die SDDS goedkeuring om
die PKK Johannesburg op die stelsel van satelliethuise te bedryf.
(Einde van Tweede Rapport)
BESLUIT VAN DIE SDDS
1. In die lig van die Sinodebesluit dat alternatiewe ondersoek moet word, gee die SDDS aan die Bestuur
van PKK Johannesburg die geleentheid om hulle alternatief (satelliethuise) te ondersoek in al sy
implikasies (ook finansieel) sodat die SDDS dit kan deurstuur na die Nasionale Sinode 2000.
2. Die SDDS stel die Departement Welsyn hiervan in kennis en dat die uitvoering van die besluit nie
kan gebeur voordat ons toestemming van die Nasionale Sinode gekry het nie.
3. Die PKK Johannesburg word verseker dat die SDDS hulle ondersteun in hulle ondersoek na die
satelliethuisstelsel
dat dit na die kerke gekommunikeer kan word;
en dat die implementering van die besluit op die Sinodebesluit moet wag.
4. Vir die huidige stap ons eers af van die ontwikkeling van die eiendom in Johannesburg in afwagting
op die Sinodebesluit.
2.1.7.1 Johannesburg:
PKK Johannesburg: Satelliethuisstelsel
Die Bestuur van Johannesburg is opgedra om ’n deeglike motivering vir die
satelliethuisstelsel gee. Alle moontlike ter sake inligting moet verskaf word om aan die
Sinode voor te lê.
Sedert 1996 het die Departement Welsyn ’n moratorium geplaas op die opname van kinders.
Gevolglik het die getalle gedaal van 92 na 42 in Junie 1999. Na die ontbinding van die
Gereformeerde Kerk Klipriviersberg is die kinders in die sorg van die Gereformeerde Kerk
Brackenhof plaas.
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 huisves 54 verswakte bejaardes.
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2.1.7.5 Nylstroom: Die Waterberg Tehuis vir Bejaardes versorg 72 verswakte bejaardes. In die Johannes
Postma Woonstelle woon 36 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 aan die vleisbehoeftes van die PKK Reddersburg.
2.1.8 Venterspos: Die eiendom op Venterspos is verkoop en getransporteer na die nuwe eienaars:
Shepherd’s Flock.
3. Ondersteuningsfonds (KO, artt. 12, 79, 80)
Briewe is aan kerke gestuur waarin die besluite van die Nasionale Sinode 1994 meegedeel is. Hoewel
geen aansoeke ontvang is nie, is die bydraes wat ontvang is ontoereikend om die doel van die fonds te
bereik. Intussen word voortgegaan met die uitbou van die fonds by wyse van vrywillige bydraes.
4. In Januarie 1999 is ’n Welsynswerkgewersvereniging gestig. U Deputate was verteenwoordig op die
vergadering. U Deputate het te kenne gegee dat die SDDS graag hierby sal wil aansluit, maar dat ons
eers die mening van ons Regsdeputate van die Sinode hieroor wil verkry asook ’n mandaat van die
Sinode.
Die advies van die Regsdeputate is soos volg:
“UITTREKSEL UIT NOTULE VAN VERGADERING VAN DIE
REGSAANGELEENTHEDE GEHOU TE PRETORIA OP 26 FEBRUARIE 1999

DEPUTATE

VIR

4. Skrywe van Deputate Diakonale Sake
Die saak waaroor dit gaan, is dat die Deputate advies vra of dit reg is dat hulle namens GKSA kan
inskakel by ’n werkgewersorganisasie wat deur ander kerke opgerig word ten einde deur kollektiewe
bedinging arbeidsverhoudinge te beveilig, in die lig van nuwe arbeidswetgewing.
4.1 Die Regsdeputate sien kerkregtelik nie ’n probleem met sodanige inskakeling nie. Dit is egter nodig
dat die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake aan die Sinode moet rapporteer en spesifieke
magtiging vra vir sodanige inskakeling, ter wille van goeie orde.
4.2 Aangesien die arbeidswetgewing ingrypend verander het sedert opdrag aan die Sinodale Deputate vir
Diakonale Sake gegee is, is sodanige inskakeling waarskynlik implisiet gemagtig in die
oorspronklike opdrag. Dit is egter nodig dat enige twyfel hieroor uit die weg geruim word en
daarvoor is spesifieke uitbreiding van die magtiging aan die Deputate deur die Sinode wenslik.
Besluit: Goedkeuring word gegee dat die Deputate mag aansluit by die Welsynswerkgewersvereniging.
5. Vir goedkeuring
5.1 Opdrag (Acta 1994:142, 3)
5.1.1 Die deputate beheer alle diakonale inrigtings in samewerking met die plaaslike kerk in wie se
ressort die bepaalde inrigting sorteer.
5.1.2 Om ten opsigte van diakonale inrigtings koördinerend op te tree, met die kerkverband te skakel,
geldelike hulp te bied, die administrasie en organisasie deur ‘n skakeldeputaat te reël,
ingesamelde gelde vir die inrigtings te administreer.
5.1.3 Om as verteenwoordigers van die kerkverband alle eiendomme wat kragtens sy opdrag verkry is,
te beheer en in die regte belang daarvan optree. (Vgl. Acta 1985:471, 3.3.4.5)
5.1.4 Om pro-aktief op te tree deur skakeling en koördinering van alle diakonale werksaamhede van die
Gereformeerde Kerke.
5.1.5 Om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en liefdadigheidsinrigtings volgens
Kerkorde, artikel 26 (Handelinge 1979:578, 3).
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5.1.6

Om hulp te verleen aan kerke vir hulp aan predikante wat ingevolge Kerkorde, artikels 12, 79 of
80 die bediening verlaat het voor 1994 (Handelinge 1994:238-241) op die volgende wyse:
Behartig ten opsigte van die Ondersteuningsfonds die bestuur, beheer en belegging van
beskikbare fondse, vra addisionele vrywillige hulpverlening indien omstandighede dit vereis, stel
die Ondersteuningsfonds aan alle kerke bekend en skep ‘n positiewe gesindheid vir die Fonds by
lidmate en diakonieë en gee aan die Sinode ‘n riglyn vir bydraes tot die fonds vir die volgende
drie jaar (huidig R7,00 per belydende lidmaat). Oordeel in ooreenstemming met die ordereëlings
en in oorleg met die Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust oor die aansoeke van diakonieë
om hulpverlening.
5.1.7 Om in samewerking met alle kerke wat direk betrokke was by die voormalige President Kruger
Kinderhuis in Johannesburg die voorgestelde diakonale betrokkenheid by kinder- en ouetehuise te
koördineer.
Besluit: Goedgekeur.
E. AANVULLENDE RAPPORT
1. Statute
Na aanleiding van probleme wat uit die praktyk kom, kyk SDDS as art. 21 maatskappy indringend na
sy statute. Dit is nog nie afgehandel nie.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sluiting President Kruger Kinderhuis Johannesburg
Die Bestuur van Johannesburg het ‘n spesiale vergadering einde Augustus 1999 belê om die toekoms
van die tehuis te bespreek. Op die vergadering is dit duidelik dat die Bestuur nie die nodige fondse
kon genereer om die skuld te delg nie en besluit die Bestuur om die Sinodale Deputate Diakonale
Sake op sy vergadering van 9 September 1999 te versoek om volgens konstitusie ‘n ledevergadering
van PKK Johannesburg op te roep vir die sluiting van die tehuis. Die SDDS het die versoek
toegestaan en die vergadering is opgeroep vir 30 September 1999. Die lede van die PKK
Johannesburg is: Die Sinodale Deputate Diakonale Sake; die Bestuur van PKK Johannesburg; die
Diakonie van Gereformeerde Kerk Brackenhof en die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Brackenhof.
Op die ledevergadering van 30 September 1999 het die Kerkraad en die Diakonie van Brackenhof die
versoek van die Bestuur ondersteun.
Ook die SDDS het die versoek toegestaan.
Die
ledevergadering besluit om PKK Johannesburg op 30 September 1999 te sluit.
‘n Rede vir sluiting is dat die finansiële las van die tehuis te swaar geword het en die geld nie daar is
om dit verder te bedryf nie. Afgesien van die gewone lopende uitgawes het ‘n agterstand van
ongeveer R200 000 opgebou. Hierdie skuld is oorgedra na SDDS wat onderneem het om alles af te
betaal omdat die eer van die Gereformeerde Kerke in SA op die spel is en veral ook die eer van die
Koning van ons Kerke.
Ten tye van die sluiting van PKK Johannesburg was daar nog net 34 kinders. (Die Tehuis is
geregistreer vir 91 kinders.) Die kinders is uitgeplaas na ander tehuise, na gesinne en sommige terug
by hulle ouers (prosesse wat versnel is). Ons is tevrede dat ons kinders so goed moontlik versorg is.
Personeel het skeidingspakkette ontvang.
Besluit: Met hartseer word kennis geneem van die sluiting van die President Kruger Kinderhuis (PKK)
in Johannesburg. Die Sinode besef dat daar faktore buite die beheer van die SDDS was wat die sluiting
genoodsaak het, soos o.a. die moratorium wat die Departement van Welsyn en Bevolkingsontwikkeling
geplaas het op die inname van kinders en gepaardgaande vermindering in staatsubsidie en die
bedryfskoste van die kinderhuis gevolglik te swaar geword het. Die Sinode spreek sy dank uit teenoor
personeel , medewerkers en deputategroepe wat in die vyf-en-vyftig bestaansjare van die kinderhuis groot
werk verrig het.
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3. Versoek Gereformeerde Kerk Brackenhof
Op 24 November 1999 is die volgende versoek van die Gereformeerde Kerk Brackenhof ontvang
saam met Bylaes (wat egter reeds saam met die Rapport van die SDDS in die Agenda opgeneem is):
“Die kerkraad het op 21 November 1999 besluit:
3.1 om die Nasionale Sinode te versoek om die konstitusie van die Gereformeerde kinderhuise sodanig
te wysig dat dit die bedryf van kinderhuise volgens die sateliethuisstelsel moontlik kan maak
3.2 om die behoefte aan en die bedryf van so ‘n stelsel te (laat) ondersoek
3.3 om dit deur ‘n beginselbesluit moontlik te maak dat so ‘n stelsel so spoedig moontlik
geïmplementeer kan word, sou dit uit die ondersoek blyk dat dit wenslik en haalbaar is
3.4 om die Skakeldeputaat van die SDDS dienooreenkomstig in te lig, met die oog op opname van die
versoek in die Aanvullende Rapport van die SDDS
3.5 om as toeligters te benoem: ds. E.P. Nel en oudl. Kobus Venter (primus) en beskikbare lede van die
uitgetrede kinderhuisbestuur (secundi).”
Besluit:
1. Die Deputate kry opdrag om in samewerking met die Gereformeerde Kerk Brackenhof ‘n studie na
die behoefte aan en bedryf van ‘n kinderhuis volgens ‘n alternatiewe stelsel te doen.
Motivering: In die lig van die groot klemverskuiwing in die beleid van die Departement Welsyn en
Bevolkingsontwikkeling wil dit voorkom of ‘n ander versorgingstelsel (bv. ‘n huisvoogstelsel) in die
toekoms ‘n aanvaarbare versorgingsopsie blyk te wees.
2. Indien die ondersoek toon dat ‘n alternatiewe versorgingsmoontlikheid prakties en finansieel
haalbaar is, sonder dat dit ‘n ramingsverpligting op die kerke sal plaas, kry die Deputate opdrag om
die konstitusie van die Gereformeerde Kinderhuise sodanig te wysig dat dit daarby kan inpas, of
indien nodig ‘n nuwe konstitusie op te stel.
4. Finansiële verslag
Die Finansiële verslag word hierby aangeheg.
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLKE OUDITEURE AAN DIE SINODALE DEPUTATE VIR
DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA (INGELYFDE
VERENIGING SONDER WINSOOGMERK)
Ons het die finansiële jaarstate van die organisasie vir die jaar geëindig 31 Maart 1999 soos
uiteengesit op bladsye 2 tot 8 geoudit. Hierdie finansiële jaarstate is die verantwoordelikheid van die
organisasie se bestuur. Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van ons oudit ‘n mening oor
hierdie finansiële jaarstate uit te spreek.
Omvang
Ons het ons oudit in ooreenstemming met standpunte van Suid-Afrikaanse Ouditstandaarde uitgevoer.
Hierdie standaarde vereis dat ons oudit beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry dat daar
geen wesentlike wanvoorstelling in die finansiële jaarstate is nie. ‘n Oudit behels
•
•
•

‘n ondersoek, op ‘n toetsgrondslag, van bewys wat die bedrae en openbaarmakings in die
finansiële jaarstate steun,
‘n beoordeling van die rekeningkundige beginsels wat gebruik is en beduidende ramings wat deur
bestuur gemaak is, en
‘n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële jaarstate.

Ons is van mening dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening bied.
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Kwalifikasie
Soos in die geval van soortgelyke organisasies, is dit nie vir die organisasie uitvoerbaar om
rekeningkundige beheermaatreëls in te stel oor kontantvorderings uit skenkings en fondsinsamelings
voor die aanvanklike inskrywing van die invorderings in die rekeningkundige rekords nie.
Dienooreenkomstig was dit vir ons nie prakties moontlik om ons ondersoek uit te brei verder as die
ontvangste wat werklik aangeteken is nie.
Gekwalifiseerde ouditmening
Afgesien van die uitwerking op die finansiële jaarstate van die aangeleenthede waarna in die vorige
paragraaf verwys is, is die finansiële jaarstate na ons mening in alle wesentlike opsigte ‘n redelike
weergawe van die finansiële stand van die tehuise op 31 Maart 1999 en van die resultate van sy
bedrywighede en kontantvloei vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, in ooreenstemming met
algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk.
w.g. B. Kooi.
Den Boer en Van der Laan
Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA)
Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure.
Pretoria
16 September 1999
GEKONSOLIDEERDE FINANSIëLE STATE 1
APRIL 1997 TOT 31 MAART 1999
INKOMSTE
Subsidie
Losiesgeld en huur
Bydrae – Personeel
Bydrae – Kerke
Rente en Dividende
Intreegeld
Parkering
Ekstra etes
Televisiegeld
Elektrisiteit verhaal
Versekering verhaal
Wassery
Versekering ontvang
Opbrengs – Verkope van bates
Snoepie inkomste
Munisipale koste – korting ontvang
Adminfooi
TOTAAL

1997
3 475 496
1 895 853
291 382
1 040 499
183 360
12 000
2 121
28 922
413
21 707
4 128
748
1 203
5 098

1998
2 903 061
2 285 181
379 216
1 243 553
429 394
19 700
2 565
32 035
414
16 287
116
154
10 808

1999
2 788 728
2 326 909
502 445
1 434 351
318 177
11 500
2 578
26 386
310
25 885

165 341
2 504

9 167 285
6 507 943
1 173 043
3 718 403
930 931
43 200
7 264
87 343
1 137
63 879
4 244
1 225
44 057
17 541
1 162
165 341
2 504

7 649 926

21 936 502

323
32 046
12 443

1 162

6 962 930
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7 323 646

TOTAAL

UITGAWES
Salaris – professioneel
Salaris – ander
Personeelopleiding
Personeellenings afgeskryf
Bonusse
Bydraes tot hulpskemas
Honorarium
Vervoer
Reis en verblyf
Advertensies
Telefoon en posgeld
Drukwerk en skryfbehoeftes
Tydskrifte en boeke
Assuransie
Onderhoud – Toerusting en motors
Affiliasiegelde
Huurgeld
Rente op lenings
Instandhouding
Munisipale dienste
Sekuriteitskoste
Skoonmaak en verbruikbare items
Kombuisgereedskap en breekware
Voedselaankope
Linne, komberse en uniforms
Aankope – Meubels en toerusting
Medisyne
Onderwys en ontspanning
Sak-, kerkgeld en funksies
Snoepie
Ouditeursvergoeding
Rekenmeesterskoste
Bankkoste
Waardevermindering
Tuinonkoste
Bankrente
Diverse Uitgawes
TOTAAL

BEDRYFSOORSKOT/ (TEKORT)

1 414 221
1 741 182

1 377 211
2 082 262

229 502
486 216
14 625
64 681
21 669
2 301
64 175
19 009
491
82 481
79 849
2 212
2 100
1 304
158 091
664 223

241 329
507 102
7 210
82 593
30 328
2 802
75 401
17 703
2 341
95 185
122 023
1 263
25 600

6 697 917

32 053
13 163
9 441
48 431
2 598
5 949
49 785
7 452 731

19 890
61 159
100 313
498
35 490
18 934
14 395
50 472
2 106
9 652
25 000
7 446 785

4 341 094
5 896 819
5 746
2 770
734 646
1 578 201
21 835
233 715
78 728
10 520
224 070
72 524
3 022
272 274
308 283
4 205
43 750
1 304
652 097
1 957 142
2 130
937 930
22 239
2 900 197
350 739
3 461
58 259
190 822
258 861
498
102 587
46 118
27 679
144 621
8 061
25 701
74 785
21 597 433

284 401
9 257
998 496
104 546
2 813
23 400
49 499
65 090

335 144
5 938
1 030 470
118 562
648
14 969
80 164
93 458

35 044
14 021
3 843
45 718
3 357
10 100

265 013

(129 085)

203 141

339 069
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303 657
637 948

1 549 662
2 073 375
5 746
2 770
263 815
584 883
86 441
26 731
5 417
84 494
35 812
190
94 608
106 411
730
16 050
190 349
654 971
2 130
318 385
7 044
871 231
127 631

GEKONSOLIDEERDE BALANSSTAAT SOOS
OP 31 MAART 1999
Aantekening

1999

KAPITAAL AANGEWEND
Fondse/reserwes aangewend
Spesiale Trustfondse
Fondse/reserwes onaangewend
Langtermynlaste

2
3
4

Okkupasielenings
Lening - Ons Huis Vriendekring
Lenings - Gemeentes en diakonieë

5.1
5.2
5.3

10 711 879
56 903
3 082 773
354 932
27 000
271 341
56 591
14 206 488

AANWENDING VAN KAPITAAL

VASTE BATES
Grond en geboue
Meubels en toerusting
Motorvoertuie
Masjinerie en toerusting
Rekenaartoerusting

6

ANDER BATES

7

11 430 812
10 951 069
84 406
349 439
35 883
10 013
2 217 034

Beleggings
NETTO BEDRYFSBATES

558 642

BEDRYFSBATES
Ontvangbare rekenings
Deposito's
Kontant in transito
Kontant en spaarfondse
Bank
Voorraad - Voedsel

900 079
257 597
4 674
12 250
264 763
313 771
57 023

BEDRYFSLASTE
Betaalbare rekenings
Bedrae vooruitontvang
Oortrokke bank
Huurdeposito's

341 436
252 371
36 680
49 386
3 000

14 206 488
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AANTEKENINGE
2. FONDSE EN RESERWES AANGEWEND

1999

HERWAARDASIERESERWE
Reserwe met herwaardasie van grond en
geboue

5 714 778

AANGEWENDE FONDSE
Boufonds
Kombuisfonds
Voertuigfonds
Saldo begin van die jaar
Oorgeplaas gedurende die jaar
Depresiasie verreken

991 807
21 824
123 331
137 034
(13 016)
(687)

Kapitaaldelgingsfonds

3 860 140
R10 711 879

3. SPESIALE TRUSTFONDSE
Stiglingtrust

809

Saldo begin van die jaar
Rente verdien

687
122

Beyleveldt Trust
Saldo begin van die jaar
Rente verdien

46 501
39 569
6 932

Van Dyk Trust

9 593

Saldo begin van die jaar
Rente verdien
Aangewend in die jaar

30 617
3 713
(24 737)
R56 903

4. FONDSE EN REWERWES
ONAANGEWEND
Kombuisfonds
Bemakingsfonds - Maatskaplik
Saalfonds
Ontwikkleingsfonds
Bussiefonds
Du Plessis Instandhoudingsfonds
SAP du Toitfonds
Prestasiefonds
C Erasmusfonds
A van Wyk Fonds
Personeel voorsorgfonds
D Brits Trust - Spesiale Onderwys

2 415
20 000
34 011
10 000
6 200
190 892
133 071
8 950
2 000
6 740
42 793
111 009
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Instandhoudingsfondse
Ondersteuningsfonds - Diakonieë
Bemakingsfonds - Algemeen
Boufonds - PKK Pretoria
Spesiale reserwes - Skemas
Onvoorsiene uitgawes
- PKK Johannesburg
- PKK Pretoria
- PKK Reddersburg
- Burgersdorp (Dirk Postma Tehuis)
- Nylstroom (Waterberg Tehuis)
- Florida (Ons Huis)
Voorsiening vir personeelvergoeding
- Florida
Rente verdien op reserwes
- Florida
Bogenoemde reserwes is gereserveer vir
onvoorsiene uitgawes waarvoor nie begroot is
nie. Bewilliging van fondse uit die reserwes
geskied soos en wanneer die Bestuur dit
goedkeur.

140 464
63 691
278 285
38 258
516 387
195 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
95 000
100 000
221 387

Opgehoopte oorskot

1 477 619
R3 082 773

5. LANGTERMYNLASTE
5.1 OKKUPASIELENINGS
Saldo begin van die jaar
Okkupasie verreken teen huur ontvang

33 000
(6 000)
R27 000

Die bedrag verteenwoordig lewenslange
okkupasiereg wat aan sekere inwoners verkoop
is. Die lenings is rentevry en terugbetaalbaar
met opsegging van okkupasie

5.2 LENING - ONS HUIS VRIENDEKRING
Saldo begin van die jaar
Lenings ontvang

241 341
30 000
R271 341

Die lening is onverseker en rentevry met geen
vaste terugbetalingsvoorwaardes nie, alhoewel
die bedoeling van ‘n langtermynaard is
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5.3 LENINGS VAN KERKE EN DIAKONIEë
Saldo begin van die jaar
(Terugbetaal) gedurende die jaar

105 589
(48 988)
R56 591

Die lening is onverseker en rentevry met geen
vaste terugbetalingsvoorwaardes nie, alhoewel
die bedoeling van ‘n langtermynaard is

6. GROND EN GEBOUE
6.1 Besonderhede van grond en geboue
President Kruger Kinderhuis Pretoria
President Kruger Kinderhuis Johannesburg
President Kruger Kinderhuis Reddersburg
Dirk Postma Ouetehuis - Burgersdorp
Ons Huis Ouetehuis - Florida
Waterberg Ouetehuis - Nylstroom
Ons Huis Woonstelle - Florida
Johannes Postma Woonstelle - Nylstroom
Hoofkantoor

1 477 827
1 678 564
1 031 446
1 111 019
1 407 783
1 099 973
1 379 715
1 667 583
97 159
R10 951 069

7. BELEGGINGS
10% Skuldbriewe - Sorec Limited
9% Effekte – Stadsraad Johannesburg
Klas A4 aandele – Perm
Lening - Geref Kerk Johannesburg Suid
Geldmark

12 400
5 000
27 345
10 000
2 162 289
R 2 217 034

Die beleggings verteenwoordig die volgende
fondse. (Kyk ook aantekeninge 2 tot 4)
Spesiale trustfondse
Spesifieke fondse
Instandhoudingsfondse
Bemakingsfondse – Algemeen
Spesiale reserwes – Skemas
Oorskot fondse belê

56 903
479 128
331 358
278 285
516 387
554 974
R 2 217 034

Besluit:
1. Goedgekeur.
2. Finansiële state word in die toekoms so opgestel en voorgelê dat dit ‘n volledige beeld van elke
diakonale inrigting afsonderlik sal weerspieël asook ‘n gekonsolideerde beeld van alle diakonale sake.
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14.2 BESKRYWINGSPUNT
PARTIKULIERE
SINODE
WES-TRANSVAAL
OOR
HULPVERLENING BY NOOD IN DIE SAMELEWING – VERAL OP SOSIALE EN
EKONOMIESE GEBIEDE (Artt.19, 166)
A. Dr. S.J. van der Walt stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie vir Diakonale Sake met die suggestie van ‘n
moontlike naamsverandering van die Deputate.
C. Ds. C.S. Grobler stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die Sinode beklemtoon opnuut die roeping tot hulpverlening wat die kerk ten opsigte van die sosiale en
ekonomiese nood in die RSA het, veral in die lig van die toename in werkloosheid en armoede onder alle
mense.
Die Sinode erken met dankbaarheid die hulpverlening wat die Deputate Noodtoestande, met
ondersteuning uit die kerkverband, aan mense in nood kon gee, selfs buite die grense van die RSA.
Die Sinode roep die GKSA op om ruim tot die inkomste van die Deputate Noodtoestande by te dra en om
in oorleg met die Deputate betrokke te raak by projekte wat armoede en werkloosheid kan verlig.
Motivering
1. Dit is jammer om kennis te moet neem dat daar in ‘n land waar soveel armoede bestaan, die Deputate
wat die geld het om iets hieraan te doen, nie die geleentheid daarvoor kry nie, omdat die kerke die
nood nie identifiseer en deurgee aan die Deputate nie.
Ons kan nie genoeg beklemtoon dat die effektiewe funksionering van die Deputate net ‘n
werklikheid sal word indien plaaslike kerke deur hulle diakonieë betrokke raak by die projekte wat
die kerke geïdentifiseer het.
2. Dit is noodsaaklik dat Deputate gereeld hulle opdrag en werkswyse aan Kerkrade bekendstel.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.
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15. Ekumenisiteit
15.1 RAPPORT DEPUTATE VIR EKUMENIESE SAKE (Artt.83, 194, 226)
A. Ds. B.C.G. Fourie stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit.
verwys na die Finansiële Kommissies.
C. Ds. J.J. Cloete stel die Kommissierapport.

Finansiële implikasies word

D. RAPPORT
1. Inleiding
Vir elke onderafdeling word die stof onder die volgende hoofde aangebied:
1. Opdrag
2. Die Sinode neem kennis
3. Die Sinode oordeel
4. Die Sinode besluit (Aanbevelings)
Besluit: Kennis geneem.
2. Begripsopheldering
Bylae 5.2 by Oorspronklike Rapport : Notule 21/5/99)
2.1 Die Sinode neem kennis
2.1.1 Motivering vir omskrywing van tersaaklike begrippe
2.1.1.1 In uitvoering van die opdrag “om deurlopend kontak te maak met Gereformeerde buitelandse
kerkgemeenskappe oor sake van dringende en gemeenskaplike belang kragtens KO, art. 49”, teen
die agtergrond daarvan dat “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” (Acta 1997:176, 3.1.1; 3.2.1), en in die lig van die
opdrag om met ’n aantal kerke van Gereformeerde Belydenis kontak te maak (Ibid:178, 3.9)
(deurgaans ons kursivering), oordeel die Deputate dat dit noodsaaklik is dat Sinode 2000, in lyn
met vorige Sinodebesluite, begrippe soos korrespondensie, betrokkenheid en ekumeniese kontak
duidelik omskryf.
2.1.1.2 Die Sinode van 1967 het die aansluit by ekumeniese bewegings afgewys, maar toe reeds gestel:
“Tog mag dit nodig wees om een of ander vorm van kontak daarmee te maak met die oog op die
herstel van verbroke eenheid van die kerk” (Acta 1967:367, 6). Hierdie suggestie van een of
ander vorm van kontak, wat binne die raamwerk van kontak met ander kerkgemeenskappe
gedefinieer moet word, is nooit met betrekking tot die draagwydte van die begrip
korrespondensie deur ’n Sinode omskryf nie. Dit lei tot die vraag wat in die Deputaterapport op
die Sinode van 1991 gestel word:
“Is daar nie ‘n verskil tussen aansluiting (met
kompromittering) en ’n ander vorm van kontak nie?” (Acta 1991:152, 1.3 - ons kursivering). Dié
verskil is eweneens nog nie omskryf nie.
2.1.1.3 “Die term korrespondensie hoef nie vervang te word deur ’n ander term wat beter sal pas by die
huidige omstandighede nie, maar dit moet slegs nader omskryf word” (Acta 1955:163, c (1)).
Hierdie “nadere omskrywing” het tot die begrip van korrespondensie in enger sin en
korrespondensie in ruimer sin gelei wat kerklike korrespondensie (een kerkverband oor
landsgrense) en interkerklike korrespondensie (korrespondensie tussen kerkverbande) inhou
(Acta 1955:163, c (3)). Nadat die Sinode van 1979 hierdie onderskeid laat verval het (Acta
1979:45, 4.1.3.1), is nog nie ’n nuwe of verdere omskrywing van die begrip korrespondensie
gemaak nie.
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2.1.1.4 “Vir die toekoms, ook in ons eie land, moet daarmee rekening gehou word dat kerklike
korrespondensie steeds nader omskryf moet word, na die eis van omstandighede” (Acta
1961:528, c).
2.1.1.5 Benewens die leemte wat in 2.1.1.2 en 2.1.1.3 aangetoon is, het die omskrywing van genoemde
begrippe ook in ooreenstemming met die realiteit van 2.1.1.4 noodsaaklik geword omdat dit
geblyk het dat kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is, sowel as
kerkgemeenskappe met wie ekumeniese kontak gemaak is, aan genoemde begrippe nie altyd
dieselfde vertolking as die GKSA gee nie. As motivering word enkele ander kerkgemeenskappe
van Gereformeerde Belydenis se vertolking van korrespondensie en verwante begrippe
weergegee.
2.1.2
2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.2.5

2.1.2.6

2.1.2.7

Ander Gereformeerde Kerkgemeenskappe se vertolking van korrespondensie en verwante
begrippe
Die Reformed Churches of New Zealand gebruik nie die begrip korrespondensie nie, hulle
praat van “Sister Church Relationship”, wat as “direct denominational relationship” omskryf
word. Die betekenis van dié begrippe is volle kerklike gemeenskap, wat basies op dieselfde
neerkom as die GKSA se beskouing van korrespondensie (Acta 1979:42, 3.2.1).
Die Free Church of Scotland handhaaf “Corresponding Churches and Societies” waardeur aan
die inbegrepe instansies die bevoegdheid verleen word om die Sinode te mag toespreek. Op
hierdie wyse gee hierdie kerkgemeenskap erkenning aan eenheid met ander kerkgemeenskappe.
Verteenwoordigers van ander kerkgemeenskappe mag “in no case” die Sinode toespreek nie
(Acta 1979:42, 3.2.2).
Die Christian Reformed Church (USA) het in 1974 korrespondensie in enger en ruimer sin
(“Sister Church Relationship” en “Correspondence Church”) geherformuleer tot “Churches in
Ecclesiastical Fellowship”. Dit hou in dat predikante nie langer oor en weer beroepbaar sal wees
nie, maar dat wel “occasional pulpit fellowship” onderhou sal word (Acta 1979:42, 3.2.3).
Die Christelijke Gereformeerde Kerk handhaaf korrespondensie, wat gelyk is aan kerkverband,
soos die GKSA. Maar dan onderskei hulle korrespondensie van kontak wat kerklike gesprek
beteken en selfs onderlinge raadpleging oor revisie van Belydenisskrifte en Formuliere inhou
(Acta 1979:43, 3.2.5).
Die Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland erken slegs korrespondensie in die
betekenis van kerkverband. Derhalwe sluit dié kerkgemeenskap dubbele korrespondensie uit
(Acta 1979:42, 3.2.6).
Die Gereformeerde Kerken in Nederland, met wie die GKSA in 1976 korrespondensie
verbreek het, onderskei tussen korrespondensie in enger sin wat kerkverband impliseer, en
korrespondensie in ruimer sin wat beperk word tot afvaardiging na sulke kerke se Sinodes (Acta
1979:42, 3.2.4). Met ander binnelandse kerke van Gereformeerde Belydenis word “betrekkinge
... ter bevordering van het herstel der eenheid” onderhou. Met ander buitelandse kerke van
Gereformeerde Belydenis word ter wille van samewerking kontak gesoek in soverre dit as
verantwoordbaar beskou word (Acta 1979:42, 3.2.4). (Sedertdien is daar in die GKN ‘n beweging
(samen op weg) om met die Nederlandse Hervormde Kerk en die Lutherse Kerk een kerkverband
te vorm.)
Die Orthodox Presbyterian Church in die USA, sowel as verskeie ander kerkgemeenskappe
wat in die Internasionale Konferensie van Gereformeerde Kerke (IKGK) verteenwoordig word,
praat veelal van “Fraternal Ties”, waaronder verskillende grade van hegtheid van kerklike bande
verstaan word.

2.1.3 Agtergrond met betrekking tot GKSA Sinodebesluite
2.1.3.1 Die Sinode van 1970 stel dat die eenheid van Gereformeerde Kerke “as ons dringendste en
belangrikste ekumeniese roeping” gesien moet word (Acta 1970:69).
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2.1.3.2 Teenoor die ekumeniese lyn wat op ’n “volwaardige ekumeniese sinode” volgens KO, art. 29
moet uitloop (Acta 1970:80; 1979:46), en wat as hegte ekumene beskou moet word, is daar ook
’n lyn van losser ekumene (Acta 1997:170) soos dié van ’n ekumeniese beweging waarin
kerkgemeenskappe verteenwoordig word (Acta 1970:88). In hierdie “losser samevoeging” van
kerkgemeenskappe is aansluiting uitgesluit (Acta 1967:367), maar “een of ander vorm van
kontak” is kragtens KO, art. 49 gewens (Acta 1967:367; 1970:89).
2.1.3.3 Daar moet onderskei word tussen die roeping tot belewing van eenheid (kerke wat een in leer,
diens en tug is), 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 die onderlinge
gemeenskap van gelowiges (Acta 1967:366).
2.1.3.4 Met die eenheid van die kerk word nie eendersheid van plaaslike kerke bedoel nie. Daar sal
noodwendig uitwendige verskille, byvoorbeeld in liturgie en bedieningsmetodes, tussen plaaslike
kerke in verskillende wêrelddele voorkom (Acta 1997:171, 2.1.1.4).
2.1.3.5 Die doel van die ekumeniese gesprek is “die uitdra van die universele evangelie waardeur ‘alle
kerke onder alle volksgroepe ... tot gehoorsaamheid aan die Woord van God en so tot een
kerklike gemeenskap op grond van ooreenstemming van die leer’ opgeroep word” (Acta
1994:195, 2.2.1.1; vgl. 1967:366).
2.1.3.6 “Die ekumeniese roeping is dan gerig op ‘herstel van die eenheid van die kerk’” (Acta 1967:365).
2.1.3.7 Die term wat gebruik word om uitdrukking aan kerklike eenheid oor landsgrense te gee, is
korrespondensie.
2.1.3.8 Die term korrespondensie kom in die Dordtse Kerkorde van 1618/19 in artikels 48 en 52 voor as
“’n tussenkerklike handeling om kerklike eenheid te behou en te beoefen”. Hiervolgens is
korrespondensie die uitdrukking van kerkverband (Acta 1979:40, 3.1.1; 3.1.2).
2.1.3.9 Vanaf 1949 het die Sinodes van die GKSA die volgende onderskeid gemaak:
$
“Kerklike korrespondensie in enger sin wat gelykstaan aan kerkverband oor nasionale
grense”, en
$
“Kerklike korrespondensie in wyer sin wat nie kerkverband inhou nie, en wat onderhou
word met kerke binne en buite die nasionale grense” (Acta 1979:41, 3.1.4.2).
2.1.3.10 Die Sinode van 1952 gebruik die term offisiële korrespondensie in plaas van korrespondensie in
enger sin. Waar korrespondensie in enger sin in voorbereiding is, word van kerklike kontak
gepraat.
2.1.3.11 Die Sinode van 1964 maak onderskeid tussen kerke in verskeidenheid en in geskeidenheid.
“Met die eerste is daar en moet daar wees kerkverband, met die tweede samespreking en/of
samewerking. Samewerking vereis reeds samestemming oor belangrike punte van die
Konfessie en kerkregering” (Acta 1979:42, 3.1.4.3).
2.1.3.12 Die Sinode van 1967 definieer gesprek as “geen eensydige monoloog nie, daar moet getuienis
en selfondersoek wees ... onderwerping aan die Skrif as uitgangspunt ... die doel is herstel van
gemeenskap langs die weg van reformasie op grond van God se Woord” (Acta 1979:42,
3.1.4.4).
2.1.3.13 Die Sinodes van 1955 (Acta 1955:298) en 1958 (Acta 1958:68) het korrespondensie met meer
as een kerk in dieselfde land afgewys. Sedert 1961 (Acta 1961:526, 534) het die insig
ontwikkel “dat gelyktydige korrespondensie ... met kerke oor die nasionale grense wat in
verskillende kerkverband is, en waarmee daar eenheid in leer, diens en tug bestaan, onderhou
kan word. Hierdie moontlikheid word geskep deurdat die verdeling en skeiding van kerke wat
in een land voorkom, nog glad nie die kerke in ander lande in daardie geskilpunte betrek nie,
omdat hulle in wese nog oopstaan ten opsigte van die sake wat die gemoedere elders verdeel”
(Acta 1961:528, 529; 1979:41).
2.1.3.14 Die Sinode van 1979 besluit dat die onderskeid tussen enger en ruimer korrespondensie verval
(Acta 1979:45, 4.1.3.1), maar anders as die Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland
besluit die Sinode dat dubbelkorrespondensie steeds moontlik is: “Vanweë die realiteit van die
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2.1.3.15
2.1.3.16

2.1.3.17

2.1.3.18
Besluit:

onvolkomenheid en gebrokenheid van die strydende kerk kan korrespondensie nodig wees met
meer as een kerk(verband) in dieselfde land” (Acta 1979:46, 2).
Slegs die term korrespondensie word gehandhaaf en wel in die betekenis van eenheid in leer,
diens en tug, dit wil sê in die betekenis van kerkverband (Acta 1979:45, 4.1.1).
Kerkverband moet dus ooreenkomstig KO, art. 51 en die belydenis van die algemeenheid
(katolisiteit) van die kerk geïnstitueer word tot op ekumeniese vlak in ’n volwaardige
ekumeniese Sinode “ter behoud en beoefening van die eenheid in leer, diens en tug” (Acta
1979:45, 4.1.2).
Die term kerklike gemeenskap word afgewys vir die beskrywing van kerklike verhoudinge waar
eenheid in leer, diens en tug nie bestaan nie, “aangesien die Bybelse begrip ‘gemeenskap’ die
eenheid impliseer” (Acta 1979:45, 4.1.3.2).
Kerklike verhoudinge wat nie onder korrespondensie val nie, word op meriete in elke
individuele geval vasgestel “soos dit nodig word” (Acta 1979:45, 4,1,3,4).
Kennis geneem.

2.2 Die Sinode oordeel
2.2.1 In die ekumeniese gesprek, wat in konsentriese sirkels realiseer van versigtige
verkenningsgesprekke met die doel van samewerking om op die lang termyn by een kerkverband
uit te kom, tot gesprekke ter voorbereiding van een kerkverband, tot die totstandkoming van een
kerkverband, kan nie ongedifferensieerd met slegs die enkele begrip korrespondensie volstaan
word nie.
2.2.2 Al is ekumeniese verhoudinge op pad na een kerkverband ’n proses in beweging, en al is daar dus
nie ’n statiese of strukturele afsluiting in die begrippe waarmee hierdie ekumeniese proses
omskryf word nie, is dit tog noodsaaklik om begripmatig en dus terminologies te onderskei tussen
die onderskeie fases van ekumeniese gesprekke, soos dié wat op samewerking afgestem is met
die langtermyn moontlikheid van een kerkverband en dié in voorbereiding tot een kerkverband.
2.2.3 Deur begrippe terminologies in lyn met Sinodebesluite te differensieer, in die mate wat dit
terselfdertyd kan ooreenstem met terme wat reeds in die Gereformeerde ekumene geyk word, kan
verwarring op dié terrein uitgeskakel word.
2.2.4 Die begrip ekumeniese eenheid gee, sowel vanweë die historiese fundering en tradisionele
betekeniswaarde, as die bekendheid daarvan in die Gereformeerde ekumene, die beste
uitdrukking aan een kerkverband. Hierdie term veronderstel dus die realisering van een
kerkverband deur erkenning van attestate, kanselruil en beroepingsmoontlikhede oor en weer. In
dié term word byvoorbeeld die begrip van Sister Church Relationship, sowel as dié van Churches
in Ecclesiastical Fellowship geakkommodeer.
2.2.5 Die begrip ekumeniese bande wat reeds in die IKGK geyk is en dus deur verskeie
kerkgemeenskappe in die Gereformeerde ekumene gebruik word, gee uitdrukking aan sowel die
verhouding tussen kerkgemeenskappe waar voorbereidende gesprekke plaasvind met die oog op
een kerkverband as die verhouding van kerkgemeenskappe wat verskillende (Gereformeerde)
belydenisse onderskryf en tog ’n gelyksoortige leer, diens en tug onderhou, soos dit in die nuut
gestigte Konvent tot uitdrukking kom.
2.2.6 Die begrip ekumeniese kontak kan gebruik word om die ekumeniese verhouding met kerke uit te
druk met wie die GKSA in dieselfde ekumeniese vergaderings sit, sonder dat noodwendig
ekumeniese eenheid, of ekumeniese bande, onderhou word - soos in die ICRC (IKGK), die REC
en NAPARC. Die term ekumeniese kontak druk ook die verhouding tussen kerkgemeenskappe uit
wat gesamentlike take in dieselfde gemeenskap onderneem, sonder dat noodwendig ekumeniese
bande of ekumeniese eenheid veronderstel word. Met hierdie term kan dus byvoorbeeld ook die
verhouding van die GKSA met die NGK, die NHKA en die APK omskryf word, sowel as
verhoudinge wat met kerkgemeenskappe realiseer wat in TEASA (The Evangelical Association of
South Africa) en AEA (Association of Evangelicals in Africa) verteenwoordig word.
Besluit: Kennis geneem.
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2.3 Die Sinode besluit
Aanbevelings
Die volgende begrippe word gebruik om die verskillende fases in die ekumeniese gesprek te
onderskei:
2.3.1 In die binneste sirkel, waar korrespondensie (eenheid in kerkverband) uitgedruk word, praat ons
van Ekumeniese Eenheid/Ecumenical Unity.
2.3.2 In die tweede sirkel, waar gesprekke en samewerking plaasvind ter voorbereiding van een
kerkverband, praat ons van Ekumeniese Bande/Ecumenical Ties.
2.3.3 In die derde en wydste sirkel, waar gesprekke en samewerking plaasvind met die doel van die
uitbreiding van die koninkryk (gesamentlike optrede en profetiese getuienis) en met die
langtermyn doel van een kerkverband, praat ons van Ekumeniese Kontak/Ecumenical Contact.
Besluit: Punt 2.3 in geheel goedgekeur.
3. Skakeling met ekumeniese vergaderings
3.1 Internasionale Konferensie van Gereformeerde Kerke (IKGK/ICRC)
3.1.1 Opdrag
3.1.1.1 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 (Acta 1997:176, 3.1.1).
3.1.1.2 Die Deputate kry opdrag om kontak te maak met die IKGK (Acta 1997:176, 3.1.4).
3.1.1.3 Vergelyk ook die opdrag in 3.3.1.
Besluit: Kennis geneem.
3.1.2 Die Sinode neem kennis
3.1.2.1 Waarnemers by die 4e Internasionale Konferensie van Gereformeerde Kerke (IKGK/ICRC)
Drie van die Deputate, dr. C.J. Smit, prof. J.M. Vorster en ds. B.C.G. Fourie het die konferensie
deur middel van selfverkreë borge en eie bekostiging in Seoul bygewoon.
Besluit: Met dank kennis geneem.
3.1.2.2 Gesprekke met verteenwoordigers van kerke met wie die GKSA in korrespondensie is
3.1.2.2.1 Gesprekke is met verteenwoordigers van die volgende kerke gevoer waarmee ons
korrespondensie het, wat ook lede van die konferensie is of die konferensie as waarnemers
bygewoon het: CGKN, FCS, RCNZ, RCJ, PCK.
3.1.2.2.2 Die CRC, RCA en GKNedl is nie lid van die konferensie nie en het ook nie waarnemers
gestuur nie.
3.1.2.2.3 Die volgende sake is met die verteenwoordigers van elkeen van dié kerke bespreek, na oorleg
met die Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke (DKBK), op sterkte van ’n
kredensiebrief wat deur genoemde Deputate uitgereik is:
$
Korrespondensie in die algemeen
$
Sake wat deur die Sinode onder studie geneem is en waaroor advies gevra is naamlik:
- Die gebruik van die Nagmaal met beker en/of kelkies
- Die vrou in die amp
- Art. 4 van die Apostolicum
$
Sommige verteenwoordigers het die probleem van geëmigreerde Suid-Afrikaners wat
kerklik vervreemd raak in die lande waarin hulle hul bevind, geopper.
3.1.2.2.4 Die Deputate se bevindings van dié gesprekke is aan die DKBK gerapporteer.
Besluit: Kennis geneem.
3.1.2.3 Gesprekke met verteenwoordigers van kerke met wie die GKSA nie in korrespondensie is nie
(volledige besonderhede is in die notule van die Deputate beskikbaar)
3.1.2.3.1 Gedurende die tyd wat die konferensie geduur het, is gesprekke met 23 kerke gevoer:
The Free Reformed Churches of Northern America (FRCNA)
The United Reformed Churches in North America (URCNA)
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The Associate Reformed Presbyterian Church in Canada (ARPCC)
The Reformed Church in the United States (RCUS)
The Reformed Presbyterian Church of North America (RPCNA)
The Canadian Reformed Churches (CANRC)
The Orthodox Presbyterian Church (OPC)
The Independent Presbyterian Church of Mexico (IPCM)
The Church of Christ in Sudan among TIV (NKST)
Gereformeerde Kerken Nederland (Vrijgemaakt) (GKNV)
The Evangelical Presbyterian Church of Ireland (EPCI)
The Federation of Reformed Presbyterian Churches in Cardiff (RPCC)
The Reformed Presbyterian Church of Ireland (RPCI)
The Presbyterian Church of Australia (PCA)
The Presbyterian Church of Eastern Australia (PCEA)
Gereja Gereja Reformasi di Indonesia NTT (GGRI)
Gereja Gereja Masehi Musyafir NTT (GGMM)
Taiwan Reformed Presbyterian Church (TRPC)
Lanka Reformed Church (LRC)
The Free Church of Central India (FRCI)
The Reformed Presbyterian Church North East India Synod (RPCNI)
The Free Church in Southern Africa (FCSA)
Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid Afrika (VGKSA)
3.1.2.3.2

Die inhoud van die gesprekke is op die volgende gebaseer:
$
Bekendstelling van die GKSA
$
Amptelike besonderhede
$
Inligting en versoek om skriftelike bekendstellingstukke
$
Belydenis en geloofspraktryk
$
Kerkregering en -organisasie
$
Opleiding
$
Sendingwerk
$
Behoefte aan ekumeniese kontak en -bande
$
Ander ekumeniese bande
Besluit: Kennis geneem.
3.1.2.4 Bevindings oor kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is (kyk 3.1.2.2)
3.1.2.4.1 Verteenwoordigers van verskeie kerkgemeenskappe het dit gestel dat die GKSA se bydraes
met betrekking tot prinsipiële en praktiese aangeleenthede in die ekumeniese wêreld gemis
word.
3.1.2.4.2 Aktuele probleme wat kerkgemeenskappe ervaar, sou ook graag in diepte by wyse van
persoonlike ontmoeting met ons bespreek word, terwyl daar ook vrae met betrekking tot die
GKSA is wat indringend met ons deurgepraat sou wou word. Gebrek aan inligting en
persoonlike ontmoeting - ekumeniese eenheid op ‘n sigbare wyse - bring die sin van
korrespondensie onder die vergrootglas:
$
Die CGKN se verteenwoordigers het die gemis aan afgevaardigdes op hulle Sinodes
pertinent genoem, veral in die lig daarvan dat hulle deur die afgelope jare gereeld
afgevaardigdes na ons Sinodes, vir die volle duur van die Sinode, gestuur het.
$
Die RCNZ se verteenwoordigers het dringend versoek dat Deputate van die GKSA
hulle Sinodes bywoon.
$
Die RCJ se verteenwoordigers het gestel dat hulle ons korrespondensie as
onbevredigend beleef en het ‘n spesifieke versoek gerig dat afgevaardigdes van die
GKSA hulle Sinodes bywoon
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$
Die FCS en die PCK se verteenwoordigers het soortgelyke versoeke gerig.
Die GKSA sou, soos in die verlede toe daar geredeliker ontmoetings moontlik was, ook baie
kon leer by die benadering en probleemoplossings van dié kerkgemeenskappe, veral waar dit
veelal dieselfde probleme is wat in dieselfde tyd in ’n ander wêrelddeel op ons pad kom. Oor
sommige van die probleme waaroor die GKSA tans na oplossings soek, het sommige van dié
kerkgemeenskappe reeds op grond van deeglike Skrifstudie besluite geneem, soos oor die
beker/kelkie-kwessie, die vrou in die amp, vroulike diakens (bevestig in ’n eie diens, of nie).
Besluit: Kennis geneem.
3.1.2.4.3

3.1.2.5 Bevindings oor kerkgemeenskappe met wie die GKSA nie in korrespondensie is nie (kyk 3.1.2.3)
3.1.2.5.1 Daar is ’n wêreldkaart van Gereformeerde kerke waarmee die GKSA nie ekumeniese kontak
het nie.
3.1.2.5.2 Ook in dié kerkgemeenskappe bestaan daar ’n uitgesproke behoefte aan die GKSA se
prinsipiële en praktiese bydraes oor die vraagstukke van die dag.
3.1.2.5.3 En ook uit dié kerkgemeenskappe kan die GKSA verryk word deur hulle antwoorde uit die
Skrif op dieselfde vraagstukke waarmee ons te kampe het, én deur hulle prosedures en
kerklike styl.
Besluit: Kennis geneem.
3.1.3 Die Sinode oordeel
3.1.3.1 Die waarde van persoonlike ontmoetings in die kerk se ekumeniese roeping, mag nie onderskat
word nie.
3.1.3.2 Juis deur persoonlike ontmoetings kan die kerke se roeping om mekaar wêreldwyd te ondersteun,
mekaar te verryk, mekaar te vermaan, van mekaar te leer en saam diensbaar te wees aan die uitdra
van die Evangelie in die wêreld, soveel beter tot sy reg kom.
3.1.3.3 Die verwaarlosing van ekumeniese bande en kontakte, én die verwaarlosing van die
sigbaarmaking van ekumeniese eenheid, hou vir die plaaslike kerke nie net groot nadele in nie,
maar ook groot gevare. Dit bring die wesenseienskappe van die kerk van die Here - die eenheid,
apostolisiteit, katolisiteit en heiligheid - in die gedrang.
3.1.3.4 Soos plaaslike kerke hulle gemeenskap met die Here met mekaar in koinonia en in kerkregering
deel en in landsverband onderhou, behoort die GKSA hierdie gemeenskap ook in ooreenstemming
met vorige Sinodebesluite (kyk 2.1.3.1; 2.1.3.5; 2.1.3.6) in daadwerklike en sinvolle ekumeniese
kontakte en -bande te beleef.
3.1.3.5 In die lig van die genoemde Sinodebesluite is die belewenis van ekumeniese eenheid met
kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is, sowel as die realisering van
ekumeniese bande en -kontakte met kerkgemeenskappe van Gereformeerde grondslag met wie
die GKSA nog nie in korrespondensie is nie, deur elke haalbare en verantwoordbare metode, maar
veral deur persoonlike ontmoetings noodsaaklik.
3.1.3.6 Die dringendheid van die ekumeniese roeping word in ons tyd verder prakties onderstreep deur
aansienlike getalle Suid-Afrikaners wat die land verlaat en volgens waarneming uit ekumeniese
gesprekke (kyk 3.1.2.2.3) in die vreemde dikwels kerklik vervreem raak.
3.1.3.7 ’n Goeie geleentheid wat benut behoort te word om ekumeniese kontak met ander Gereformeerde
kerke te beoefen, is die bywoning van internasionale kerklike konferensies, soos die IKGK.
Tydens sulke geleenthede kan maksimale ekumeniese kontak teen minimale koste onderhou
word. (Op Seoul is byvoorbeeld teen die koste van een besoek vir drie waarnemers werk gedoen
wat andersins besoeke aan verteenwoordigers van drie en twintig oorsese kerkgemeenskappe sou
kos.) Wanneer sulke konferensies bygewoon word, behoort dié wat gestuur word, gemandateer
word om by wyse van konstruktiewe persoonlike onderhoude met soveel moontlik
kerkgemeenskappe kontak op te bou, met die doel dat dié ekumeniese kontak na die volgende
vlakke van ekumenisiteit voortgesit word.

212

3.1.3.8 Ekumeniese kontak behoort met die volgende kerkgemeenskappe voortgesit te word met die
daadwerklike doel van ekumeniese eenheid (kyk die Notule van die Deputate - 10 November
1997 - by die Oorspronklike Rapport): FRCNA, ARPCC, RCUS, RPCNA, CANRC, OPC, IPCM,
NKST, GKN(V), EPCI, RPCI, PCA, PCEA, GGRI, GGMM, FCSA, VGKSA.
3.1.3.9 Ekumeniese kontak behoort met die volgende kerkgemeenskappe voortgesit te word met die doel
dat ekumeniese bande opgebou word om tot ekumeniese eenheid te vorder (kyk die Notule van
die Deputate - 10 November 1997 - by die Oorspronklike Rapport): URCNA, RPCC, TRPC,
LRC, FRCI, RPCNI.
Besluit: Kennis geneem.
3.1.4

Die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1.4.1 Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag kry “om deurlopend kontak te maak met
Gereformeerde buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en gemeenskaplike belang
kragtens KO, art. 49” (Acta 1997:176, 3.1.1).
Besluit: Goedgekeur.
3.1.4.2 Die GKSA doen aansoek om aan die IKGK deel te neem, in oorleg met die Nasionale Sinodes van
Soutpansberg en Middellande.
Besluit: Goedgekeur.
3.1.4.3 Die CGKN , OPC, FCS en RCNZ word genader om die GKSA se aansoek te motiveer en te
ondersteun, soos deur die konstitusie van die IKGK bepaal word.
Besluit: Goedgekeur. Die Sinode neem met dank kennis van ‘n verkennende gesprek wat ds. B. de
Graaf (CGKN) reeds in hierdie verband met broeders van die GKN(V) gevoer het.
3.1.4.4 Die koste vir deelname en ledegelde word by wyse van raming verhaal. (Verwagte koste: R0,25
per lidmaat per jaar.)
Besluit: Kennis geneem (kyk besluit onder punt 7.3.4.3).
3.1.4.5 Deelname aan die IKGK vervang nie moontlike kontak met die GES of ander ekumeniese
liggame nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.1.4.6 Twee afgevaardigdes word deur die Sinode aangewys om die 5de IKGK in 2001 by te woon, wat
deur die OPC aangebied word, met die bykomende opdrag om gesprekke te voer met die OPC
(kyk 4.4.1.4), die CRC en die kerke in NAPARC (kyk 4.4.2.4). [Verwagte koste:
R25 000.]
Besluit: Kennis geneem (kyk besluit onder punt 7.3.4.3).
3.1.4.7 Die verwagte koste, saam met ander voorgestelde kostes, word deur twee spesiale kollektes per
jaar in die kerke verhaal word (kyk ook Aanbeveling 7.3.4).
Besluit: Kennis geneem (kyk besluit onder punt 7.3.4.3).
3.1.4.8 Die GKSA se naam amptelik in Engels The Reformed Churches in South Africa (RCSA) ter wille
van internasionale kontak sal wees.
Besluit: Goedgekeur.
3.1.4.9 Die nuwe Deputate kontak met die kerke in die IKGK, waarmee reeds aanvanklike gesprekke
gevoer is, met die oog op ekumeniese bande (kyk 3.1.3.8 en 3.1.3.9). (Die gesprekke kan
goedskiks onder meer ook op die volgende IKGK voortgesit word.)
Besluit: Goedgekeur.
3.1.4.10’n Bekendstellingsbrosjure van die GKSA in Afrikaans en Engels saamgestel word, gebaseer op
dié een wat as Bylae by die oorspronklike Rapport aangeheg is, vir bekendstelling en uitbouing
van ekumeniese kontak met ander kerkgemeenskappe.
Besluit: Goedgekeur.
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3.2 Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER/REC)
3.2.1 Opdrag
3.2.1.1 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 (Acta 1997:176, 3.1.1).
3.2.1.2 Die Deputate maak ’n opname van kerke met wie bande in die afgelope tyd opgeskort is en poog
om kontak met hulle te bewerkstellig (Acta 1997:176, 3.1.2).
3.2.1.3 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 (Acta 1997:176, 3.2.1).
Besluit: Kennis geneem.
3.2.2 Die Sinode neem kennis
3.2.2.1 Ontmoeting
Op versoek van die Interim Komitee van die GER is ’n ontmoeting op 9 Junie 1997 gehou. Die
ontmoeting is ook deur een van die Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke
bygewoon
Besluit: Kennis geneem.
3.2.2.2 Gesprek en uitnodiging
3.2.2.2.1 Indringende gesprek is oor die verbreking van die bande tussen die GKSA en die GER gevoer.
Die Interim Komitee het die rol wat die GKSA op die GER kan en behoort te speel
beklemtoon, terwyl die Deputate veral die vraag gestel het wat wesenlik in die GER se
toleransiebeleid van leerverskille verander het sedert die GKSA se onttrekking juis as gevolg
hiervan.
3.2.2.2.2 Hoewel die gesprek nie tot uitsluitsel gelei het nie, het dit in ’n broederlike gees afgeloop en
het die Interim Komitee ‘n uitnodiging aan die GKSA gerig om waarnemers na die volgende
byeenkoms van die GER in Java, Indonesië, in 2000 te stuur.
Besluit: Kennis geneem.
3.2.3
Die Sinode oordeel
3.2.3.1 Verdere kontak
3.2.3.1.1 Verdere kontak met die GER is nodig om van teologiese en kerklike ontwikkelinge in die
kerke wat daar vergader - steeds ’n belangrike deel van die Gereformeerde wêreld - kennis te
neem.
3.2.3.1.2 By wyse van waarnemers behoort kennis geneem te word van byeenkomste wat die GER
onder andere in Suid Afrika reël, veral ten opsigte van sending, jeugsake, die diakonaat, ens.
Besluit: Kennis geneem.
3.2.3.2 Bywoning van konferensie
3.2.3.2.1 Die Sinode oordeel dat die beste kontak met ’n ekumeniese vergadering persoonlike kontak
en gesprek is.
3.2.3.2.2 Die GKSA kan sy ekumeniese roeping, ook met betrekking tot die GER, ten beste uitvoer
deur waarnemers na die volgende byeenkoms in Java te stuur.
Besluit: Kennis geneem.
3.2.4

Die Sinode besluit
Aanbevelings
3.2.4.1 Een of twee waarnemers word na die byeenkoms van die GER in Java gedurende 2000 gestuur.
(Die beraamde koste vir een sal ongeveer R10 000 beloop, en vir twee waarnemers R20 000.)
Besluit: Kennis geneem (kyk besluit onder punt 7.3.4.3).
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3.2.4.2 Die verwagte koste, saam met ander voorgestelde kostes, deur twee spesiale kollektes per jaar in
die kerke verhaal word (kyk ook Aanbeveling 7.3.4).
Besluit: Kennis geneem (kyk besluit onder punt 7.3.4.3).
3.3
International Reformed Fellowship (IRF)
3.3.1 Opdrag
3.3.1.1 Stuur een of twee waarnemers na die IRF in Augustus 1997 te Seoul, Korea, om moontlike
samewerking te ondersoek (Acta 1997:177, 3.6).
3.3.1.2 ‘n Waarnemer word na die volgende vergadering IRF gestuur indien die Deputate fondse kan
vind (Acta 1997:178, 3.8).
Besluit: Kennis geneem.
3.3.2 Die Sinode neem kennis
3.3.2.1 Geen nadere besonderhede kon van die IRF opgespoor word nie. Daar is gevolglik nie kontak
gemaak met enigiemand in dié verband nie.
3.3.2.2 Selfs navrae by die IKGK in 1997 te Seoul het geen inligting gebied nie.
3.3.2.3 Belanghebbendes van kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is, kon eweneens
geen inligting in verband met die IRF verskaf nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.3.3 Die Sinode oordeel
3.3.3.1 Die feit dat die Deputate nie inligting oor die IRF kon bekom nie, beteken nie dat geen verdere
pogings tot inligting, en gevolglike kontak met die IRF, geloods moet word nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.3.3.2 In die lig van die beoordeling van die IRF deur die vorige Deputate (Acta 1997:175, 176) en die
gevolglike besluit van Sinode 1997 dat waarnemers na die vergadering van die IRF gestuur moes
word, indien die fondse daarvoor gevind kon word (Acta 1997:177, 178, 3.6 en 3.8), behoort die
beoogde kontak voortgesit te word.
Besluit: Goedgekeur.
3.3.4 Die Sinode besluit
Aanbeveling
Die nuwe Deputate gaan voort om kontak met die IRF te soek.
Besluit: Goedgekeur.
3.4

The Association of Evangelicals in Africa (AEA) & The Evangelical Association of South Africa
(TEASA)
3.4.1 Opdrag
3.4.1.1 Gesien in die lig van die feit dat die GKSA ’n onbegrensde ekumeniese roeping besit (Acta
1976:366), en die noodsaak van die profetiese roeping van die GKSA in Suid-Afrika baie groot is,
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 organisasies sal lewer (Acta 1997:177, 3.2.3).
3.4.1.2 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 (Acta 1997:176, 3.1.1).
3.4.1.3 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 (Acta 1997:176, 3.2.1).
Besluit: Kennis geneem.
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3.4.2 Die Sinode neem kennis
3.4.2.1 Konferensie
Twee Deputate, prof. B.J. van der Walt en ds. I.W. Ferreira, het die konferensie in Johannesburg
gedurende Desember 1997 bygewoon.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.2.2 Stukke
Die kongresstukke is aangevra om geëvalueer te word.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.3 Die Sinode oordeel
3.4.3.1 Dit is deel van die GKSA se ekumeniese roeping om as waarnemers by hierdie ekumeniese
liggaam, waarin ’n “Kontinentale Beweging” verteenwoordig word, betrokke te bly.
3.4.3.2 In die lig van die groot aantal onafhanklike Afrikakerke wat hierby betrokke is, is dit vir die
GKSA ’n gulde geleentheid om op dié wyse iets van sy roeping ten opsigte van dié kerke in
Afrika na te kom.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.4

Die Sinode besluit
Aanbeveling
Die nuwe Deputate kry opdrag om by die werksaamhede van die AEA en TEASA as waarnemers
betrokke te bly en op dié vlak gereformeerde insette te bly lewer.
Besluit: Goedgekeur.
3.5
Die Suid Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)
3.5.1 Opdrag
Gesien in die lig van die feit dat die GKSA ’n onbegrensde ekumeniese roeping besit (Acta
1976:366), en die noodsaak van die profetiese roeping van die GKSA in Suid-Afrika baie groot is,
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 organisasies sal lewer (Acta 1997:177, 3.2.3).
Besluit: Kennis geneem.
3.5.2 Die Sinode neem kennis
3.5.2.1 Kontak
Verskeie pogings is gemaak om kontak met die SARK te kry en as waarnemers betrokke te bly.
Geen vordering is egter gemaak nie vanweë die feit dat die SARK nie op navrae geantwoord het
nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.5.2.2 Invloed
Dit het duidelik geword dat die invloed wat die SARK in die verlede gehad het, klaarblyklik besig
is om te taan.
Besluit: Kennis geneem.
3.5.3

Die Sinode oordeel
Hoewel die SARK nie meer dié invloedryke kerklike organisasie is wat dit in die verlede was nie,
geld die opdrag steeds, soos deur vorige Sinodes geformuleer (kyk 3.5.1).
Besluit: Goedgekeur.
3.5.4

Die Sinode besluit
Aanbeveling
Die nuwe Deputate word opgedra om steeds voort te gaan om kontak met die SARK te verkry.
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Besluit: Goedgekeur.
3.6
Raad van Kapelaansdienste
3.6.1 Opdrag
Gesien in die lig van die feit dat die GKSA ’n onbegrensde ekumeniese roeping besit (Acta
1976:366), en die noodsaak van die profetiese roeping van die GKSA in Suid-Afrika baie groot is,
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 organisasies sal lewer (Acta 1997:177, 3.2.3).
Besluit: Kennis geneem.
3.6.2 Die Sinode neem kennis
3.6.2.1 Prof. J.M. Vorster is as voorsitter van die Christelike Adviesraad aangewys.
3.6.2.2 Dié Raad is tans die wyds verteenwoordigde ekumeniese liggaam in die land.
3.6.2.3 Die fokus val veral op die kerk-staat verhouding.
3.6.2.4 In die Raad word goeie samewerking en eenstemmigheid beleef.
Besluit: Kennis geneem.
3.6.3

Die Sinode oordeel
Die Deputate ontvang, onder meer deur die voorsitterskap van prof. J.M. Vorster, ‘n besondere
geleentheid om positiewe insette in hierdie liggaam te lewer.
Besluit: Met dank kennis geneem.
3.6.4

Die Sinode besluit
Aanbeveling
Die nuwe Deputate gaan voort om insette en getuienis ter uitbreiding van die koninkryk in hierdie
ekumeniese liggaam te lewer.
Besluit: Goedgekeur.
3.7
Die Onafhanklike Uitsaai Owerheid (OUO) en Christen Netwerk (CNW)
3.7.1 Opdrag
Gesien in die lig van die feit dat die GKSA ’n onbegrensde ekumeniese roeping besit (Acta
1976:366), en die noodsaak van die profetiese roeping van die GKSA in Suid-Afrika baie groot is,
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 organisasies sal lewer (Acta 1997:177, 3.2.3).
Besluit: Kennis geneem.
3.7.2 Die Sinode neem kennis
3.7.2.1 Die Deputate kon bykans geen kontak met die OUO verkry nie, maar wel met CNW.
3.7.2.2 In CNW is tans 19 kerkgemeenskappe verteenwoordig.
3.7.2.3 Dr. P.P. Kruger dien tans op die Uitvoerende Raad van die Teologiese Beleidsraad van CNW.
Besluit: Kennis geneem.
3.7.3

Die Sinode oordeel
Die Deputate ontvang eweneens ’n besondere geleentheid om onder meer deur dr. P.P. Kruger se
benoeming gereformeerde inspraak op die Teologiese Beleidsraad van CNW te lewer.
Besluit: Met dank kennis geneem.
3.7.4

Die Sinode besluit
Aanbevelings
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3.7.4.1 Die nuwe Deputate gaan voort om skakeling met die OUO te probeer verkry.
3.7.4.2 Ook word voortgegaan om insette en getuienis ter uitbreiding van die koninkryk by CNW te
lewer.
Besluit: Goedgekeur.
3.8
Die Rustenburg Beraad
3.8.1 Opdrag
3.8.1.1 Gesien in die lig van die feit dat die GKSA ’n onbegrensde ekumeniese roeping besit (Acta
1976:366), en die noodsaak van die profetiese roeping van die GKSA in Suid-Afrika baie groot is,
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 organisasies sal lewer (Acta 1997:177, 3.2.3).
3.8.1.2 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 (Acta 1997:176, 3.2.1).
Besluit: Kennis geneem.
3.8.2 Die Sinode neem kennis
3.8.2.1 Die Deputate het nie kennis van, of ’n uitnodiging, na die Tweede Rustenburg Beraad ontvang
nie.
3.8.2.2 Daar is derhalwe geen verteenwoordiger van die GKSA gestuur nie.
Besluit: Met spyt kennis geneem.
3.8.3 Die Sinode oordeel
3.8.3.1 Die Rustenburg Beraad was ’n geleentheid wat gulde geleenthede vir Gereformeerde getuienis en
insette vir die uitbreiding van die koninkryk gebied het.
3.8.3.2 In die lig van die GKSA se ekumeniese roeping moet, waar moontlik, van dergelike geleenthede
gebruik gemaak word.
Besluit: Kennis geneem.
3.8.4

Die Sinode besluit

Aanbeveling
Die nuwe Deputate word gemandateer om, indien weer ’n Rustenburg Beraad gehou word, dit by
te woon. Dergelike byeenkomste kan op meriete vir bywoning oorweeg word.
Besluit: Besluit goedgekeur.
4. Skakeling met kerkgemeenskappe in die Buiteland
4.1 Opdrag
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 (Acta 1997:176, 3.1.1).
Besluit: Kennis geneem.
4.2 Kerke in Afrika
4.2.1 Opdrag
4.2.1.1 Die opdrag van die Deputate moet gekontinueer word.
4.2.1.2 Die Sinode word versoek om vir een of twee Deputate te begroot ten einde ’n persoonlike besoek
aan Zaïre af te lê.
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4.2.1.3 Die Deputate verleen samewerking aan die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord ten einde
die CRCZ finansieel te ondersteun (Acta 1997:177, 3.4.1- 3.4.3).
Besluit: Kennis geneem.
4.2.2 Die Sinode neem kennis
4.2.2.1 Besoeke
4.2.2.1.1 Besoeke is gedurende 1997 en 1998 deur prof. J.H. van Wyk in die Kongo by die
Konfessioneel Gereformeerde Kerk in Zaïre/Kongo (KGKK/CRCZ) afgelê. Hy is van
kredensiebriewe deur die Deputate voorsien en is in 1997 vergesel deur prof. B.J. de Klerk,
wat toe deur die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord gestuur is.
4.2.2.1.2 In beide lande het prof. Van Wyk verskeie besoeke by plaaslike kerke afgelê, samesprekings
gehou en in 1998 die Sinode geadviseer. Die Sinode van die KGKK het korrespondensie aan
die GKSA aangebied.
4.2.2.1.3 ’n Besoek is ook deur prof. Bennie van der Walt aan die Church of Christ in the Sudan
among the Tiv (NKST) te Gboko in Nigerië in 1998 gebring. Ekumeniese kontakte wat by die
IKGK te Seoul gelê is, is verstewig. Dié kerk se verteenwoordigers het die GKSA hartlik
uitgenooi om hulle Sinode in die tweede week van November 1999 by te woon.
4.2.2.1.4 Mede as gevolg van die samesprekings wat die GKSA se verteenwoordigers in Seoul by die
IKGK met dié van die NKST gehad het, het die Reformed Theological College in Uganda,
wat as ’n interkerklike instansie vir teologiese opleiding sterk deur die NKST ondersteun
word, volle akkreditering en ’n kontraktuele verband met die PU vir CHO op 24 Junie 1999
ontvang.
4.2.2.1.5 ’n Beoordeling en Aanbeveling oor die NKST is reeds onder 3.1.4.9 in konteks met 3.1.3.8
hierbo gemaak en word nie weer hieronder voorgehou nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.2.2 Skrywes
4.2.2.2.1 Verskeie skrywes is van die kerke in die Kongo ontvang, asook van kerke in Malawi en
Ivoorkus.
4.2.2.2.2 Van die skrywes is na die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord verwys, vanweë dié
kerk se betrokkenheid deur studentelidmate wat van die Kongo/Zaïre kom, en na die
Deputate vir Noodtoestande omdat daar ook versoeke om finansiële hulp was.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.3 Die Sinode oordeel
4.2.3.1 Ekumeniese eenheid (kyk evaluering in Bylae)
4.2.3.1.1 Konfessionele oorwegings: Die GKSA staan op dieselfde belydenisgrondslag as die CRCZ en
die KGKK. Afgesien van die drie bekende ekumeniese simbole (Apostolicum, Niceanum,
Atanasianum), onderhou hulle die Confession Gallicana, die Heidelbergse Kategismus en die
Dordtse Leerreëls. (Die Gallicana stem baie ooreen met die NGB.)
4.2.3.1.2 Kerkregtelike oorwegings: Die KGKK (en die CRCZ) onderhou ’n presbiteriaal-sinodale
kerkregeringstelsel en gebruik daarvoor ’n aangepaste kerkorde van die CRC wat op die
Kerkorde van Dordt gebaseer is. Kerkrade van die KGKK vergader gereeld, so ook die 27
klassisse, die 7 streeksinodes en die nasionale sinode. Laasgenoemde vergader driejaarliks.
4.2.3.1.3 Liturgiese oorwegings: Essensieel volg die plaaslike kerke ’n Gereformeerde liturgie wat
volgens styl en inkleding dié van Afrika is. Naas Psalms, op Geneefse melodië, word hier
ook, soos by die jong Gereformeerde Kerke in SA, van vrye liedere gebruik gemaak.
4.2.3.1.4 Teologiese opleiding: Vier sendelinge vanuit die GKN(V) behartig die teologiese opleiding in
die KGKK. Die doelstelling is dat, soos die jong kerk groei, die nasionale sinode deur ’n
kuratorium sterker leiding hier sal neem.
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4.2.3.1.5

Indien die opleiding die standaard bereik waarvolgens universitêre akkreditering verkry kan
word (byvoorbeeld by die PU vir CHO), kan die GKSA ’n beduidende diens lewer ter
opbouing van dié kerke. Tans is daar wel enkele predikante wat aan die PU vir CHO
afgestudeer het.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.3.2 Omvattende besoek aan Afrika
Weens die verskeidenheid versoeke om ekumeniese kontak in Soedan, Uganda, Nigerië, Malawi,
Madagaskar, Kongo, Zaïre en ander lande, is ’n uitgebreide en omvattende toer noodsaaklik om
met dié kerke kontak op te bou. So ’n projek kan gesamentlik, vanweë gesamentlike
verantwoordelikhede, deur die Deputate, die Teologiese Skool en die Gereformeerde Kerk
Potchefstroom-Noord aangepak word.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.4

Die Sinode besluit
Aanbevelings
4.2.4.1 Ekumeniese eenheid
4.2.4.1.1 Die GKSA bring sy ekumeniese eenheid met die CRCZ/KGKK tot uitdrukking deur met dié
kerkgemeenskap in korrespondensie te tree (ons wys daarop dat die GKN(V) byvoorbeeld
reeds korrespondensie met die KGKK aangegaan het).
4.2.4.1.2 Soos wat dit moontlik is, word van tyd tot tyd afgevaardigdes na dié kerkgemeenskap se
Nasionale Sinodes (op koste van die GKSA) gestuur om groete oor te bring en ook as
adviseurs op te tree, omdat dié kerkgemeenskap as jong kerke baie geestelike en
daadwerklike ondersteuning nodig het.
4.2.4.1.3 Aan die Deputate vir Noodtoestande word opdrag gegee om weë en middele te ondersoek ten
einde materiële hulp aan geloofsgenote en ander daar te verleen, gesien die skreiende
armoede in daardie lande.
Besluit: Goedgekeur.
4.2.4.2 Uitgebreide besoek
Aan die nuwe Deputate word opdrag gegee om ’n uitgebreide besoek deur minstens twee
Deputate na Wes-, Midde- en Oos-Afrika (Togo en die Ivoorkus) en Madagaskar te bring. Die
samewerking van die TSP en die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord behoort in die
verband versoek te word.
Besluit: Kennis geneem (kyk besluit onder punt 7.3.4.3).
4.2.4.3 Samestelling van Deputate
Die Deputate vir Ekumeniese Sake word so saamgestel dat ’n benoemde van die Gereformeerde
Kerk Potchefstroom-Noord daarby ingesluit word.
Besluit: Goedgekeur.
4.3 Kerke in die Ooste
4.3.1 Die Sinode neem kennis
4.3.1.1 Kontak
Kontak is reeds met bepaalde kerke in die Ooste tydens die besoek van die Deputate aan die
IKGK in Seoul 1997 gemaak (kyk 3.1), waaronder Gereformeerde Kerke in Indië, Taiwan en Sri
Lanka.
Besluit: Kennis geneem.
4.3.1.2 Lanka Reformed Church
Na aanleiding van die ontmoeting en gesprekke met die kerke by die IKGK, het die Lanka
Reformed Church ’n uitnodiging aan die Deputate gerig om daar besoek af te lê. Die Deputate
het ds. B.C.G. Fourie afgevaardig om die besoek te bring. Besoek is gedurende Januarie 1999 op
eie koste afgelê.
Besluit: Kennis geneem.

220

4.3.1.2.1

Doelwitte met besoek
$
Feitesending.
$
Werf studente vir die BA Theol Telematiese Leerprogram van die PU vir CHO.
$
Reageer op die versoek om formele bande met die GKSA.
$
Stel vas watter behoefte daar vir sendingwerk is.
$
Werk na die vestiging van ‘n Bybelskool en moontlike latere Teologiese Kollege wat
eventueel by die PU vir CHO kan akkrediteer.
Besluit: Kennis geneem.
4.3.1.2.2 Feitelike bevindinge
(a) Kerklike situasie
Die kerkverband wat in 1996 uit die Dutch Reformed Church Lanka ontstaan het, is baie
klein. Daar is in totaal 80 aktiewe gelowiges met nog ’n onsekere aantal onder sorg en
toesig.
Gereelde eredienste word op vier plekke gehou, nl. Kandy, Kegalle,
Anarudhapura en Kalutera aan die kus. Daar is tans geen voltydse predikant nie, wel
sendinghulp uit Nederland van die GKN(V).
(b) Leer en kerkregering
Dié kerk onderhou die drie Formuliere van Eenheid en ’n kerkregeringstelsel gebaseer op
die kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Australië word gebruik. (Vergelyk
aangehegde bylaes: Trust Oprigtingsakte, Kerkorde.) Liturgie en sakramente is
Gereformeerd.
(c) Situasie in die land
Daar heers geweldige armoede, swak reistoestande en politieke spanning as gevolg van
die voortslepende burgeroorlog wat al 18 jaar tussen die Tamil Tigers en die Singalese
owerheid duur.
(d) Die mense
’n Mens kry die indruk van ’n gelate gemeenskap - hulle verstaan Engels goed. Die
gebruik van ’n tolk was egter wel nodig om teologiese nuanses te verduidelik. Daar is
baie moeite deur die lidmate en belangstellendes gedoen om by die eredienste en
ontmoetings uit te kom.
(e) Studente
Drie studente het aangedui dat hulle vir die BA Theol-kursus aan die PU vir CHO wil
inskryf. Hulle het die nodige dokumente en vorms ontvang.
(f) Behoefte aan ’n sendeling
Die behoefte aan ’n persoon/persone wat voltyds leiding kan neem, is dringend. Die
situasie is vol belofte vir potensiële groei. In die public seminars en eredienste asook met
huisbesoek in Anarudhapura was dit opvallend. Verskeie Buddiste is geïrriteerd met
hulle godsdiens en toon groot belangstelling in die Gereformeerdes. Selfs mense uit
kultiese en sektariese groepe soek aansluiting.
Besluit: Kennis geneem.
4.3.1.3 Singapoer
Op reis na Sri Lanka, is daar ook kontak gemaak met die First Evangelical Presbyterian
Reformed Church in Singapoer. Die kerkgemeenskap, wat uit twee gemeentes bestaan, het noue
bande met die Protestant Reformed Church in Amerika. Verder poog hulle om ’n aktiewe rol by
evangelisering in die Filippyne te speel. ’n Verkennende gesprek is met verteenwoordigers
gevoer en hulle het stukke vir verdere verwysing aangebied. Daar is ook belangstelling vir die
telematiese BA Theol-graad aan die PU vir CHO, alhoewel hulle predikante-opleiding tans in
Amerika onder sorg van die Protestant Reformed Church plaasvind.
Besluit: Kennis geneem.
4.3.1.4 Taiwan
’n Skrywe is aan die Taiwan Reformed Presbyterian Church gerig, maar geen terugvoer is van
hulle ontvang nie.
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Besluit: Kennis geneem.
4.3.2 Die Sinode oordeel
4.3.2.1 Sri Lanka
Verdere kontak met die Lanka Reformed Church is gewens. Die kerk is jonk en Gereformeerde
insette en getuienis kan ’n groot rol speel om dié kerk in die Gereformeerde erfenis op te bou. ’n
Opvolgbesoek is noodsaaklik om die ekumeniese bande wat reeds gesmee is, te versterk.
Besluit: Kennis geneem.
4.3.2.2 Singapoer
’n Ondersoek na die leer en kerkregering van die kerk kan aanduiding bied van watter soort
kontak in die toekoms onderhou kan word.
Besluit: Kennis geneem.
4.3.3

Die Sinode besluit
Aanbevelings
4.3.3.1 Ekumeniese eenheid word met die Lanka Reformed Church gesluit, deur met dié kerk in
korrespondensie te tree.
4.3.3.2 Die nuwe Deputate ontvang opdrag om ’n opvolgbesoek daar af te lê.
Besluit: Kennis geneem (kyk besluit onder punt 7.3.4.3).
4.3.3.3 Verdere ondersoek word ingestel na die moontlikheid van ekumeniese bande met die FEPRC in
Singapoer.
Besluit: Goedgekeur.
4.4 Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) [GKN(V)]
4.4.1 Opdrag
Die skrywe van die Deputate Betrekkingen Buitelandse Kerken van die Gereformeerde Kerken in
Nederland (Vrijgemaakt) gedateer Desember 1996 word beantwoord (Acta 1997:176, 3.1.3).
Besluit: Kennis geneem.
4.4.2 Die Sinode neem kennis
4.4.2.1 Skrywe
Die skrywe het tydens die Sinode van 1997 soek geraak. ’n Duplikaat is aangevra en is ontvang.
Aan die opdrag van Sinode 1997 is beantwoord deur uitvoerige gesprekvoering met
afgevaardigdes van dié kerkgemeenskap, waarvan notule gehou is.
Besluit: Kennis geneem.
4.4.2.2 Ontmoeting
4.4.2.2.1 ’n Ontmoeting tydens die Sinode van die VGKSA het op 1 Mei 1998 plaasgevind deur dr. C.J.
Smit, prof. J.H. van Wyk en ds. B.C.G. Fourie met twee afgevaardigdes, te wete
$
Ds. Tjeerd de Boer (predikant te Meppel, deputaat vir ekumeniese betrekkinge in
Afrika & Europa; Kontak: bbk@gbouw.nl), en
$
Ds. Bob van Zuylekom (geëmeriteer te Hatten in 1996; Kontak: 012 335 9315)
4.4.2.2.2 Die onderhawige aangeleentheid is jarelank hangende, daarom oordeel die Deputate dat die
Sinode behoorlik op die hoogte gebring word van die verwikkelinge tussen die GKSA en die
GKN(V) - oor dié ontmoeting word hier dus uitgebreid gerapporteer,
Besluit: Kennis geneem.
4.4.2.3 Versoek vir die ontmoeting
Die ontmoeting met ons Deputate is deur dié van die GKN(V) aangevra na aanleiding van die
opdrag van die Sinode van Berkel en Roderijs (1996) om:
$
Bestaande kontakte met die GKSA te onderhou.
$
Daaraan te werk dat die belemmeringe wat bestaan in die ekumeniese verhouding tussen
die GKSA en die GKN(V), vanweë die GKSA se korrespondensie met die NedlGK, uit die
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weg geruim word.
Besluit: Kennis geneem.
4.4.2.4 Probleem-area én waardering
4.4.2.4.1 Daar is ’n lang geskiedenis van gesprekke tussen die GKN(V) en die GKSA. Oor leer, diens
en tug was daar nooit probleme tussen die twee kerkgemeenskappe nie, maar wel oor
dubbelkorrespondensie.
Die GKN(V) wou in die verlede nie met die GKSA in
korrespondensie tree nie, as gevolg van die GKSA se ekumeniese bande met die GKN (voor
1976), die GES (voor 1988), die CGKN en nou met die NedlGK - bande wat deur die GKN(V)
summier afgewys is.
4.4.2.4.2 Die afgevaardigdes van die GKN(V) druk wel twee lyne van waardering teenoor die GKSA
uit:
$
’n Algemene waardering en erkenning van die GKSA as ‘n ware kerk.
$
Waardering vir die breking van die bande van die GKSA met die GKN en die GES
vanweë Skrifredes.
Besluit: Kennis geneem.
4.4.2.5 Huidige situasie
4.4.2.5.1 Die GKN(V) erken die GKSA (sedert Arnhem 1981) as ware kerk en wil graag nou verder op
die weg van ekumeniese eenheid vorder.
De GKSA is te erkennen als ware kerk van de Here Jezus Christus, die de drie
formulieren van eenheid tot grondslag heeft en een gereformeerde kerkorde heeft
aanvaard (Acta 1981, artikel 138).
4.4.2.5.2 Daar bestaan wel nog ’n probleem - geïntensiveer sedert Arnhem 1981 - as gevolg van die
korrespondensie van die GKSA met die NedlGK, vanweë laasgenoemde kerkgemeenskap se
beweerde toleransie-benadering, afwyking van die Belydenis en independentisme.
4.4.2.5.3 Die GKN(V) het wel begrip daarvoor dat die GKSA se bande met die NedlGK ook vanweë die
sending in Kwa Zulu-Natal onvermydelik is.
4.4.2.5.4 Die Deputate het die afgevaardigdes van die GKN(V) op die teenstrydigheid gewys wat deur
laasgenoemde kerkgemeenskap (vanuit hulle gesigspunt) gehandhaaf word, deurdat hulle
byvoorbeeld wel met die PCK(KOSIN) korrespondensie onderhou - terwyl dié
kerkgemeenskap tog ook in korrespondensie met die GKSA is, met wie die GKN(V)
korrespondensie afwys.
4.4.2.5.5 In die GKSA het ’n ontwikkeling in die denke oor dubbelkorrespondensie plaasgevind. Die
Sinodes van 1955 (Acta 1955:298) en 1958 (Acta 1958:68) het korrespondensie met meer as
een kerk in dieselfde land afgewys. Sedert 1961 (Acta 1961:526, 534) het die insig ontwikkel
dat gelyktydige korrespondensie .... met kerke oor die nasionale grense wat in verskillende
kerkverband is, en waarmee daar eenheid in leer, diens en tug bestaan, onderhou kan word.
Hierdie moontlikheid word geskep deurdat die verdeling en skeiding van kerke wat in een
land voorkom, nog glad nie die kerke in ander lande in daardie geskilpunte betrek nie, omdat
hulle in wese nog oopstaan ten opsigte van die sake wat die gemoedere elders verdeel (Acta
1961:528, 529; 1979:41). Uit hierdie gesigspunt bied dit vir die GKSA byvoorbeeld geen
probleem dat die GKN(V) ook korrespondensie met die PCK(KOSIN) onderhou met wie
eersgenoemde in korrespondensie is nie.
4.4.2.5.6 Die afgevaardigdes van die GKN(V) en die Deputate van die GKSA het na dié indringende
gesprek met mekaar ooreengekom dat die eis van die koninkryk van God, en die
noodsaaklikheid van ekumeniese eenheid vanweë die apostolisiteit, die katolisiteit en die
heiligheid van die kerk van die Here groter as die belemmeringe van strukturalisme en
institusionalisme is, en dat die struktuurverskil wat die GKN(V) met die GKSA het, die
eenheid in die Here nie in die weg behoort te staan nie.
4.4.2.5.7 Maar: Wij benadrukken dat het gesprek tussen de VGKSA en de GKSA voor ons de hoogste
prioriteit heeft. Vanuit Nederland is het voor ons moeilijk om deze zaken te beoordelen. U
moet hier met elkaar in gesprek om verder gaande eenheid te bereiken. ... De uitkomst
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daarvan is mede bepalend voor ons beleid in de toekomst. ...In de besluiten van onze synodes
sinds 1975 valt ook op, dat voortdurend het overleg gezocht wordt met de VGKSA over deze
zaak. Wij wilden onze zusterkerken niet links passeren’, maar hen juist intensief betrekken
bij de contacten met de Dopperkerken (Rapport van het bezoek aan ZA : Afgevaardigden
van GKN(V) : p. 6 en 12 - kyk Bylae by Oorspronklike Rapport van Deputate).
4.4.2.5.8 En: Met betrekking tot de relatie met de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn we dichter
bij elkaar gekomen. Er is wederzijds begrip over de huidige situatie. Ook voelen zowel de
GKSA als de GKN(V) de pijn over het gescheiden optrekken dat te wijten is aan een
structureel probleem. Laten we zoeken naar een mogelijkheid om - met behoud van gevoelen
over de NGK (Nedl) - nauwer met de GKSA samen te werken. Het gesprek over de NGK
(Nedl) moet wel blijven doorgaan. Maar het mag niet een hinderpaal zijn die intensivering
van de relatie in de weg staat. Ons voorstel is dat we ... hierover voorstellen doen aan de GS
Leusden 1999. Het komende gesprek tussen de GKSA en de VGKSA moeten we met
belangstelling volgen. Van de resultaat van dat gesprek hangt veel af voor de toekomst: Hoe
kunnen we de relatie met de GKSA intensiveren? Kunnen de Dopperkerk lid van de ICRC
worden? (Rapport van het bezoek aan ZA : Afgevaardigden van GKN(V) : p. 7, 8 - kyk
Bylae by Oorspronklike Rapport van Deputate).
Besluit: Kennis geneem.
4.4.2.6 Verdere terugvoering van die ontmoeting uit die gesigspunt van die GKN(V)
$
Wij zullen een aanvraag van de Dopperkerken niet steunen zonder goed overleg met de
VGKSA (ten opsigte van lidmaatskap van die IKGK - opmerking van die Deputate ).
$
Er zijn bezwaren (in die VGKSA - opmerking van die Deputate) tegen de officiële koers
van de Dopperkerken die steeds zwaarder gaan wegen. Daarnaast is er een intuïtief
gevoel van onbehagen, dat zich moeilik laat verwoorden maar dat veel VGKSA-leden
toch huiverig maakt voor verder gaande eenheid met de GKSA.
$
Binnen de Dopperkerken zijn voorzichtige symptomen van schriftkritiek. In het
theologisch tijdschrift In die Skiflig worden niet-gereformeerden artikelen zonder kritiek
geplaast. Een hoogleraar van die theologische opleiding in Potchefstroom heeft
meegewerkt aan Bybel in Praktyk, een vrijzinnige publicatie samen met NG-theologen.
De Dopperkerken hechten veel waarde aan de relatie met de Afrikaanse susterkerke (de
NG-kerk en de NH-kerk). In die relatie ligt de nadruk op de cohesie en het Afrikaner
volksbelang. Maar een antithetische houding tegenover de vrijzinnige theologie
ontbreek. Men ziet elkaar toch als ‘broeders in Christus’.
$
De GKSA bewegen steeds meer in de richting van een open avondmaalstafel. De kwestie
van ‘de vrouw in het amp’ speelt nog steeds, ook al is in eerste instantie het voorstel van
de klassis Boland afgewezen.
Op de achtergrond hiervan speelt een andere
Schriftbeschouwing.
$
De besluiten van de synode worden niet echt door de plaatselijke kerken geratificeerd.
$
Vooral in de persoonlijke en gemeentelijke contacten wordt gevoeld dat er veel ontbreekt
aan de praktische geloofsbeleving en het kerkzijn binnen de GKSA. Zijn de
Dopperkerken wel levende gereformeerde kerken? Funktioneert de tucht wel echt? ...
Zijn we wel echt één met de Doppers in leer, diens en tug?
$
Verder wordt de zaak van gereformeerd onderwijs genoemd. Er zijn wel enkele
gereformeerde scholen, maar door de kerkleiding wordt het gereformeerd onderwijs niet
gestimuleerd.
$
De verontrusting binnen de GKSA blijkt onder andere hieruit dat er naast het officiële
blad - Die Kerkblad - nu ook andere bladen gekomen zijn: Die Kerkpad en Waarheid en
Dwaling. Binnen de Dopperkerken tekenen zich duidelijk twee groepen af.
$
Het is veelzeggend dat verontruste NG-predikanten en -leden de GKSA passeren en zich
bij de VGKSA voegen.
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$

Waar we toch wel van schrokken - dat hun bezwaren tegen uw kerken (dié van die
VGKSA - opmerking van die Deputate) niet kleiner maar groter worden. Daarbij
noemen se officiële bezwaren als symptomen van schriftkritiek en de kritiekloze houding
tegenover de NG-kerk. Wat misschien nog zwaarder weegt, is het intuïtieve gevoel dat de
Dopperkerken niet in de volle diepte en breedte levende gereformeerde kerken zijn
(Rapport van het bezoek aan ZA : Afgevaardigden van GKN(V) : p 2, 3, 12 - kyk Bylae
by Oorspronklike Rapport van Deputate).
4.4.2.7 Opvolgbesoek
’n Besoek is vir Augustus 1999 deur twee Deputate, te wete dr. P.P. Kruger en ds. B.C.G. Fourie
by die GKN(V) in Nederland gereël. Hieroor word aanvullend gerapporteer.
Besluit: Van punte 4.4.2.1 tot 4.4.2.7 word kennis geneem. Van punt 4.4.2.5.6 word met dank kennis
geneem.
4.4.3 Die Sinode oordeel
4.4.3.1 Die GKSA gee steeds daaraan erkenning dat daar ’n wesenlike eenheid van leer, diens en tug
tussen die GKSA en die GKN(V) bestaan.
4.4.3.2 Die afwysing van korrespondensie deur die GKN(V) relativeer die betekenis van die begrip
korrespondensie, deurdat die bestaande eenheid op grond van dieselfde Belydenis, dieselfde
vertolking van die Belydenis en dieselfde Skrifbeskouing tussen die twee kerkgemeenskappe
genegeer word, vanweë die GKSA se korrespondensie met die NedlGK.
4.4.3.3 Die persepsie dat indien die GKN(V) korrespondensie met die GKSA sou aangaan, die GKN(V) by
implikasie ook in korrespondensie met die NedlGK sou tree (vanweë die GKSA se
korrespondensie met die NedlGK) is onbegryplik teen die agtergrond van verskillende historiese
wendinge en verhoudinge wat tussen die GKN(V) en die NedlGK lê, en wat anders tussen die
GKSA en die NedlGK ontwikkel het (ook vanweë sending).
4.4.3.4 Die onbegrypheid van hierdie persepsie word onder meer aangetoon deur die GKN(V) se
voortsetting van korrespondensie met die PCK(KOSIN), ondanks die feit dat die GKSA ook
korrespondensie met die genoemde kerkgemeenskap onderhou
4.4.3.5 Die gebroke werklikheid van kerkverdeling én taalverskeidenheid maak dit nie alleen moontlik
nie, maar noodsaak dit ook dat dubbele korrespondensie onderhou kan word (kyk 2.1.3.13 en
2.1.3.14).
4.4.3.6 Die GKSA konstateer sy droefheid daaroor dat die GKN(V) met betrekking tot hulle verhouidng
met die NedlGK geen perspektief voor verdergaande gesprekken met de oog op kerklijke eenheid
het nie (GKN(V Acta 1996).
4.4.3.7 Die GKSA konstateer egter sy dankbaarheid omdat die afgevaardigdes van die GKN(V) daarmee
eens is dat die eis van die koninkryk van God, en die noodsaaklikheid van ekumeniese eenheid
vanweë die apostolisiteit, die katolisiteit en die heiligheid van die kerk van die Here groter as die
belemmeringe van strukturalisme en institusionalisme is, en dat die struktuurverskil wat die
GKN(V) met die GKSA het, die eenheid in die Here nie in die weg behoort te staan nie.
4.4.3.8 Die GKSA beoordeel die bykomende afwysing van korrespondensie deur die GKN(V), vanweë
die feit dat hulle korresponderende susterkerk, die VGKSA nie hulle weg oopsien om een met die
GKSA te word nie, eweneens as ’n standpunt wat nie voorsiening vir ’n bepaalde histories
ontwikkelde situasie maak nie.
4.4.3.9 Die GKSA beoordeel die siening van die VGKSA oor die GKSA as eensydig, onbewese, soms
buite konteks en onbillik in wat die VGKSA as ‘n officiële koers aanmerk:
$
voorzichtige symptome van schrifkritiek
$
De Dopperkerken hechten veel waarde aan de relatie met de Afrikaanse susterkerke. In
die relatie ligt de nadruk op de cohesie en het Afrikaner volksbelang
$
een antithetische houding tegenover de vrijzinnige theologie ontbreek
$
De kwestie van ‘de vrouw in het amp’ speelt nog steeds (hier die GKSA ten nadele gelê,
sonder inagneming van die afgevaardigdes van die GKN(V) se stelling oor dié kerk se eie
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omstandighede: De vraag naar ‘de vrouw in het ambt’ laat zich niet onderdrukken. De
teksten uit de bijbel worden opnieuw bevraagd en gewogen (Rapport van het bezoek aan
ZA : Afgevaardigden van GKN(V), waarin Toespraak tot de VGKSA-synode : p. 10 kyk Bylae by Oorspronklike Rapport van Deputate).
$
een open avondmaalstafel
$
dat er veel ontbreekt aan de praktische geloofsbeleving
$
Zijn de Dopperkerken wel levende gereformeerde kerken?
$
Funktioneert de tucht wel echt?
$
door de kerkleiding wordt het gereformeerd onderwijs niet gestimuleerd (die jarelange
werk van die CO Deputate word gewoon geïgnoreer)
$
het intuïtieve gevoel dat de Dopperkerken niet in de volle diepte en breedte levende
gereformeerde kerken zijn.
$
een intuïtief gevoel van onbehagen (met die GKSA in die algemeen)
$
dat er naast het officiële blad - Die Kerkblad - nu ook andere bladen gekomen zijn (asof
die feit van meer kerklike blaaie en die feit van verontrusting noodwendig ongenuanseerd
ongereformeerd en diskwalifiserend sou wees).
Besluit: Van 4.4.3.1 tot 4.4.3.9 kennis geneem.
4.4.4

Die Sinode besluit
Aanbevelings
4.4.4.1 Die GKSA gaan ondanks die jarelange houding van die GKN(V) oor ekumeniese eenheid tussen
dié twee kerkgemeenskappe, voort om sy roeping teenoor die GKN(V) na te kom deur hom vir
korrespondensie te beywer.
4.4.4.2 Aan die nuwe Deputate word opdrag gegee om dit ’n saak van groot erns te maak om die
noodsaaklike ontmoetings te reël om verby strukturele belemmeringe ’n pad te probeer vind
waarvolgens uitdrukking aan die ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die GKN(V) gegee kan
word.
4.4.4.3 Die GKSA distansieer hom van die VGKSA se beoordeling van die GKSA en praat hierdie besluit
in ontmoeting met die VGKSA deur.
Besluit: Goedgekeur.
4.5 Kerke in Amerika en Kanada
4.5.1 Orthodox Presbyterian Church (OPC)
4.5.1.1 Opdrag
Verdere inligting word ingewin en gesprek met die oog op samewerking word gevoer (Acta
1997:178, 3.7).
Besluit: Kennis geneem.
4.5.1.2 Die Sinode neem kennis
4.5.1.2.1 Kontak tydens die IKGK
Daar is reeds oor die OPC by Sinode 1997 gerapporteer (Acta 1997:173).
Ter aansluiting:
(a) Dié kerkverband het tans 222 kerke en 22 sendingkerke, 300 predikante en 22 000
lidmate in totaal.
Hulle groei teen 5% per jaar, hoofsaaklik by wyse van
belydenisaflegging, andersins deur lede wat aansluit uit die CRC, PCA en uit
gemeenteskeurings.
(b) Die OPC het sterk kritiek teen die CRC oor etiese en hermeneutiese kwessies, oor die
CRC se bande met die GKN en die vroue wat deur die CRC in die ampte toegelaat word.
Besluit: Kennis geneem.
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4.5.1.2.2

Besoek
’n Besoek is vir twee Deputate gedurende Augustus 1999 gereël om Deputate van dié
kerkgemeenskap in Amerika te ontmoet. Hieroor sal in die Aanvullende Rapport
gerapporteer word.
Besluit: Kennis geneem.
4.5.1.3 Die Sinode oordeel
Kyk die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
4.5.1.4 Die Sinode besluit
Kyk die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
4.5.2 North American Presbyterian and Reformed Council (NAPARC)
4.5.2.1 Opdrag
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 (Acta 1997:176, 3.1.1).
Besluit: Kennis geneem.
4.5.2.2 Die Sinode neem kennis
4.5.2.2.1 Besoek aan NAPARC
(a) Ds. J.L. du Plooy is uitgenooi om in Moscow (Idaho, VSA) ‘n konferensie by te woon
met die tema: Reformation in Evangelism.
(b) ’n Kredensiebrief is deur die Deputate aan ds. Du Plooy vir die besoek uitgereik.
(c) Ds. Du Plooy het ook verdere besoeke aan ’n aantal Amerikaanse kerke gebring wat
reeds met die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord saamwerk vir die Franse
Radiobediening, bedryf deur ds. Eric Kayayan.
(d) Na aanleiding van voorafgaande het ds. Du Plooy die geleentheid ontvang om die
NAPARC-Sinode van 11 tot 18 November 1998 by te woon.
(e) Die CRC was ook by die Sinode verteenwoordig, maar slegs in waarnemende
hoedanigheid. Hulle volle lidmaatskap is by ’n vorige geleentheid opgeskort op grond
van beweerde Skrifkritiese standpunte (onder meer oor die toelating van die vrou in die
amp). Daar was ook verteenwoordigers van die URCNA - bestaande uit kerke wat van
die CRC weggebreek het, en wat ten volle in die Sinode opgeneem is.
Besluit: Kennis geneem.
4.5.2.2.2

Die NAPARC- Sinode
(a) Geleentheid is vir ds. Du Plooy gebied om groete oor te dra en om die Gereformeerde
Kerk Potchefstroom-Noord se beoogde radiobediening uitvoerig toe te lig. Dié toeligting
is gunstig ontvang.
(b) Op die Sinode was die stryd oor die invloed van feminisme en oor evolusionisme
opvallend. Oor elke kwessie is die lede dit eens dat die gesag van die Skrif in geen opsig
aangetas mag word nie. Oor evolusionisme is ’n hewige diskussie gevoer. Die vraag of
die skeppingsdae 24 uur lank was al dan nie, was die brandpunt. In die geledere van die
RCUS word dit van alle voorgangers verwag om met hulle handtekening te bevestig dat
hulle dit wel aanvaar. Een argument wat dikwels geopper is, is dat as die Bybelse
gegewens op bladsy een al in twyfel getrek word, mens kan verwag dat die gesag van die
Skrif in die res van die Bybel ook nie gehandhaaf sal word nie.
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(c) Die ywer waarmee daar gewerk word aan die uitbreiding van die Evangelie, is
merkwaardig. Hulle konsep van Home Missions (kerkstigting) is by ons onbekend waarskynlik omdat daar bykans geen dorp in SA is waar daar nie een van die drie
Afrikaanse kerke is nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.5.2.3 Die Sinode oordeel
4.5.2.3.1 Kontak met NAPARC en die kerke wat in NAPARC verteenwoordig is, is deel van die
ekumeniese roeping van die GKSA. Hierdie roeping moet ruimer gesien word as net die
betrokkenheid van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord.
4.5.2.3.2 Wedersyds kan baie van mekaar geleer word, veral oor die stryd teen die Skrifkritiek en die
energieke en daadwerklike uitbreiding van die Evangelie-verkondiging.
Besluit: Kennis geneem.
4.5.2.4 Die Sinode besluit
Aanbeveling
Verdere ekumeniese kontak word gemaak met NAPARC en die kerke wat daarin verteenwoordig
is.
Besluit: Goedgekeur.
5. Skakeling met kerke in die binneland
5.1 Vrye Gereformeerde Kerk in Suid Afrika (VGKSA)
5.1.1 Opdrag
Die gesprek met VGKSA word voortgesit (Acta 1997:177, 3.5).
Besluit: Kennis geneem.
5.1.2 Die Sinode neem kennis
5.1.2.1 Kontak tydens die IKGK
Tydens die sitting van die IKGK in Seoul in 1997 is reeds gesprek gevoer met die deputaat van
die VGKSA wat daar teenwoordig was.
5.1.2.2 VGKSA-Sinode 1998
5.1.2.2.1 Drie Deputate, dr. C.J. Smit, prof. J.H. van Wyk en ds. B.C.G. Fourie, het die Sinode van die
VGKSA te Pretoria op 1 Mei 1999 bygewoon.
5.1.2.2.2 Aan al drie Deputate is daar geleentheid gebied om die Sinode toe te spreek. Die Deputate
was ook teenwoordig toe oor kontak met die GKSA gehandel is.
5.1.2.2.3 Die Deputate het van die VGKSA konkrete voorbeelde gevra oor die aantygings van
Skrifkritiek by professore van die GKSA wat in dié Sinode gemaak is. Geen konkrete
voorbeeld is verskaf nie.
5.1.2.2.4 In die Rapporte voor die Sinode oor kontak met Gereformeerde kerke is telkens vermeld dat
daar nie bewys gevind kon word dat die betrokke gemeentes ’n ware kerk is nie. Hierdie
waarneming staan volgens die Sinode in die pad van strukturele eenheid.
5.1.2.2.5 Die Deputate het ’n ernstige versoek tot die VGKSA gerig om nie oordele op grond van
persepsies te vorm nie, en om nie besluite te neem op grond van ’n intuïtiewe gevoel oor
geloofsbelewing en verwikkelinge in die GKSA nie. Die Deputate het hulle oortuiging
uitgespreek dat die TSP met erns probeer om “die ou goud, vir die konteks waarin ons nou
lewe, te munt”. Die Deputate het gestel dat strukturele verdeling van kerkgemeenskappe op
grond van perfeksionistiese verwagtings nie Skriftuurlik verantwoordbaar is nie.
5.1.2.2.6 Ten slotte het die Deputate die VGKSA hartlik uitgenooi om eventuele besware met die
Deputate van die GKSA te bespreek, en die VGKSA broederlik opgeroep tot ’n
verwesenliking van die eenheid wat volgens leer, diens en tug tussen dié kerkgemeenskappe
bestaan.
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5.1.2.2.7

’n Verdere ontmoeting is tussen die Deputate en Deputate van die VGKSA vir Augustus 1999
gereël, waaroor aanvullend gerapporteer word.
Besluit: Kennis geneem.
5.1.3

Die Sinode oordeel
Kyk die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
5.1.4

Die Sinode besluit
Kyk die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
5.2 English Reformed Church Randburg (ERCR) en Free Church of South Africa: King William’s Town
(FCSA)
5.2.1 Opdrag
Die benoemde Deputate voer gesprek met hierdie kerke/kerkverbande met die oog op moontlike
kerkeenheid (Acta 1997:179, 3.10).
Besluit: Kennis geneem.
5.2.2 Die Sinode neem kennis
5.2.2.1 Kontak is met die Deputaat van die FCSA tydens die sitting van die IKGK in 1997 gemaak, waar
inleidende gesprekke gevoer is.
5.2.2.2 Verdere gespekke tussen die onderskeie Deputate is vir September 1999 gereël, tydens die
ontmoeting van die Teologiese Kolleges wat die BA Theol aanbied, waar beide die ERCR en die
FCSA betrokke is.
Besluit: Kennis geneem.
5.2.3

Die Sinode oordeel
Kyk die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
5.2.4

Die Sinode besluit
Kyk die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
6. Ander kerke van Gereformeerde Belydenis
6.1 Opdrag
Die benoemde Deputate word versoek om kontak te maak met die volgende kerke van Gereformeerde
Belydenis met die oog op ekumeniese gesprek (Acta 1997:178v, 3.9).
Besluit: Kennis geneem.
6.2 Die Sinode neem kennis
Oor al die kerkgemeenskappe wat hier genoem word gerapporteer (kyk 3.1.2.3.1, veral 3.1.3.8 en
3.1.3.9), met uitsondering van die Free Reformed Churches of Australia (FRCA).
Besluit: Kennis geneem.
6.3 Die Sinode besluit
Aan die nuwe Deputate word opdrag gegee om voort te gaan om ekumeniese kontak met die FRCA
te verkry.
Besluit: Goedgekeur.
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7. Samewerking met Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke (DKBK)
7.1 Die Sinode neem kennis
Die Deputate het dit noodsaaklik gevind om by meer as een geleentheid saam met die DKBK te
vergader om te besluit oor sake wat oorvleuel:
7.1.1 Ekumeniese kontak op ekumeniese vergaderings soos die IKGK, waarvoor die Deputate vir
Ekumeniese Sake verantwoordelik is, impliseer noodwendig ook kontak met kerkgemeenskappe
met wie die GKSA reeds in korrespondensie is - en vir skakeling met dié kerkgemeenskappe is die
DKBK verantwoordelik. By sulke geleenthede “oortree” die Deputate vir Ekumeniese Sake
noodwendig op die terrein van die DKBK.
7.1.2 Befondsing van besoeke aan die buiteland is vir beide Deputategroepe ’n gesamentlike probleem.
7.1.3 Suid-Afrikaners in die buiteland, vir wie in sommige gevalle leiding en selfs hulp vir
bedieningsreëlings gegee moet word, is ’n aangeleentheid met nuwe dimensies wat beide
Deputategroepe raak. Kerke van wie lidmate emigreer, moet besonderhede deurgee aan die
Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke en die Deputate vir Ekumeniese Sake met
die oog op lidmate se inskakeling.
Besluit: Kennis geneem.
7.2 Die Sinode oordeel
7.2.1 Samewerking
Strukturele samewerking tussen die Deputategroepe is noodsaaklik om sake van gemeenskaplike
belang te hanteer.
Motivering:
7.2.1.1 Die aard van die opdragte aan beide Deputategroepe kan dikwels nie waterdig van mekaar geskei
word nie.
7.2.1.2 Ekumeniese kontak, veral by ekumeniese byeenkomste, impliseer noodwendig ook skakeling met
kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is. Deur strukturele samewerking
tussen dié twee Deputategroepe kan onnodige duplisering van werk, met gevolglike moontlike
misverstande, uitgeskakel word.
7.2.1.3 Samewerking het al in die afgelope termyn op verskeie wyses gerealiseer: ’n gesamentlike
vergadering, gesamentlike optrede in die ontmoeting met die afgevaardigdes van die CRC en die
REC, en uitruil van notules en stukke.
7.2.1.4 Indien daar strukturele samewerking tussen dié twee Deputategroepe is, kan Deputate wat
buitelandse kerke besoek, gelyktydig in beide hoedanighede funksioneer.
Besluit: Kennis geneem.
7.2.2 Die CRC en kerkgroeperinge wat weggebreek het
7.2.2.1 Ekumeniese kontak met die kerkgroeperinge wat van die CRC weggebreek het, behoort die
opdrag van die Deputate vir Ekumeniese Sake te wees, terwyl ekumeniese skakeling met die CRC
die opdrag van die DKBK is.
7.2.2.2 Gesprekke wat elke Deputategroep in hierdie geval op sy terrein voer, raak die ander
Deputategroep ten nouste. (In die praktyk het dit dan ook gerealiseer dat die DKBK vir hulle
ontmoeting met Deputate van die CRC ook die Deputate vir Ekumeniese Sake genooi het om aan
die gesprek deel te neem.)
Besluit: Kennis geneem.
7.2.3 Bekostiging
7.2.3.1 Mees ekonomiese uitvoering van opdragte
Die Sinode moet enersyds rekening hou met ekonomiese realiteite, maar andersyds met die groot
waarde van die konkrete uitlewing van ekumenisiteit deur persoonlike skakeling. Terwyl
ekonomiese realiteite dit moeilik maak om persoonlike ekumeniese kontak maksimaal te benut,
moet ernstig daarteen gewaak word om met minimale kontak te volstaan; veel eerder moet die

230

Sinode streef na optimale benutting, dit wil sê soveel persoonlike kontak as wat in elke konkrete
situasie wenslik en haalbaar is.
Besonderlik:
7.2.3.1.1 Die Deputate maak ruim gebruik van geleenthede wanneer predikante of professore die
buiteland vir ander doeleindes (as kontak met ander kerke) besoek. Sulke persone kan van
die Deputate mandaat ontvang om spesifieke opdragte uit te voer.
7.2.3.1.2 Die Sinode benut eweneens byeenkomste van internasionale kerklike konferensies
(byvoorbeeld die IKGK) waar verteenwoordigers van baie Gereformeerde kerke saamkom.
Soos by Seoul in 1997 kan die verteenwoordigers van die Deputate ook gemandateer word
om sake van ander Deputategroepe rakende onderlinge kerklike verhoudings te behartig.
7.2.3.1.3 Waar besondere hulp en advies in die uitlewing van ekumenisiteit benodig word, gee die
Deputate aan dié besondere kerkgemeenskappe voorkeur - byvoorbeeld die kerke in
Zaïre/Kongo. Verder word voorkeur verleen aan deputering na kerke wat spesifieke versoeke
rig.
Besluit: Kennis geneem.
7.3 Die Sinode besluit
Aanbevelings
7.3.1 Aan beide Deputategroepe word opdrag gegee om ’n strukturele basis van gereelde gesamentlike
vergaderings tussen die twee Deputategroepe te skep, om die raakvlakke van hulle onderskeie
opdragte gesamentlik te hanteer.
7.3.2 Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag om ekumeniese kontak met die
kerkgroeperinge wat van die CRC weggebreek het, te maak.
7.3.3 Beide die Deputategroepe kry opdrag om by wyse van ’n begroting gesamentlik die mees
ekonomiese beplanning vir die volgende termyn van drie jaar vir die uitvoering van hulle
opdragte te maak.
Besluit: Goedgekeur.
7.3.4 Gesamentlike aanbeveling
Die Deputategroepe beveel gesamentlik aan:
Twee kollektes per jaar word vir die werksaamhede van dié Deputategroepe in die kerke gehou
(kyk 3.1.4.7).
Motivering:
7.3.4.1 Die aard van die ekumeniese opdrag is so belangrik dat dit persoonlike samesprekings in die
buiteland noodsaaklik maak (kyk 3.1.3; veral 3.1.4.7). Tans moet Deputate hoofsaaklik eie
fondse verkry om hulle opdragte uit te voer, wat nie werklik billik is nie.
7.3.4.2 Die ramings waaraan die kerke moet beantwoord, lê reeds ’n swaar las op baie kerke, en behoort
dus nie as ’n metode van befondsing van die noodsaaklike werk van beide Deputategroepe
oorweeg te word nie.
7.3.4.3 Volgens berekening behoort twee kollektes per jaar die opdragte wat aan beide Deputategroepe
gegee word, indien oordeelkundig en spaarsaam gewerk word, te bekostig.
Besluit: Soos volg goedgekeur:
(a) Een (1) kollekte per jaar word vir 3 jaar gehou. (Een kollekte beloop ± R65 000 volgens ‘n begroting
wat aan die Finansiële Kommissie voorgelê is en ‘n totaal van R139 000 word vir die volgende drie
jaar benodig.)
(b) Die toedeling van fondse, by wyse van verkryging deur een (1) kollekte per jaar, word in oorleg met
die Bestuur van die Administratiewe Buro gemaak.
(c) Die nuwe begroting van die jaar tot 30 Junie 2001 word voor 30 April 2000 vir goedkeuring by die
Bestuur van die Administratiewe Buro ingedien (vgl. Acta 1997:452, 3.1.3).
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8. Kerke met wie bande in die verlede opgeskort is
8.1 Opdrag
Die Deputate maak ’n opname van kerke met wie bande in die afgelope tyd opgeskort is en poog om
kontak met hulle te bewerkstellig (Acta 1997:176, 3.1.3).
Besluit: Kennis geneem.
8.2 Die Sinode neem kennis
Slegs een kerkgemeenskap en een ekumeniese liggaam kom ter sprake, naamlik die GKN en die
GER.
8.2.1 Die GER
Kyk 3.2 hierbo.
8.2.2 Die GKN
8.2.2.1 ’n Gesprek is met dr. Koffeman van die GKN tydens sy besoek aan die RSA gevoer.
8.2.2.2 Twee van die Deputate besoek die Deputate van die GKN gedurende Augustus 1999 in Nederland
- daar word dus aanvullend oor die uitvoering van die opdrag gerapporteer.
Besluit: Kennis geneem.
8.3 Die Sinode oordeel
Kyk die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
8.4 Die Sinode besluit
Kyk die Aanvullende Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
9. Sekularisasie
9.1 Opdrag
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)
(Acta 1997:176v, 3.2.2).
Besluit: Kennis geneem.
9.2 Die Sinode neem kennis
9.2.1 Die Deputate het ter uitvoering van hierdie opdrag aanvanklik die moontlikhede oorweeg om ’n
internasionale of nasionale konferensie te belê.
9.2.2 In die lig van die Nasionale Konferensie oor die Moraliteitskrisis wat in die eerste helfte van die
negentigerjare gesamentlik deur die drie Afrikaanse kerke gehou is, en die relatief beperkte
trefkrag daarvan, asook die koste-aspek, het die Deputate besluit om af te stap van die
moontlikheid van ’n konferensie.
9.2.3 Die Deputate het gevolglik besluit om eerder in die rigting van die daarstelling van
toerustingsmateriaal vir kerke en lidmate te werk, sodat die aard en die gevolge van die
sekularisme in die Suid-Afrikaanse samelewing op grondvlak aandag kry en hanteer word.
9.2.4 In die lig van die groot agenda wat die Deputate as opdrag gekry het, was die tyd onvoldoende
om dié beplanning tot praktiese uitvoering te bring.
Besluit: Kennis geneem.
9.3 Die Sinode besluit
Aanbeveling
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Die nuwe Deputate kry die opdrag om profetiese getuienis teen sekularisme, in samehang met die
post-modernisme, te lewer deur toerustingsmateriaal vir kerkrade en lidmate op te stel en beskikbaar
te stel.
Besluit: Goedgekeur.
10. Waarnemers by die Sinode 2000
10.1 Die Sinode neem kennis
Die Deputate het by die Administratiewe Buro aanbeveel om waarnemers van die Lanka Reformed
Church en die Orthodox Presbyterian Church uit te nooi om Sinode 2000 op eie koste by te woon.
Besluit: Kennis geneem.
10.2 Die Sinode oordeel
Ekumeniese gesprekke met die oog op korrespondensie het met hierdie kerke reeds ver gevorder, wat
persoonlike kontak op hierdie vlak baie gewéns maak.
Besluit: Kennis geneem.
10.3 Die Sinode besluit
Aanbeveling
Daar word aan die waarnemers van hierdie kerke ’n spreekgeleentheid op die Sinode gebied om
groete oor te dra en die Sinode toe te spreek.
Besluit: Goedgekeur.
11. Evangelisering
11.1 Die Sinode neem kennis
In die gevalle waar ekumeniese gesprekke gevoer word, speel sending en evangelisering ’n
wesenlike rol. Daar is tans groot leemtes in die hantering van hierdie gesprekke, omdat daar nie
Deputate is met gemandateerde bevoegdheid om koördinerend op te tree nie.
Besluit: Kennis geneem.
11.2 Die Sinode oordeel
Sending en evangelisering op die terrein van ekumenisiteit funksioneer dikwels sentraal. Daarom is
dit belangrik dat die Deputate vir Ekumeniese Sake koördineringsbevoegdheid in hierdie verband
ontvang.
Motivering:
11.2.1 Die meeste kontak met kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is, het met
evangeliseringsaktiwiteite te make.
11.2.2 Ekumeniese kontak by die IKGK en ander geleenthede soos die AEA het meesal met
evangeliseringswerk te make.
11.2.3 Baie van die nuwe ekumeniese kontakte wat tans ontgin word, het evangelisering en opleiding as
hooftema van die gesprek.
11.2.4 Tersaaklike aspekte van gesamentlike beplanning kan meer vloeiend georganiseer word.
Besluit: Kennis geneem.
11.3 Die Sinode besluit
Aanbeveling
11.3.1 Die Sinode wys weer Deputate vir Ekumeniese Sake aan.
11.3.2 Die Deputate vir Ekumeniese Sake (saam met die Deputate vir Korrespondensie) word
gemandateer om, waar dit noodsaaklik blyk, evangelisering in die binneland en buiteland te
koördineer.
Besluit: Goedgekeur.
E. AANVULLENDE RAPPORT
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1. Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) [GKN(V)]
1.1 Opdrag
Die skrywe van die Deputate Betrekkingen Buitelandse Kerken van die Gereformeerde Kerken in
Nederland (Vrijgemaakt) gedateer Desember 1996 word beantwoord (Acta 1997:176, 3.1.3).
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Die Sinode neem kennis
1.2.1 Voortspruitend uit die mondelinge beantwoording van die brief van die GKN(V) (vgl. 1.1) het
prof. J.H. van Wyk en dr. C.J. Smit ‘n indringende gesprek met Deputate van die GKN(V) in
Augustus 1999 in Nederland gevoer.
1.2.2 Die verhinderinge in die weg na korrespondensie tussen die GKSA en die GKN(V) is openhartig
bespreek.
1.2.3 Die eensydige voorstellings van die GKSA deur die VGKSA is uit die weg geruim.
1.2.4 ‘n Versoek is aan die Deputate van die GKN(V) gerig om die GKSA nie deur die bril van die
VGKSA te beoordeel nie.
1.2.5 ‘n Verdere versoek is aan die Deputate van die GKN(V) gerig dat ‘n amptelike motivering aan die
Deputate van die GKSA gestuur word waarin uiteengesit word waarom die aanbod van
korrespondensie nou al jarelank afgewys word.
1.2.6 Die Deputate van die GKN(V) het hulle Sinodebesluit van 1999, waarin hulle besware teen die
NedlGK uiteengesit is, aan die Deputate van die GKSA beskikbaar gestel. Hierdie besware, wat
volgens die GKN(V) dié belemmerende rede is waarom hulle nie die aanbod van korrespondensie
met die GKSA kan aanvaar nie, kom op die volgende neer:
De synode zag … geen perspectief voor een zinvol vervolg van verkennende contacten
‘zolang de Nederlands Gereformeerde Kerken vasthouden aan de huidige ruimte in de
leer en het toezicht daarop’. Naar het oordeel van onze Gereformeerde Kerken biedt het
Akkoord voor Kerkelijke Sameleving te weinig waarborg voor een kerkelijke leven in
gebondenheid aan Schrift en belijdenis. Wat ontbreek, is een duidelijker binding aan de
confessie … wij kunnen niet anders concluderen dan dat er binnen de NGK noch steeds
een te grote vrijheid bestaat in het omgang met de leer van de Schriften zoals de
belijdenis die omschrijft (kyk Bylaes AA1.2.6).
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN)
2.1 Opdrag
Die Deputate maak ‘n opname van kerke met wie bande in die afgelope tyd opgeskort is en poog om
kontak met hulle te bewerkstellig (Acta 1997:176, 3.1.3).
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Die Sinode neem kennis
2.2.1 Prof. J.H. van Wyk en dr. C.J. Smit het samesprekings met die relevante Deputate gevoer.
2.2.2 Die GKN het so ver samen-op-weg met die Hervormde en die Lutherse kerke gevorder, dat met ‘n
gesamentlike Deputategroep van dié kerke gesprek gevoer is.
2.2.3 Die drie kerkgemeenskappe van weleer het tans ver gevorder in die ineenvoeging van strukturele
grense, soos die gesamentlike Deputate en gesamentlike eredienste aantoon.
2.2.4 Dié situasie het ‘n ondersoek na die moontlike voortbestaan van die redes waarom die GKSA in
1976 korrespondensie met die GKN verbreek het, bemoeilik. Dit het egter wel voorgekom dat dié
redes, wat kortliks op ernstige verskil in Skrifbeskouing neerkom, ook onderlinge verskille in die
samen-op weg - veral van die kant van die Gereformeerde Bond in die Hervormde Kerk - te weeg
bring, maar nie van so ‘n aard dat hulle die ontwikkelende strukturele eenheid as gevolg daarvan
wil prysgee nie.
Besluit: Kennis geneem.
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2.3 Die Sinode oordeel
2.3.1 Daar is nog baie interne spanninge in die samen-op-weg beweging, maar dit is duidelik dat daar
reeds nuwe strukturele grense om die ou GKN aan die ontwikkel is.
2.3.2 Die nuwe grense verwyd die GKSA se ekumeniese gesprek met die GKN, deurdat die
Nederlandse Hervormde en Lutherse kerkgemeenskappe van voorheen, noodwendig ook daarby
betrek sal word.
2.3.3 Die ekumeniese gesprek met die nuut ontwikkelde samen-op-weg kerkstruktuur moenie die
opdrag om duidelikheid oor die redes vir die verskille wat in 1976 ‘n breuk met die GKN
veroorsaak het uit die oog verloor nie, aangesien die problematiek van die verlede nie
noodwendig verdwyn deur die totstandkoming van ‘n nuwe kerkstruktuur nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.4 Die Sinode besluit
2.4.1 Die Deputate kry opdrag om ekumeniese kontak met die samen-op-weg kerk(e) voort te sit.
2.4.2 In die gesprek moet onder andere aandag gegee word aan die aanvanklike redes vir die breuk met
die GKN, in soverre die redes steeds relevant is.
2.4.3 Na gelang van die ontwikkeling van hierdie gesprek kan oorweeg word in watter mate die
ekumeniese kontak na ekumeniese bande behoort te vorder .
Besluit: Goedgekeur.
3. Die Gereformeerde Bond en die Konfessioneel Gereformeerde Beraad
3.1 Opdrag
Die Deputate maak ‘n opname van kerke met wie bande in die afgelope tyd opgeskort is en poog om
kontak met hulle te bewerkstellig (Acta 1997:176, 3.1.3).
Besluit: Kennis geneem.
3.2
3.2.1

Die Sinode neem kennis
Gedurende Julie 1999 het prof. J.H. van Wyk op versoek van die Deputate ‘n gesamentlike
gesprek gevoer met die Deputate van die GB in die Nederlands Hervormde Kerk en die CGB in
die Gereformeerde Kerken in Nederland. Aangesien die GKSA geen bande met die NedlHK en
die GKN het nie, was die gesprekke verkennend van aard.
3.2.2 In Nederland het ‘n nuwe situasie ontstaan: Die NedlHK, GKN en die Lutherse Kerk is tans
besig met ‘n Samen op weg proses waarin na kerklike eenheid tussen die drie kerkgemeenskappe
gestreef word.
Indien die Samen op weg proses slaag, sal die GB en die CGB hulle posisies binne die nuwe
kerklike gemeenskap waarskynlik heroorweeg.
3.2.3 Die GB staan skepties teenoor die Samen op weg. Hulle bekommernis is dat die eenheid van die
drie kerkgemeenskappe die reformatoriese tradisie en getuienis gaan verswak. Die GB is egter
tradisioneel teen afskeiding gekant.
Besluit: Kennis geneem.
3.3
3.3.1

Die Sinode oordeel
Die moeilike kerkregtelike vraag ontstaan hoe ‘n kerkgemeenskap (GKSA) ‘n ekumeniese
verhouding kan opbou met groepe binne kerkgemeenskappe (GB in die NedlHK en CGB in die
GKN). Dit het duidelik geword dat daar weinig konfessionele verskille tussen die GKSA en die
GB en CGB bestaan.
3.3.2 Indien die Samen op weg beweging slaag, ontstaan daar ‘n nuwe kerkregtelike situasie van óf en
hóé die GKSA ekumeniese bande tot stand behoort te bring.
Besluit: Kennis geneem.
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3.4 Die Sinode besluit
3.4.1 Die Deputate ondersoek die kerkregtelike vraagstuk van hoe die GKSA ‘n ekumeniese
verhouding kan aangaan met konfessionele groep(e) in ‘n kerkgemeenskap.
3.4.2 Die Deputate kry opdrag om ekumeniese kontak met die GB en CGB te onderhou deur besoeke,
gesprekke, uitruil van kerklike tydskrifte en ander gestaltes.
3.4.3 Die Deputate voer gesprek met die GB en CGB oor die raakvlakke van hulle
sendingbetrokkenheid en –belangstelling in Afrika.
Besluit: Goedgekeur.
4. Orthodox Presbyterian Church (OPC)
4.1 Die Sinode neem kennis
Prof. J.M. Vorster het gedurende 1999 ‘n besoek aan die VSA afgelê. Hy het onder andere ‘n
ontmoeting met Deputate van die OPC gehad. Hierdie gesprek is ‘n opvolging van gesprekke wat
reeds voorheen gevoer is.
Besluit: Kennis geneem.
4.2 Die Sinode oordeel
4.2.1 Wat die merktekens van die ware kerk betref, bevind u Deputate suiwer bediening van die
Woord, sakramente en tug.
4.2.2 Die OPC handhaaf die reformatoriese belydenis.
4.2.3 Daar is reeds oor verskeie jare ‘n noue band tussen die GKSA en die OPC gevestig.
Besluit: Kennis geneem.
4.3 Die Sinode besluit
Kerklike korrespondensie word formeel aan die OPC aangebied.
Besluit: Goedgekeur.
5. Vrye Gereformeerde Kerke in Suid Afrika (VGKSA)
5.1 Die Sinode oordeel
5.2.1 Die VGKSA se beoordeling van die GKSA soos weerspieel in die Deputate van die GKN(V) se
Rapport (na hulle samesprekinge met Deputate van die VKGSA), is indringend met die Deputate
van die VGKSA bespreek.
5.2.2 Ander aspekte wat tans ekumeniese eenheid verhinder is ook deurtastend bespreek.
5.1.3 Die posisie van die Gereformeerde Kerk die Kandelaar asook korrespondensie tussen die GKSA
en die NedlGK verhinder nie moontlike ekumeniese eenheid met die VGKSA nie.
5.1.4 Oor die strewe na ekumeniese eenheid is daar eensgesindheid.
Besluit: Kennis geneem.
5.2 Die Sinode besluit
Die Sinode spreek sy onbehaaglikheid daarmee uit dat bewerings teen Skrifkritiek deur professore
die TSP telkens na vore kom sonder dat konkrete voorbeelde aangetoon word.
Besluit: Goedgekeur.
6. Free Church of South Africa (FCSA)
6.1 Die Sinode neem kennis
Die gesprek met die Deputate van die FCSA het uitgewys dat die FCSA aan die een kant noue kontak
met die GKSA soek op grond van historiese verbintenisse en die feit dat ons kerke een in leer, lewe
en kerkregering is. Daar is ‘n jarelange historiese band met die FCSA met wie ons korrespondensie
het. Aan die ander kant wil die FCSA tog in ‘n mate hulle eie kerklike identiteit (etos) behou.
Besluit: Kennis geneem.
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6.2 Die Sinode oordeel
Die kerkregtelike weg moet ondersoek word of die FCSA as ‘n klassis of klassisse kan inskakel by ‘n
Partikuliere Sinode van die GKSA om sodoende deel te word van die GKSA-kerkverband en
terselfdertyd plaaslik ‘n eie identiteit (etos) te behou.
Besluit: Kennis geneem.
6.3 Die Sinode besluit
Die gesprek met die FCSA word voortgesit met die oog op kerklike eenheid.
Besluit: Goedgekeur.
7. Christian Reformed Church of Malawi (CRCM)
7.1 Die Sinode neem kennis
‘n Voorstel van korrespondensie is van die CRCM ontvang met toeligting van die historiese
agtergrond en ‘n motivering vir korrespondensie (vgl. Bylae AA7.1).
Besluit: Kennis geneem.
7.2 Die Sinode oordeel
Ondersoek behoort ingestel te word of ekumeniese eenheid met die CRCM ‘n prioriteit is.
Besluit: Goedgekeur.
7.3 Die Sinode besluit
7.3.1 Die Deputate ondersoek die moontlikheid van ekumeniese eenheid met die CRCM en doen ‘n
aanbeveling by die volgende Sinode.
7.3.2 ‘n Antwoord op die voorstel van die CRCM moet so gou moontlik gelewer word.
Besluit: Goedgekeur.
8. Church of Central Africa Presbyterian (CCAP)
8.1 Die Sinode neem kennis
‘n Skrywe is ontvang van die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort waarin vermeld word dat die
gemeente op plaaslike vlak te Mtakataka (Malawi) kerklike kontak beoefen in toerustende en
adviserende hoedanigheid, veral by evangelisering onder die Moslems.
Besluit: Kennis geneem.
8.2 Die Sinode oordeel
Hierdie ekumeniese ontwikkeling word positief bejeën.
Besluit: Kennis geneem.
8.3 Die Sinode besluit
Die Deputate gee, waar dit benodig word, leiding en advies.
Besluit: Goedgekeur.
9. World Federation of Reformed Churches (WFRC)
9.1 Die Sinode neem kennis
‘n Inligtingstuk met besonderhede is onlangs van hulle ontvang.
9.2 Die Sinode oordeel
Die omstandighede is nog te prematuur om tot ‘n oordeel en ‘n besluit te kom.
Besluit: Kennis geneem van punte 9.1-9.3.
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9.3 Die Sinode besluit
Die Deputate ontvang opdrag om ondersoek in te stel na die werksaamhede van die Federasie en aan
die volgende Sinode terug te rapporteer.
Besluit: Goedgekeur.
10. Vooruitskouing, eerste sake eerste (‘n prioriteitstrategie)
10.1 Die Sinode neem kennis
10.1.1 Die doelwit van die Deputate se opdrag bly onveranderd: die eenheid van die Gereformeerde
Kerke moet “as ons dringendste en belangrikste ekumeniese roeping” gesien word (Acta
1970:69).
10.1.2 Hierdie doel word nagestreef deur in die ekumeniese gesprek die universele evangelie uit te dra
om alle kerke “tot gehoorsaamheid aan die Woord van God en so tot een kerklike gemeenskap op
grond van ooreenstemming van die leer” op te roep (Acta 1994:195, 2.2.1.1; vgl. 1967:366),
maar om terselfdertyd ook oop te wees om in wisselwerking met ander Gereformeerde
kerkgemeenskappe, waar dit nodig te mag wees, steeds self op grond van die Gereformeerde
belydenis te reformeer (Acta 1979:42, 3.1.4.4).
10.1.3 Die uitvoering van hierdie roeping vereis aanvanklike ekumeniese kontak op ‘n gestruktureerde
en kontinue basis, wat kan lei tot die hegter kerklike verhouding van ekumeniese bande waarin
samewerking op verskillende terreine, waaronder dié van die sending, kan plaasvind – met die
doel om verder deur konstruktiewe gesprekke tot ekumeniese eenheid (korrespondensie) te vorder
(vgl. Acta 1967:365).
10.1.4 In die ekumeniese proses, in beweging na die doelpunt, moet voortdurend in ag geneem word dat
die eenheid van die kerk van die Here nie eendersheid veronderstel nie. Vir verskille wat
noodwendig ten opsigte van liturgie en bedieningsmetodes tussen plaaslike kerke in verskillende
wêrelddele binne die grense van die Gereformeerde belydenis sal voorkom, moet ruimte gegee
word (Acta 1997:171, 2.1.1.4).
10.1.5 Om ordelik aan die roeping vir die herstel van die gemeenskap in die kerk van die Here
wêreldwyd te probeer voldoen (Acta 1967:365; 1979:42, 3.1.4.4), moet oor prioriteite beoordeel
word, sodat die eerste sake eerste aandag kry.
Besluit: Kennis geneem.
10.2 Die Sinode oordeel
10.2.1 In prioriteitsvolgorde, sonder dat dit noodwendig in streng tydskedulering hoef ooreen te kom,
moet die Afrikakerke as ‘n eerste belang aangemerk word. Die ekumeniese bande met die KGKK
en die CRCZ moet voortgesit en daadwerklik uitgebou word, veral deur onderlinge hulp met die
vestiging en opbou van Gereformeerde Kerke in daardie lande. Ekumeniese kontak met kerke in
Soedan, Togo, die Ivoorkus, Uganda, Nigerië, Malawi, Madagaskar, ens. moet met alle
beskikbare middele beplan en uitgevoer word. Met toegang tot die Franse taal, die
radiobediening van ds. Eric Kayayan en opleiding wat die Teologiese Skool reeds aan
Afrikakerke buite ons landsgrense bied, het ‘n deur na die hart van Afrika vir die GKSA
oopgegaan wat met erns benut behoort te word. Waar die lig van die Evangelie aan die begin van
die Christelike jaartelling reeds in die noorde van Afrika begin skyn het maar spoedig gedoof is,
het dit die Here behaag om dieselfde lig in die laaste eeue van die tweede millennium weer vanuit
die suide in die donker kontinent te laat skyn. Om hierin medewerkers te mag wees, is ‘n heerlike
voorreg maar ook ‘n dure plig.
10.2.2 Kerke met wie al vir dekades eenheid op grond van die Gereformeerde Belydenis aangevoel
word, maar wat nog nie struktureel kon realiseer nie, moet ook hoog op die prioriteitslys vir die
ekumeniese gesprek met die oog op ekumeniese eenheid (korrespondensie) aangemerk word.
Hieronder tel alle kerke met wie die GKSA nie Belydenisverskille het nie, waaronder die OPC,
die NAPARC kerke, die GKN(V), die VGKSA, die ERCR en FCSA.
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10.2.3 ‘n Derde prioriteit is die kerke met wie se Deputate op die ICRC in Seoul 1997 ekumeniese
kontak gemaak is, wat vanweë hulle Gereformeerde instelling aan dié ekumeniese beweging
behoort, en met wie nog nie nadere kontak uitgebou kon word nie, sowel as Gereformeerde Kerke
in die Ooste. Bywoning van die ICRC in 2001 moet hierby ‘n eerste belang geag word.
10.2.4 Kontak met ekumeniese bewegings en liggame soos die GER, die IRF, AEA en TEASA, die SARK
sowel as deelname aan die Raad van Kapelaansdienste, die OUO en CNW, hoort ook in die
raamwerk van hierdie prioriteitstrategie.
10.2.5 Voortgesette ekumeniese kontak met die GKN, samen-op-weg met die Hervormde Kerk en die
Lutherse Kerk in Nederland, is van verdere belang in die uitvoering van die ekumeniese roeping.
10.2.6 Tussendeur mag die vorige Sinode-opdrag in verband met sekularisasie nie agterweë gelaat word
nie, vanweë die belangrikheid van die saak.
Besluit: Kennis geneem.
10.3

Die Sinode besluit
Punte 10.1 en 10.2 word aan die Deputate vir implementering deurgegee, waar dit nie bots met
besluite wat die Sinode reeds oor die afsonderlike aspekte geneem het nie.
Besluit: Goedgekeur.

15.2 RAPPORT DEPUTATE GESPREK MET BINNELANDSE KERKE (NG, NH EN APKERKE) (Artt.82, 204)
A. Dr. S.J. van der Walt stel die Rapport.
B. Dr. C.J. Smit verwelkom prof. Piet Geyser (NH-Kerk) en dr. Willie Botha (NG-Kerk) in die Sinode.
Hulle kry geleentheid om die Sinode toe te spreek.
C. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit. Finansiële implikasies word
verwys na die Finansiële Kommissies.
D. Ds. J.J. Cloete stel die Kommissierapport.
E. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:194, 196, 197.
1.1 Sit die gesprek oor kerklike eenheid in lyn met die opdragte en besluite sedert Sinode 1958 voort.
1.2 Sit die gesprek met die APK voort.
1.3 In die gesprekvoering met ander Afrikaanse Kerkgemeenskappe moet die Deputate rekening hou met
verskuiwings in kerklike verhoudings die afgelope dekades en die volgende Sinode hieroor adviseer.
1.4 Benut op gepaste werkswyse dit wat die drie Kerkgemeenskappe in gemeen het en identifiseer
terreine van konkrete samewerking.
1.5 Laat skyn die lig van die Gereformeerde getuienis saam met die ander twee Kerkgemeenskappe.
1.6 Gaan binne die besluite van die TKK hierby voort met die totstandkoming van ’n Konvent van
Reformatoriese Kerke in die RSA.
1.7 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.
1.8 Beklemtoon die dringende noodsaak van gesprek, meelewing, samewerking met en voorbidding vir
mekaar.
Besluit: Kennis geneem.
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2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Werkswyse van die Tussenkerklike Kommissie (TKK):
2.1.1 In die Rapport aan Sinode 1997 (kyk Acta:195, 1.1) is ’n besluit van die Interimkomitee
(dagbestuur) van die TKK oor die effektiewe funksionering van die TKK aan die Sinode
deurgegee. Hierdie besluit het behels dat die ritme van bilaterale gesprekke afgeskaal moet word
ten gunste van meer gereelde en langer TKK vergaderings. In Maart 1997 het die eerste
werkswinkel van die TKK wat oor twee dae gestrek het, plaasgevind. Daarna is nog drie
werkswinkels gereël.
2.1.2 Tydens die werkswinkel van Maart 1997 is daar met die hulp van ’n fasiliteerder indringend besin
oor die funksionering en toekoms van die TKK, asook oor die effek wat veranderinge in die RSA
op kerke het. Aan die einde van die eerste werkswinkel was die vergadering dit eens dat die
samesprekinge oor twee dae vrugbaar was en dat die proses momentum moet behou.
2.1.3 Die resultate van die eerste werkswinkel is na die Interimkomitee verwys met die oog op verdere
beplanning en sistematisering. Die volgende doel en doelstellings van die TKK is geformuleer:
2.1.3.1 As doel: Op grond van die gemeenskaplike belydenis van die NGK, NHKA en GKSA stel die
TKK hom ten doel om in ’n gees van onderlinge liefde die Bybelse roeping tot eenheid en
kerkwees in die wêreld na te strewe.
2.1.3.2 As doelstelling: Krities-opbouende gesprek. Om krities-opbouend met mekaar in gesprek te bly
sodat verskille deurgepraat word terwyl ’n duldbare verskeidenheid geakkommodeer word.
2.1.3.3 As doelstelling: Samewerking. Om terreine van samewerking te identifiseer en tot op plaaslike
vlak te inisieer om sodoende die belewing van eenheid te bevorder.
2.1.3.4 As doelstelling: Getuienistaak. Om die profetiese getuienistaak in die wêreld ook gesamentlik te
vervul.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Krities-opbouende gesprek (opdrag 1.1 en 1.8):
2.2.1 Die krities-opbouende gesprek tussen die drie Kerkgemeenskappe het eers tydens die derde
werkswinkel aandag gekry. Die eerste werkswinkel het veral op die funksionering en toekoms
van die TKK gefokus en die tweede op die identifisering van samewerking tussen die kerke.
2.2.2 Tydens die derde werkswinkel het elkeen van die gespreksgenote ’n inleiding gelewer oor hoe
NGB, artt. 27-29 geïnterpreteer en toegepas word. Openhartige bespreking is gevoer, maar tyd
het ontbreek om die bespreking sinvol af te rond oor wat as duldbare verskeidenheid en as meer
wesenlike verskille beskou kan word.
2.2.3 Die tweede onderwerp wat tydens die derde werkswinkel bespreek is, was “Kerk en Kultuur”.
Verteenwoordigers van al drie Kerke het vooraf ’n konsensus-memorandum opgestel.
Voortvloeiend uit die memorandum is die volgende vrae gestel: Watter leiding die kerke behoort
te gee in die nuwe staatkundige bedeling; wat die kerk te doen staan wanneer die taalregte van
volke bedreig word; wat die staat se taak is by die beskerming van die inheemse kulture in die
RSA en vir moedertaalonderwys en hoe die lidmate van verskillende kultuurgemeenskappe in
kerklike vergaderings saam vergader. Tydens die vierde werkswinkel (Sept. 1999) sal hierdie
vrae verder bespreek word.
2.2.4 Tydens die vierde werkswinkel (Sept. 1999) sal aandag gegee word aan die moontlike
teenwoordigheid van ’n verskeidenheid teologiese modaliteite in elkeen van die drie
Kerkgemeenskappe en hoe dit die onderlinge verhoudinge beïnvloed.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Samewerking (opdrag 1.4):
2.3.1 Na ’n indringende besinning tydens die tweede werkswinkel oor terreine van samewerking tussen
die drie Kerkgemeenskappe, het daar tydens die derde werkswinkel inligtingstukke van elke kerk
gedien oor maatskaplike en barmhartigheidsdienste, hospitaalbediening, evangelisasie en die
bediening aan gestremdes. Die doel hiermee was om die ander kerke in te lig oor die omvang en
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aanpak van die dienste. Vir die bespreking hiervan is ds. A.Z. Pelser as voorsitter van die
Deputate vir Diakonale Sake genooi.
2.3.2 Voortvloeiend uit die bespreking van die inligtingstukke het die TKK besluit om ’n gesamentlike
kommissie te benoem om ‘n beraad oor die barmhartigheidsdienste van die kerke te reël. Tydens
die beraad sal daar aandag gegee word aan die prinsipiële grondslae van die kerk se
barmhartigheidstaak, wetlike aspekte, moontlike samewerking, die daarstelling van ’n proaktiewe strategie vir samewerking tussen kerk en staat by barmhartigheidsdienste en ’n moontlike
gesamentlike projek rondom die bekamping van armoede.
2.3.3 Na aanleiding van die inligtingstuk oor evangelisasie het die TKK besluit om tydens die vierde
werkswinkel indringend aandag te gee aan die groei van die kerk in veranderde tye.
2.3.4 Die TKK het ook die geleentheid geskep vir verteenwoordigers van die teologiese fakulteite in
die noorde van die drie Kerkgemeenskappe om oor samewerking vir teologiese opleiding te
besin.
2.3.5 Die behoefte aan bediening van lidmate in die buiteland wat nie by kerke met ’n Gereformeerde
belydenis kan inskakel nie, het ook die aandag van die TKK geniet. ’n Gesprek oor samewerking
is aan die gang gesit en konkrete voorstelle moet nog voor die TKK dien.
2.3.6 Die TKK doen ’n beroep op die predikante van die drie Kerkgemeenskappe om op die onderskeie
kerklike tydskrifte van die kerke in te teken. Dit behoort groter begrip en kennis van mekaar tot
gevolg te hê en kan ook meehelp tot groter samewerking op plaaslike vlak. Versoeke tot
goedkoper intekengelde is aan die redaksies gerig.
2.3.7 ’n Brief is namens die Interimkomitee aan alle Ringe, Klassisse en Kerkrade van die drie
Kerkgemeenskappe gestuur. In die brief word groter samewerking tussen die kerke bepleit en
word Klassisse en Ringsvergaderings versoek om die leiding te neem in die vorming van TKKkommissies op plaaslike vlak.
Besluit: Kennis geneem.
2.4 Getuienistaak (opdrag 1.5):
2.4.1 Die TKK het gepoog om ‘n gesamentlike getuienis te lewer oor versoening in die RSA en oor
arbeid en produktiwiteit. Op versoek van die Interimkomitee het prof. J.H. van Wyk ’n goed
begronde en aktuele getuienis oor versoening opgestel. Dit is deur die TKK na ’n gesamentlike
kommissie verwys vir redaksionele versorging waarna dit namens die TKK gepubliseer en
geadresseer sou word. Ongelukkig het dit nooit as ’n gesamentlike getuienis verskyn nie. Die
persoon wat vir ’n getuienis oor arbeid en produktiwiteit genader is, kon nog nie ’n konsep lewer
nie.
2.4.2 Die eerste Konvent van Reformatoriese Kerke wat in Maart 1999 vergader het as ’n inisiatief
vanuit die TKK, het omvangryke getuienis oor ’n verskeidenheid sake gelewer (vgl. 2.7).
2.4.3 Die TKK sal tydens die vierde werkswinkel (Sept. 1999) indringend aan die problematiek van ’n
gemeenskaplike getuienis aandag gee, bv. wat die wyse en styl van die kerklike getuienis moet
wees, asook leemtes in die effektiwiteit en spoedeisendheid van ’n gesamentlike
getuienislewering. Advies van kundiges op die politiek-staatkundige terrein word ook ingewin.
Besluit: Kennis geneem.
2.5 Verskuiwings in kerklike verhoudinge (opdrag 1.3):
In al drie Kerkgemeenskappe is daar tans besinning en raadpleging aan die gang oor die belewing
van eenheid in plaaslike en sinodale verband tussen die verskillende bevolkingsgroepe. Tydens die
TKK-werkswinkels is inligting uitgeruil. Aangesien die proses van raadpleging nog aan die gang is,
kan die Deputate op hierdie stadium nie finale advies aan die Sinode gee nie.
Besluit: Kennis geneem.
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2.6 Gesprek met die APK (opdrag 1.2):
2.6.1 ’n Ontmoeting met die APK te Potchefstroom is deur die Deputate gereël. Die ontmoeting moes
egter vanweë onvoorsiene omstandighede op versoek van die APK afgelas word.
2.6.2 Daar sal gepoog word om ’n ontmoeting nog in 1999 te reël of andersins vroeg in 2000.
Besluit: Kennis geneem.
2.7 Die Konvent van Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika (opdrag 1.6):
2.7.1 Die eerste Konvent het op 10 Maart 1999 plaasgevind.
2.7.2 Die volgende reformatoriese kerke was teenwoordig: Afrikaanse Protestantse Kerk, Calvyn
Protestantse Kerk, Christelike Gereformeerde Kerk in SA, Free Church of Scotland,
Gereformeerde Kerke in SA, Gereformeerde Kerke in SA Middellande, Gereformeerde Kerke
Soutpansberg, Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA, Nederduitse Gereformeerde Kerk in
Afrika, Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika.
Kerke sonder kennisgewing afwesig:
Presbyterian Church of Africa, Reformed Church in Africa, Reformed Presbyterian Church in
Southern Africa, Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Kerke met verskoning afwesig:
Church of England in South Africa, English Reformed Church of Randburg/Presbyterian and
Reformed Churches in Southern Africa (1984), Rynse Sendingkerk, United Congregational
Church.
Kerke wat nie hulle weg oopsien om deel te neem nie:
Verenigende Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Hervormde Kerk in Suidelike Afrika,
Presbyterian Church of Southern Africa (1987).
2.7.3 Die moderamen is saamgestel uit verteenwoordigers van die GKSA, naamlik: Voorsitter, dr. C.J.
Smit, ondervoorsitter, prof. A. le R. du Plooy en skriba, dr. C.F.C. Coetzee.
2.7.4 Die Konsep Grondslag en Funksionering (kyk Acta 1997:191-192, 3.2) word gewysig en as
Grondslag en Funksionering van die Konvent van Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika
vasgestel. Die word as Bylae by hierdie Rapport aangeheg.
2.7.5 Die Konvent het ’n verklaring uitgereik oor die volgende sake na aanleiding van
Beskrywingspunte wat deur die onderskeie Kerkgemeenskappe se verteenwoordigers op die
agenda geplaas is: Geweld en kriminaliteit in SA; ’n oproep om ’n gees van verdraagsaamheid
tydens die verkiesingstyd; armoede; aborsie; onderwys; versoening van mense en groepe met
mekaar deur die verkondiging en bediening van die versoening in Christus (die APK het hulle nie
vereenselwig met dié deel van die verklaring nie); skakeling met die owerheid; werksetiek;
mediese dienste; verootmoediging voor die Here.
2.7.6 Die gasheerkerk vir die volgende Konvent is die NG Kerk.
2.7.7 Die kontinuïteit van die een Konvent na die volgende word deur ’n Interimkomitee gehanteer.
2.7.8 Dr. C.J. Smit is as Algemene Sekretaris van die Konvent benoem.
2.7.9 Die volgende Konvent sal DV op 8 Maart 2000 plaasvind.
Besluit: Met dank kennis geneem van die totstandkoming van die Konvent en die werk wat die Konvent
doen.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 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. Die Sinode benadruk dat die noodsaaklikheid van die krities-opbouende gesprek
voortdurend tot sy volle reg sal kom.
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3.2 Naas die roeping tot kerklike eenheid beklemtoon die Sinode die noodsaaklikheid om dit wat die drie
Kerkgemeenskappe gemeenskaplik het, asook terreine van konkrete samewerking, beter te benut
sodat die gesamentlike getuienistaak meer tot sy reg kan kom.
3.3 Die Sinode oordeel dat die nuwe Deputate die inisiatief moet neem om, in oorleg met die ander twee
gespreksgenote, te besin oor die moontlikheid om die gesprek uit te brei om daardeur ander
kerkgemeenskappe op Gereformeerde belydenis by die gesprek te betrek.
3.4 Die Sinode beskou die Konvent van Reformatoriese Kerke as ’n noodsaaklike eenheidsbelewing van
kerke met ’n reformatoriese belydenisgrondslag om saam die profetiese roeping ten opsigte van die
owerheid en die samelewing uit te leef.
3.5 Die finansiële begroting vir die termyn Julie 1999 tot Junie 2000 is reeds ingedien en word as Bylae
vir die oorweging deur die Sinode aangeheg. Kostes verbonde aan die Konvent is nie in die
begroting tot Junie 2000 opgeneem nie. Reiskoste vir drie Deputate vanaf Potchefstroom na Pretoria
vir die Konvent in Maart, asook reiskoste van dr. C.J. Smit vir een Interimkomitee vergadering in
Pretoria, moet in berekening gebring word.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.5 word goedgekeur. Punt 3.5 word oor koste verbonde aan die Konvent en oor
die aangevraagde reiskoste verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro vir afhandeling. Die
nuwe begroting moet voor 30 April 2000 by die Bestuur van die Administratiewe Buro ingehandig word
(vgl. Acta 1997:452, 3.1.3).
4. Aanbevelings
4.1 Die Sinode benoem weer Deputate met die volgende opdrag
4.1.1 Sit die gesprek oor kerklike eenheid, in lyn met die opdragte en besluite sedert Sinode 1958 voort.
Die Deputate moet Sinode 2003 adviseer oor die stand van die gesprek deur duidelike
doelstellings vir die voortgang van die gesprek te gee.
4.1.2 Sit die gesprek met die APK voort in die lig van 3.3.
4.1.3 In die gesprekvoering met die ander Afrikaanse Kerkgemeenskappe moet die Deputate rekening
hou met verskuiwings in kerklike verhoudings die afgelope dekades en die volgende Sinode
hieroor adviseer.
4.1.4 Benut op gepaste wyse dit wat die drie Kerkgemeenskappe in gemeen het en identifiseer terreine
van konkrete samewerking.
4.1.5 Laat skyn die lig van die Gereformeerde getuienis saam met die ander twee Kerkgemeenskappe.
4.1.6 Gee so gereeld moontlik inligting oor die verloop van die gesprek op die TKK en oor plaaslike
samewerking aan Klassisse en Kerkrade deur.
4.1.7 Benoem afgevaardigdes vir die volgende Konvent en handel alle sake af oor die funksionering
van die Konvent wat na hulle verwys mag word.
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.7 word goedgekeur.
F. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
1.1 Funksionering van die Tussenkerklike Kommissie (TKK)
1.1.1 In die Rapport van die Deputate (2.1) is gerapporteer oor die besluite van die TKK om die
bilaterale gesprekke af te skaal ten gunste van meer gereelde en langer TKK vergaderings. In die
Rapport word ook verwys na ‘n vierde werkswinkel wat in September 1999 gehou sal word (2.2.4
en 2.4.3).
1.1.2 Nadat die Interimkomitee konsensus oor ‘n datum vir die vierde werkswinkel gehad het, het dit
ongeveer drie weke voor die aanvang van die werkswinkel geblyk dat die datum vir ‘n groot getal
van die TKK-lede van die NG en NH Kerke nie geleë was nie. Gevolglik is die vierde
werkswinkel afgestel.
1.1.3 Tydens ‘n Interimkomitee vergadering in November 1999 het die Deputate van die GKSA hulle
teleurstelling oor die funksionering van die TKK die afgelope drie jaar uitgespreek. Die indruk
bestaan dat daar nie erns met die besluite en beplanning van die TKK gemaak word nie. In drie
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jaar is slegs drie werkswinkels gehou. Bepaalde vordering is wel in samewerking en die
getuienistaak gemaak. Op die Interimkomitee is dit egter beklemtoon dat die krities-opbouende
gesprek nie verwaarloos moet word nie en dat dit in die TKK se werksaamhede steeds tot sy reg
moet kom.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Gesprek met die APK
1.2.1 ‘n Gesprek met die APK se Sentrale Kerke Kommissie (SKK) het in Oktober 1999 plaasgevind.
1.2.2 Tot op hede het die gesprek op die Kerkorde van die APK gefokus. Die kommentaar op die
Kerkorde is tydens die laaste gesprek afgehandel.
1.2.3 Die Deputate en die SKK is van mening dat die gesprek nog moet voortgaan. In 2000 sal ‘n
ontmoeting gereël word; dit sal handel oor “Ons onderlinge roeping jeens mekaar in die lig
daarvan dat die kerk een en ekumenies is”.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Die Sinode spreek sy teleurstelling uit dat, ondanks die goeie voornemens en beplanning van die
TKK asook die drie werkswinkels wat gehou is, daar nie bevredigende resultate uit die
werksaamhede van die TKK voorgekom het nie.
2.2 Die Sinode dra dit aan die nuwe Deputate op en doen ‘n beroep op die ander twee gespreksgenote in
die TKK om die genoemde drie doelstellings van die TKK (vgl. Rapport 2.1.3.2 – 2.1.3.4) met erns
en effektiwiteit na te strewe.
2.3 Die Sinode nooi voortaan ook die APK uit om amptelik ‘n groeteboodskap tydens die Sinode oor te
dra.
Besluit: Goedgekeur. Die Sinode deel die Deputate se kommer oor die feit dat daar nie bevredigende
resultate uit die werksaamhede uit die TKK voorgekom het nie en spreek die ernstige hoop uit dat die
werksaamhede in die toekoms op koers sal kom.

15.3 RAPPORT DEPUTATE VIR KORRESPONDENSIE MET BUITELANDSE KERKE
(Artt.84, 85, 165, 195, 202)
A. Ds. H.F. van Wyk stel die Rapport.
B. Dr. D.G. Breed verwelkom twee verteenwoordigers van die CRC in die Sinode, naamlik Rev.
Leonard J. Hofman en Rev. Jason Chen. Hy stel Rev. Hofman aan die woord.
C. Ds. B.C.G. Fourie rig ‘n woord van dank namens die Sinode aan Rev. Hofman.
D. Ds. B. de Graaf van die Christelike Gereformeerde Kerk, ds. Johan Rogers van die Reformed Church
of New Zealand, ds. Johann Joubert van die Reformed Church of Australia, ds. Bryce Taho van die
Free Churches of South Africa word verwelkom.
E. Nadat hulle die geleentheid gekry het om die Sinode toe te spreek, rig dr. H.G. Stoker ‘n woord van
bedanking tot hulle.
F. Die versoek van ds. Joubert, naamlik dat afgevaardigdes na die Sinode van die RCA gestuur word,
word verwys na die Kommissie vir Ekumenisiteit.
G. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit. Finansiële implikasies word
verwys na die Finansiële Kommissies.
H. Ds. J.J. Cloete stel die Kommissierapport.
I.

RAPPORT

1. Opdrag:
1.1 Acta 1997:210
“5. Aanwysing van Deputate
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5.1 Aanbevelings:
5.1.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke.
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 vir afvaardiging rig
c) Die Handelinge van hierdie Sinode en inligting oor besluite wat vir hulle relevant is, aan hierdie kerke
te stuur
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).
5.1.3 Die volgende opdrag word gekontinueer:
Die Sinode beklemtoon opnuut die ideaal van ’n volwaardige Ekumeniese Sinode en dra dit aan die
Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke op om die saak op te neem met 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.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Acta 1997:213:
a) Die nuwe 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: Kennis geneem.
1.3 Acta 1997:177, 181:
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: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee. Die woord engere word geskrap. Die uitvoering
van hierdie saak word verwys na die Deputate vir Korrespondensie Buitelandse Kerke.
Besluit: Kennis geneem.
1.4 Verklarings 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(V) Die Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
GKN
Gereformeerde Kerken in Nederland
GKSA
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
IRC
Interchurch Relations Committee (van die CRC)
NGK(N) Nederlands Gereformeerde Kerken
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OPC
Orthodox Presbyterian Church (VSA)
PCK
The Presbyterian Church in Korea
RCA
Reformed Churches of Australia
RCB
Reformed Churches in Botswana
RCJ
Reformed Church in Japan
RCNZ
Reformed Churches of New Zealand
TSP
Teologiese Skool Potchefstroom
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
2.1 Algemeen
2.1.1 ’n Kopie van die Acta van die Nasionale Sinode te Potchefstroom van 1994 is deur die
Administratiewe Buro gestuur aan alle Kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan.
2.1.2 Acta’s van ander Sinodes is ontvang van
2.1.2.1 die RCA (1997)
2.1.2.2 die RCNZ (1998)
2.1.2.3 die FCS (1997 en 1998)
2.1.2.4 die RCJ (1998)
2.1.2.5 die RCB (1998)
2.1.3 Agendas is van die RCNZ en CRC (1999) ontvang.
2.1.4 Buitelandse Kerke is op versoek van die Studiedeputate oor Vrou in die Amp, Onderwys,
Studiedeputate oor die Nagmaal, Ramings en Neergedaal na die hel gevra om beskikbare
relevante Studiestukke en Sinodebesluite aan die GKSA deur te gee. Van enkele kerke is stukke
ontvang, wat aan die Studiedeputate deurgegee is.
2.1.5 Uitnodigings na verskeie Sinodes van buitelandse Kerke is ontvang, (bv. CGK 1998; CRC 1999;
NGK 1998; PCK 1997, 1998; RCA 1997; RCJ 1998; RCNZ 1998).
2.1.6 Dit was moontlik dat prof. L. Floor die Sinode van 1998 van die CGK kon bywoon en dr. H.G.
Stoker en ds. H.F. van Wyk die Sinode van die RCNZ. Aan die ander Sinodes is
groeteboodskappe gestuur.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
U Deputate het die volgende skakeling met die onderskeie Kerke gehad:
3.1 Christelijke Gereformeerde Kerken
3.1.1 Prof. J.M. Vorster, dr. C.J. Smit en ds. B.C.G. Fourie het tydens die vergadering van die ICRC
die broeders van die CGK ontmoet. Die volgende sake is van belang:
3.1.1.1 Daar is ’n behoefte aan meer persoonlike kontak op sinodale vlak
3.1.1.2 Hulle gebruik die beker by die Nagmaal, hoewel dit vir hulle ’n middelmatige saak is.
3.1.2 Sinode: Prof. L. Floor was in Nederland tydens die Sinode en u Deputate het hom gevra om
groete oor te dra. Uit sy verslag bly die volgende:
3.1.2.1 Sinode Soutpansberg het ook Deputate gestuur wat die Nasionale Sinode steeds van rassisme
beskuldig het. Prof. Floor het die laaste Sinodebesluit rondom die besluit van die GKSA rakende
die wyse waarop Kerke mekaar in die kerkregering bystaan en waarin kerklike eenheid gestalte
kry, verduidelik. Die CGK het egter ook geweet wat die ware toedrag van sake is.
3.1.2.2 Die Kerke ervaar nie probleme met die wyse van Nagmaalsviering nie en daar is eenvormigheid
(Friesland uitgesonderd). Daar is egter nie spanning rondom die Nagmaalsviering nie.
3.1.2.3 Waardering is uitgespreek vir die GKSA se volle erkenning van die Goddelike gesag van die
Skrif en die handhawing van die Belydenis.
Besluit: Kennis geneem.
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3.2 Christian Reformed Church North America
3.2.1 Daar kon nie afgevaardigdes na een van hulle Sinodes gestuur word nie omdat daar nie daarvoor
begroot is nie.
3.2.2 Daar is een keer (12 Oktober 1998) te Pretoria samesprekings gevoer met Deputate van die CRC.
3.2.3 U Deputate het heelwat inligting ingewin oor die CRC, wat kortliks soos volg saamgevat kan
word:
3.2.3.1 Die CGK, OPC en die RCNZ het formeel bande met die CRC gebreek.
3.2.3.2 Die CRC is formeel geskors uit NAPARC (North American Presbyterian and Reformed
Churches). NAPARC bestaan uit sewe lede, insluitend die CRC.
3.2.4 Die redes vir die breek van bande skorsing uit NAPARC is hermeneuties gefundeer en kom uit
onder andere in die volgende sake:
3.2.4.1 Vrouens word tot die ampte toegelaat
3.2.4.2 ’n Homoseksuele predikant is tot die bediening toegelaat
3.2.4.3 Klassisse kom met die versoek om sogenaamde “anti-Roomse” artikels uit die Belydenisskrifte te
laat
3.2.5 Die GKSA se pad met die CRC:
3.2.5.1 In 1989 het die CRC bande met die GKSA opgeskort (kyk die uitvoerige rapport Acta 1991:6776). Die motivering was polities van aard. Die Deputate DKBK het die Deputate van die CRC
daarop gewys dat die GKSA nooit die ideologie van apartheid onderskryf het nie. Verder is hulle
gewys op die feit dat die GKSA die RES se “Testimony of human rights” onderskryf. Die CRC
het nie hulle besluit in heroorweging gebring voor 1994 met die regeringsverandering in SuidAfrika nie. Die bande is deur hulle herstel op grond van die regeringsverandering, en nie op
grond van Skrif, belydenis of kerkorde nie. Die volgende is dus problematies:
3.2.5.1.1 Bande word opgeskort sonder om die saak van die GKSA te hoor – dus kom die beginsel van
Deuteronomium 19:15 in gedrang.
3.2.5.1.2 Bande word herstel op grond van politiek en nie godsdiens nie.
3.2.5.2 Die toelating van die vrou tot die besondere ampte: Die GKSA deel die kommer (oor die
hermeneutiek by die saak) met al die kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan
(uitgesluit die CRC) asook ten minste ses kerke binne die VSA binne die Gereformeerde tradisie.
3.2.5.3 Hulle erken dat hulle nie meer eenheid tussen hulle kerke onderling het nie, maar is tevrede
daarmee. Hulle motivering is dat so ’n groot kerkverband nooit op eenheid kan berus nie.
3.2.6 Prof. J.M. Vorster besoek die VSA gedurende Augustus 1999. Daar sal in die Aanvullende
Rapport hieroor verslag gedoen word.
Besluit: Kennis geneem. Met betrekking tot punte 3.2.5.1 tot 3.2.5.1.2 blyk dit dat die verwysing na
politiek as die enigste oorsaak van verbreking en herstel van bande ‘n oorvereenvoudiging van die
probleem is.
3.3 Free Church of Scotland
3.3.1 Prof. A. le R. du Plooy het die kerke besoek en die volgende is van belang:
3.3.1.1 Daar is ’n leemte oor die gemeenskaplike verstaan van die begrip “korrespondensie” en die
effektiewe uitleef daarvan.
3.3.1.2 Hulle voel dat die GKSA lid behoort te word van die IKGK (ICRC).
3.3.2 Hulle jaarboek is ontvang.
3.3.3 Prof. J.M. Vorster, dr. C.J. Smit en ds. B.C.G. Fourie het tydens die vergadering van die ICRC
die broeders van die FCS ontmoet. Die volgende sake is van belang:
3.3.3.1 Die vrou dien nie in die besondere ampte nie
3.3.3.2 Hulle beskou die beker/kelkie as ’n middelmatige saak.
3.3.4 Die Sinodes is nie bygewoon nie aangesien daarvoor nie begroot is nie.
Besluit: Kennis geneem.
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3.4 Nederlands Gereformeerde Kerken
3.4.1 Die GKSA is genooi om die Sinode by te woon, maar hulle besef self dat dit nie prakties is nie
omdat hulle vir ongeveer vier tot vyf maande op Saterdae vergader. Niemand is na die Sinode
gedeputeer omdat daarvoor nie begroot is nie.
3.4.2 Geen verdere kontak of korrespondensie is gevoer nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.5 The Presbyterian Church in Korea
3.5.1 Prof. J.M. Vorster, dr. C.J. Smit en ds. B.C.G. Fourie het tydens die vergadering van die ICRC
met die broeders van die PCK ontmoet. Die volgende sake is van belang:
3.5.1.1 Die PCK wend vrouens aan in die diens as hulp vir die diaken en evangelis. Daar is egter geen
vrouens in die besondere ampte nie
3.5.1.2 Daar is geen besluit oor die beker/kelkie nie en hulle beskou dit as middelmatige saak
3.5.1.3 “Neergedaal na die hel” is deur die eerste sendelinge uitgelaat en vorm dus nie deel van hulle
belydenis nie.
3.5.2 Hulle het uitnodigings stuur na hul jaarlikse Sinodes.
3.5.3 Die Sinodes is nie bygewoon nie aangesien daarvoor nie begroot is nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.6 RCA
3.6.1 Dr. H.G. Stoker en ds. H.F. van Wyk het samesprekings met twee predikante in Australië gehou
(Rev. Peter Abetz van Willetton en Rev. Leo Douma van Sydney) asook met die Deputate wat die
Sinode van Nieu-Seeland bygewoon het (Rev. David Groeneboom en Rev. Ben Aldridge). Die
volgende sake is van belang:
3.6.1.1 Daar het ’n studiestuk op die Sinode gedien waarin die moontlikheid van die vrou in die
diakensamp oorweeg is. Dit is nie goedgekeur nie.
3.6.1.2 Daar was spanning rondom die verdere openbaringe van die Heilige Gees (dat die Kanon nie
afgesluit sou wees nie). Een gemeente het kerkverband verbreek, en die RCA handhaaf die
afgeslotenheid van die Kanon.
3.6.1.3 Die RCA werk in Wes-Australië saam met die Presbyterian Church, wat in die afgelope jare
wegbeweeg het van die toelating van die vrou tot die besondere ampte, homoseksuele predikante
asook die verdraagsaamheid teenoor Vrymesselary. Tans is die samewerking ook met die
Presbyterian Church in Wes-Australië redelik goed. Suid-Afrikaanse emigrante en oud-lidmate
van die GKSA sluit hoofsaaklik by hierdie kerke aan.
3.6.1.4 Daar is baie Suid-Afrikaners wat kerklik vervreem raak, skynbaar as gevolg van die gemeentes se
onkunde oor kerke met wie die GKSA in korrespondensie is.
3.6.2 Hulle het die GKSA genooi na die Sinode van 1997. Niemand is gestuur nie omdat daarvoor nie
begroot is nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.6.3 Aanbeveling: Bande met die RCA word behou.
Besluit: Goedgekeur.
3.7 Reformed Churches in Botswana
3.7.1 Korrespondensie is aangebied volgens die opdrag van die Sinode.
3.7.2 Die RCB het die korrespondensie aanvaar.
Besluit: Kennis geneem.
3.7.3 Aanbeveling: Korrespondensie word behou.
Besluit: Goedgekeur.

248

3.8 Reformed Churches in Japan
3.8.1 Prof. J.M. Vorster, dr. C.J. Smit en ds. B.C.G. Fourie he tydens die vergadering van die ICRC
met die broeders van die RCJ ontmoet. Die volgende sake is van belang:
3.8.1.1 Die RCJ vind die skakeling met die GKSA as onbevredigend en versoek dat hulle Sinodes
bygewoon word
3.8.1.2 Die RCJ is tans besig met studie oor die vrou in die amp
3.8.1.3 Die gebruik van die beker/kelkie is vir hulle ’n middelmatige saak.
3.8.2 Hulle het ’n versoek gerig om aktief mee te werk met die NG Kerk (SA) in sending. U Deputate
het geoordeel dat daar geen probleme is nie, maar hulle versoek om die moontlikheid van
samewerking op sendinggebied met die GKSA te ondersoek.
3.8.3 Die RCJ het die GKSA uitgenooi na die Sinodesitting. Groete is per brief oorgedra aangesien
niemand gedeputeer kon word nie aangesien daarvoor nie begroot is nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.9 Reformed Churches of New Zealand
3.9.1 Prof. J.M. Vorster, dr. C.J. Smit en ds. B.C.G. Fourie het tydens die vergadering van die ICRC
die broeders van die RCNZ ontmoet. Die volgende sake is van belang:
3.9.1.1 Hulle versoek dringend dat die Sinode van die RCNZ bygewoon moet word aangesien hulle
korrespondensie as onbevredigend ervaar
3.9.1.2 “Neergedaal na die hel” word met ’n voetnoot verduidelik
3.9.1.3 Die gebruik van die beker/kelkie word aan die oordeel van die plaaslike kerk oorgelaat
3.9.1.4 Die vrou dien nie in die besondere dienste nie.
3.9.2 Daar is baie dringend versoek dat afgevaardigdes na die Sinode van 1998 gestuur word.
Hoofsaak is dat baie kulturele en godsdienstige probleme ondervind is met die inskakeling van
lidmate van die GKSA. U Deputate het geoordeel dat dit noodsaaklik was om afgevaardigdes te
stuur, nl. dr. H.G. Stoker en ds. H.F. van Wyk. Die Bestuur van die Administratiewe Buro het die
motivering aanvaar en daar is binne kerkverband gekollekteer om die koste te help dra. Die
volgende sake is van belang:
3.9.2.1 Indringende samesprekings is op die Sinode gevoer oor die kerklike inskakeling van lidmate van
die GKSA. Die historiese agtergrond is aan hulle geskets en groete is namens die GKSA
oorgedra.
3.9.2.2 Daar is met byna al die afgevaardigdes individueel gesprek gevoer. Die resultaat is ’n baie groter
begrip vir die situasie van die Afrikaner wat emigreer.
3.9.2.3 Hulle Sinode het besluit om te deputeer na die Sinode 2000 van die GKSA.
Besluit: Kennis geneem.
4. Aanbevelings
4.1 Daar moet dringend omgesien word na lidmate wat hulle in ander lande vestig. Kerke van wie
lidmate emigreer, moet besonderhede deurgee aan die Deputate vir Ekumenisiteit (Buitelandse
Kerke) met die oog op lidmate se inskakeling.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Daar is boeke deur die Presbyterian Church geskenk aan die Deputate. Die aanbeveling is dat die
boeke in die Biblioteek geplaas word en nie in die Argief nie, sodat dit meer toeganklik is.
Besluit: Goedgekeur.
4.3 Daar word baie sterk aanbeveel dat daar in die tydperk na die volgende Sinode ’n Deputaat
afgevaardig word na elke kerk met wie daar korrespondensie is. Deputasie na die RCA, RCJ en CRC
behoort voorkeur te geniet.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig.
4.4 Die Sinode spreek hom uit oor voortgesette korrespondensie met die CRC en die aard daarvan op die
volgende wyse
4.4.1 daar word voortgegaan met korrespondensie met die CRC
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4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

indringende gesprek moet met die CRC gevoer word oor hulle hermeneutiek.
In die gesprek moet van primêre gegewens van die CRC self gebruik gemaak word.
Deputate moet na die CRC se volgende Sinode afgevaardig word.
‘n Skrywe moet aan die RCNZ gerig word waarin die GKSA se volle besluit in hierdie verband
uiteengesit word.
4.4.6 Motivering van 4.4(4.4.1 – 4.4.5)
4.4.6.1 Vanweë die misverstande tussen die CRC en die GKSA oor die afgelope dekade het daar geen
konkrete bewese sake na vore gekom wat ‘n verhindering vir voortgesette korrespondensie
behoort te wees nie.
4.4.6.2 Uit die amptelike besluit van die CRC oor die opheffing van die suspendering van
korrespondensie blyk dit duidelik dat die besluit nie om politieke redes geneem is nie, maar dat
die GKSA se eerlike soeke na ‘n groter belewing van die eenheid ‘n baie pertinente rol gespeel
het.
4.4.6.3 Vrae uit die geledere van die GKSA oor aspekte van besluite van die CRC kan teruggevoer word
na die hermeneutiek. Daarom is dit noodsaaklik dat gesprekke gevoer word oor beide
kerkverbande se amptelike dokumente en besluite oor die hermeneutiese beginsels onderlinggend
aan Bybelvertaling.
4.4.6.4 Gesien die beginsel van kerklike gesprekvoering, soos gestel in Matt 18, is dit belangrik dat die
GKSA hulle nie laat bedien deur sekondêred inligting oor die CRC nie, maar eerstehandse
inigting bekom uit die amptelike stukke van die CRC self. Dit was in die verlede deurgaans die
beleid van die GKSA in die uitoefening van korrespondensie met die kerke met wie die GKSA in
korrespondensie staan.
4.4.6.5 Ten einde die gesprek op dreef te kry is die noodsaaklik dat ‘n deputaat afgevaardig word om die
komende Sinode van die CRC by te woon.
4.4.6.6 Die Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) is onder die indruk dat die GKSA
korrespondensie met die CRC nou gaan ophef. Om verwarring op te klaar, is dit nodig dat die
RCNZ amptelik ingelig word van die huidige toedrag van sake.
Besluit: Goedgekeur.
4.5 Die Sinode benoem weer Deputate vir Korrespondensie met Buitelandse Kerke.
Besluit: Goedgekeur.
4.6 Hierdie Deputate kry die volgende opdrag om:
4.6.1 Korrespondeer met Kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan
4.6.2 Dra namens die GKSA groete oor aan sulke Kerke wat uitnodigings rig vir afvaardiging
4.6.3 Stuur die Handelinge van Sinode 2000 en inligting oor besluite wat vir hulle relevant is, aan
hierdie Kerke
4.6.4 Vra die Handelinge van hulle Sinodes aan en bestudeer dit met die oog op sake wat vir die GKSA
van belang is
4.6.5 Gaan voort 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: Punte 4.6.1 tot 4.6.5 word goedgekeur.
4.6.6 Gesamentlike aanbeveling van Deputate Korrespondensie met Buitelandse Kerke en Deputate vir
Ekumeniese Sake: Die Sinode word versoek om te begroot en finansiële middele te vind om die
Kerke in die buiteland te besoek met wie die GKSA in korrespondensie is (vir DKBK) asook vir
besoeke aan kerke en kerklike vergaderings met wie moontlike ekumeniese bande gesluit kan
word deur die GKSA (Deputate Ekumeniese Sake). Moontlik kan ’n kollekte oorweeg word.
4.6.6.1 Duidelike oorhoofse beplanning t.o.v. amptelike besoeke aan Buitelandse Kerke moet gedoen
word.
4.6.6.2 Verkieslik moet die Nasionale Sinode self sulke Deputate kies en afvaardig.
4.6.6.3 In besondere gevalle behoort die Deputate vir Ekumenisiteit (Buitelandse Kerke) self te besluit en
te oordeel of en wie na Buitelandse Kerke gestuur moet word.
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4.6.6.4 Dit word dringend noodsaaklik dat kerke in korrespondensie sal saamkom om oor
gemeenskaplike sake te besin en om veral die begrip en draagwydte van “korrespondensie”
aandag te gee.
Motivering: Kerke heg verskillende betekenisse aan die begrip “korrespondensie”.
Besluit: Punt 4.6.6 word goedgekeur.
J. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
1.1 Die oproepe is uitgestuur na die onderskeie kerke. Afgevaardigdes van die CRC, RCNZ, RCA,
CGKN het laat weet dat hulle die Sinode sal bywoon.
1.2 Prof. J.M. Vorster het die CRC besoek.
1.3 Prof. J.H. van Wyk en dr. C.J. Smit het kerke in Nederland besoek.
1.4 Daar was ‘n navraag uit Nieu-Seeland oor die hermeneutiek van een van die professore.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Uit die verslag van prof. Vorster is dit duidelik dat daar indringende gesprekke met die CRC gevoer
moet word.
2.2 Uit die verslag van prof. Van Wyk en dr. Smit blyk dit dat daar steeds verwarring is aangaande die
term “korrespondensie”.
2.3 Die navraag oor die professor is na die Kuratore verwys en sal deur hulle afgehandel word.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbevelings
3.1 Die Sinode gee aan die nuwe Deputate die opdrag om te besin oor die term korrespondensie. Alle
kerke (met wie die GKSA korrespondensie het) se siening oor korrespondensie moet ingewin word
en dan moet aan die volgende Sinode ‘n duidelik bewoorde aanbeveling gegee word.
3.2 Daar moet indringende samesprekings met die CRC gevoer word en ‘n finale verslag moet aan die
Sinode van 2003 voorgelê word.
Besluit: Goedgekeur.
K. Rev. Leonard J. Hofman van die CRC spreek sy dank en waardering uit vir die besluit dat die GKSA
korrespondensie met die CRC voorsit.
L. KOMMISSIERAPPORT INSAKE RCA
1. Opdrag
Rede en groete oorgebring : deur die RCA.
Besluit: Kennis geneem.
2. Werkswyse
2.1 Na aanleiding van die groeteboodskap van die RCA en ‘n faksboodskap wat ontvang is van rev. D.
Groenenboom (Sekretaris Ekumeniese Sake, RCA) het dr. Johann Joubert die Kommissie oor die
volgende twee sake toegespreek:
2.1.1 Morele en finansiële hulp aan die RCA met spesifieke verwysing na die bediening van
immigrante uit Suid-Afrika.
2.1.2 Afvaardiging na die Sinode van die RCA in Mei 2000.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
3.1 Morele en finansiële hulp (vgl. 2.1.1)
Volgens berekening het ongeveer 500 000 immigrante uit Suid-Afrika hulle in Australië gevestig. ‘n Baie
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hoë persentasie van hierdie immigrante het hulle nie by die RCA gevoeg nie. Omdat dit vir die RCA ‘n
bron van kommer is, het hulle ‘n groot poging van stapel gestuur om hierdie emigrante op te spoor en
kerklik in te skakel. Omdat min Australiërs die historiese agtergrond van SA immigrante begryp, wil die
RCA drie (3) predikante (twee uit die NG Kerk en een uit die Geref. Kerke) beroep om hulle met hierdie
inskakeling te help. Vir hierdie doel vra hule morele en finansiële hulp van die kerke in Suid-Afrika.
3.2 Afvaardiging na die Sinode van die RCA in Mei 2000 (vgl. 2.1.2)
‘n Skriftelike uitnodiging na die Sinode van die RCA sal D.V. in Februarie 2000 ontvang word. In die lig
van die immigrasie-krisis is dit vir die RCA van groot belang dat die GKSA ‘n afgevaardigde hulle
Sinode sal hê.
Besluit: Kennis geneem.
4. Sake waaroor die Sinode moet besluit
4.1 Dat die GKSA die RCA moreel en finansieel ondersteun in hulle poging om immigrante uit SA
kerklik in te skakel en wel op die volgende wyse:
4.1.1 Deur die RCA te verseker dat ons hulle kommer oor die immigrante deel en dat die GKSA graag
in hierdie saak sal meewerk.
4.1.2 Dat ‘n vrywillige bydrae van alle kerke in die GKSA vir hierdie doel gevra word en dat ‘n
besondere appèl gemaak word op kerke wat bewus is van emigrante-lidmate wat in Australië
woon.
4.2 Dat die GKSA ‘n afgevaardigde stuur na die Sinode van die RCA gedurende Mei 2000 en dat vir
hierdie doel begroot word.
4.2.1 Motivering:
4.2.1.1 Die RCA benodig die GKSA se insette en morele steun in die versorging van emigrante uit SA.
Besluit: Goedgekeur.

15.4 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL OOR
SENDINGSAMEWERKING TUSSEN DIE GKSA EN BUITELANDSE KERKE
(Artt.91, 203)
A. Ds. B.C.G. Fourie stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Ekumenisiteit.
C. Ds. J.J. Cloete stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
1. Die Sinode maak dit deel van die mandaat van die Deputate vir Ekumeniese Aangeleenthede om alle
sake rakende sendingsamewerking tussen die GKSA en buitelandse kerke te hanteer in samewerking
met die Deputate Korrespondensie Buitelandse kerke. Dit sluit in:
1.1
Afvaardiging na ekumeniese sendingkonferensies waarheen sendelinge van die GKSA genooi
word, (bv. die Sendingkonferensies van die ICRC)
1.2
Advies aan plaaslike en buitelandse kerke wat sending-samewerkingsprojekte oorweeg
1.3
Kontak te behou met kerke wat op dieselfde Belydenisgrondslag staan by sake waarin
sendingsamewerking nodig is
1.4
Daaroor besin of ‘n dokument wat riglyne gee vir samewerkingsooreenkomste met buitelandse
kerke by sending, nie noodsaaklik geword het nie.
2. Die Sinode wys ervare sendelinge aan om deel van hierdie Deputategroep te vorm om hierdie
opdragte so effektief moontlik te hanteer.
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Motivering
1. Die afgelope aantal jare lyk dit asof daar vir die GKSA heelwat nuwe deure vir sendingprojekte
oopgaan. Daar is ook verblydende blyke van nuwe belangstelling van die kant van buitelandse
Gereformeerde Kerke wat nou in Suid-Afrika ‘n oop deur sien om van hier af saam met ons na ander
Afrikalande uit te reik.
2. In die verlede het die Sendingdeputate altyd die opdrag gehad om oor sulke samewerking advies te
gee. Die vorige Sinodes het egter nie weer Sendingdeputate benoem nie. Dit het die afgelope drie
jaar tog ‘n leemte gelaat omdat buitelandse kerke wat saam met ons sendingwerk wil doen, nie
geweet het nie waar om aan te klop vir advies oor samewerking met die GKSA in spesifieke
praktiese sendingaangeleenthede.
3. Samewerking met buitelandse kerke in sendingprojekte is soms heel kompleks en verg dikwels
gespesialiseerde besinning en advies wat nie deur plaaslike kerke alleen afgehandel kan word nie.
Hieronder kan verwys word na buitelandse kerke (met wie ons wel kerklike korrespondensie
handhaaf maar wat tog in hulle eie land ‘n ander of ‘n aangepaste kerkorde gebruik) en dan deur
hulle sendingwerk plaaslike Gereformeerde Kerke tot stand laat kom wat in sommige opsigte effens
vreemd is aan die GKSA se Kerkorde en kerklike tradisie. (Desnoods moet buitelandse sendelinge
wat hier kom sendingwerk doen, verplig word ‘n kort kursus oor die GKSA se Kerkorde te voltooi
voor hulle hier begin werk.)
4. Sulke buitelandse kerke het soms ook ‘n ietwat ander benadering tot liturgiese sake en dit kan dan
verwarring skep in die geledere van jong gelowiges wat nie kan begryp waarom die GKSA
gemeentes wat op verskillende plekke deur die arbeid van die sendelinge uit verskillende lande van
herkoms tot stand gekom het, soms taamlik skerp in aksente verskil nie. Hieronder kan genoem
word die sendelinge van die Christelijke Gereformeerde Kerke in KwaNdebele, die sendelinge van
die Nederlandse Gereformeerde Kerke in Natal en die Koreaanse sendelinge van die Kosin
Presbyterian Church by Verena. (Hierdie laasgenoemde kerk oorweeg om meer Koreaanse
predikante as sendelinge na Suid-Afrika te stuur en wil graag saam met plaaslike Gereformeerde
Kerke werk.)
5. Samewerking met kerke van onbesproke Gereformeerde Belydenis met wie ons om bepaalde
historiese redes nog nie kerklike korrespondensie handhaaf nie en tog belangstel om in bepaalde
sendinggebiede of sendingprojekte saam met ons te werk. Hier kan verwys word na die
Gereformeerde Gemeentes in Nederland se goeie werk in die ou Boputhatshwana, die Presbyterian
Churches in America (PCA) wat ‘n sterk Calvinistiese Kerk is en reeds in hulle (sinodale)
sendingstrukture besluit het dat hulle nou Suid-Afrika ‘n belangrike doelwit in die uitbreiding van
hulle sendingaktiwiteite wil maak, maar hier graag veral met multikulturele Engelssprekende
gereformeerdgesinde kerke wil saamwerk. Nog ‘n voorbeeld is die Heritage Netherlands Reformed
Church in die VSA en Kanada wat baie ortodoks Calvinisties en gereformeerd is, maar tog nie met
ons kerklike korrespondensie handhaaf nie en nou tog belang stel om moontlik in sendingprojekte
saam met bestaande Gereformeerde Kerke in SA betrokke te wees.
6. Die kerkregtelike (amp-) status van buitelandse sendelinge binne die GKSA is soms nie so
eenvoudig om te bepaal en te reël nie. In die lig van ons KO, artt. 3-14 en 39 is dit ook nie iets wat
slegs deur plaaslike kerke behoorlik afgehandel kan word nie. Verder bepaal KO, art. 52 duidelik:
Kerklike korrespondensie en samewerking of kontak (met kerke en kerklike instansies) buite die
algemene sinodale verband, word in ‘n algemene sinode gereël. In die lig daarvan dat ons Algemene
Sinode tans nie funksioneer nie, is die aangewese weg dat aspekte van sulke internasionale
samewerking op sendinggebied deur die Nasionale Sinode se Deputate vir Ekumeniese
aangeleenthede gereël moet word.
7. Verskeie buitelandse kerke funksioneer ook reeds op so ‘n manier dat hulle enkele ervare sendelinge
benoem om deel van hulle Deputate vir Ekumeniese aangeleenthede te vorm en dan aan sulke
Deputate opdrag gee om ook sake oor sendingsamewerking met buitelandse kerke te hanteer. Die
Orthodox Presbyterian Church (OPC) in die VSA is hiervan ‘n duidelike voorbeeld.
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8.

Die Deputate vir Ekumeniese Aangeleenthede kan ook, vanweë hulle huidige werksaamhede,
moontlike pertinent belangstellende buitelandse kerke identifiseer en uitnooi om ons te kom help met
die groot onvoltooide sendingtaak wat nog in Suidelike Afrika en Afrika gedoen moet word.

Samevattend
In Suidelike Afrika is die oes van ons Here steeds groot en die arbeiders min. Daar is egter op die
oomblik opwindende moontlikhede van internasionale samewerking in sig; dit kan deure oopmaak om
ons Gereformeerde getuienis op sendinggebied baie ver uit te brei en te verdiep. Dit is egter nodig dat die
Nasionale Sinode sodanige samewerking ook versigtig deur kundige Deputate laat hanteer om seker te
maak dat dit in goeie bane gelei word en nie op die ou end verwarring in ons eie geledere veroorsaak nie.
Mag die betrokke vergaderings wat verder hierdie Beskrywingspunt hanteer, die Here se wysheid ervaar
en die moontlike aanvaarding en implementering daarvan ‘n sinvolle bydrae lewer in die uitbreiding van
sy koninkryk.
Besluit: Die Beskrywingspunt word goedgekeur.
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16. Emeritaatsversorging
16.1

RAPPORT DEPUTATE VIR EMERITAATSVERSORGING (Artt.54, 57, 58(a), 63,
140, 163)

A. Ds. L.H. van Schaik stel die Rapport.
B. Br. Charles Erasmus, aktuaris van die GKSA Predikante Pensioenfonds, spreek die Sinode toe.
C. Dr. D.J.S. Steyn spreek ‘n dankwoord aan br. Charles Erasmus vir puik dienste gelewer was aktuaris
van die PPF en veral vir sy beskikbaarheid. Dr. Steyn bedank ook al die Trustees van die PPF, asook
die administratiewe personeel, nl. br. H.S.J. Vorster, sr. Wymie du Plessis en sr. René Venter.
D. Dr. D.J.S. Steyn verwelkom die verteenwoordiger van Fedsure, mnr. Jeremy Yatt, die Algemene
Bestuurder van Ondersteuningsdiens. Hy spreek die Sinode namens Fedsure Health toe.
E. Besluit: Word verwys na die Kommissie vir Emeritaatsversorging.
F. Ds. T.C. de Klerk stel die Kommissierapport.
A

RAPPORT PREDIKANTE PENSIOENFONDS

B

RAPPORT BYSTANDSFONDS

C

RAPPORT MEDIESE VERSORGING

D

RAPPORT DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING

A. RAPPORT PREDIKANTE PENSIOENFONDS
SAKE WAAROOR DIE SINODE KENNIS MOET NEEM
1. Sinode Opdragte
Die volgende opdragte is aan die Trustees opgedra:
1.1 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 (Acta 1997:308,3.1.2.2.1.3).
Die opdrag is uitgevoer. Daar was behoorlike skakeling deur die Sekretaris van die Trustees wat ook
’n lid van die Bestuur is.
1.2 Die Sinode dra dit aan die nuwe Trustees op om minstens tweejaarliks kwotasies van versekeraars
aan te vra vir die onderskrywing van die sterfte- en ongeskiktheidsvoordele (Acta
1997:329,3.1.4.1.2).
Die opdrag is uitgevoer en sal volledig in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.
1.3 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) (Acta 1997:331,3.5.1.1.1).
Die besluit is skriftelik aan Kerkrade deurgegee.
1.4 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) (Acta 1997:331,3.5.1.1.2).
Die besluit is skriftelik aan Kerkrade deurgegee.
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1.5 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 (Acta 1997:331,3.5.1.1.3).
Die besluit is skriftelik aan Kerkrade, Klassisse en die Deputate van die Part. Sinode deurgegee.
1.6 Die Sinode besluit dat die prosedure by onbekwaamheid weens siekte (KO, art.13 beroepsongeskiktheid van ’n predikant) goedgekeur en by die Kerke aanbeveel word vir die
hantering van aansoeke tot emeritering op grond van onbekwaamheid vanweë “siekte of andersins”
(Acta 1997:332, 3.5.2.9).
Die besluit is skriftelik aan die Kerkrade en Klassisse deurgegee.
1.7 Die Sinode 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
(Acta 1997:334, 3.5.3.1.5).
Die besluit is skriftelik aan die Kerkrade en Klassisse deurgegee.
1.8 Die Sinode 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
(Acta 1997:334, 3.5.3.2.5).
Die besluit is skriftelik aan die Kerkrade en Klassisse deurgegee.
1.9 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 (Acta 1997:335, 3.5.3.4).
Die besluit is skriftelik aan die Kerkrade en Klassisse deurgegee.
1.10 Die PGT word vasgestel as minstens die kontant-gedeelte van traktement. Die Trustees kry opdrag
om dokumentêre bewys op ’n vorm wat deur die Trustees aan die Kerke gestuur word, van al die
Kerke te verkry waarin die PGT bevestig word (Acta 1997:344, 4.2.1).
Die besluit is skriftelik aan die Kerkrade en Klassisse deurgegee en dokumentêre bewyse is van alle
predikante ontvang.
1.11 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 (Acta 1997:344, 4.2.3).
Die Trustees het met die onderhawige gevalle waar moontlik met Kerkrade in verbinding getree, en
die saak is volledig tydens die besoeke aan Klassisse met alle kerke opgeneem.
1.12 Waar die visitatore altyd navraag doen oor die versorging van die 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 (Acta
1997:344, 4.2.4).
Die besluit is skriftelik aan Klassisse gestuur.
1.13 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 (Acta 1997:345, 4.2.5).
Die besluit is skriftelik aan die Kerkrade en Klassisse deurgegee.
1.14 Die twee Kerke moet volgens Sinodebesluit met inagneming van hulle omstandighede (bv.
annuïteite wat uitgeneem is) en op die mees ekonomiese wyse, op standaard gebring word (Acta
1997:346, 4.3.5.3.1).
Een van bogenoemde Kerke het volledig ingeskakel. Die tweede kerk se predikant is ingeskakel
maar met ’n PGT van R11 500 per jaar. Die probleem ontstaan dat kragtens KO, artt. 13, 20 op
grond van so ’n lae PGT die predikant totaal onversorg sal wees by eventuele emeritering/afsterwe.
Die saak sal aan die Sinode vir ’n aanbeveling voorgehou word.
1.15 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
inagneming van die implikasies) en met die PGT’s soos deur die Sinode besluit (Acta 1997:346,
4.3.5.3.2).
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Met spyt moet aan die Sinode gerapporteer word dat een van die predikante oorlede is alvorens hy
by die Pensioenfonds ingeskakel het met die gevolg dat sy weduwee en afhanklikes nie deur die
Pensioenfonds en/of Emeritaatsfonds versorg word nie.
Die ander predikant het by sy nuwe kerkraad volledig by die Pensioenfonds ingeskakel.
1.16 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 (Acta 1997:347, 5.1).
Die opdrag is uitgevoer.
1.17 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 (Acta 1997:347, 5.2).
Die opdrag is uitgevoer.
1.18 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 (Acta 1997:362 oor Sterftevoordele).
Die opdrag is uitgevoer.
1.19 Die Sinode keur die optrede van die Trustees goed en gee aan die benoemde Trustees opdrag om
gereeld die situasie te moniteer (Acta 1997:363 oor Beleggings).
Die opdrag is uitgevoer.
1.20 Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in terme van KO, artt.13 en 20 te
hanteer (Acta 1997:363, 4 (1.1)).
Aan die opdragte is voortdurend aandag gegee.
1.21 Om alle opdragte wat mag voortspruit uit die vergaderings wat die Emeritaatsversorgingsfonds,
Pensioenfonds, Mediese Skema en Bystandsfonds hanteer, uit te voer (Acta 1997:363, 4 (1.2)).
Aan die opdragte is voortdurend aandag gegee.
Besluit: Kennis geneem.
2. Reglementwysigings
Sedert die stigting van die Fonds op 1 Julie 1994 is die volgende wysigings aan die reëls aangebring:
Punt 3, Reël 5.2
Die Trustees het aan hierdie wetswysiging reeds voldoen en die eerste rondte vir die verkiesing van
Trustees is alreeds verkies soos deur die Wet vereis. Die tweede rondte verkiesing sal in die
Aanvullende Agenda gerapporteer word.

1. WOORDBEPALINGS
1.1 EMERITEEROUDERDOM (Acta 1997:310) is vervang met: “Die eerste dag van enige maand
tussen die ouderdomme van vyf-en-vyftig en vyf-en-sestig van die LID.”
1.2 PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT (Acta 1997:312)
“Die PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT wat as basis gebruik word vir die berekening van
bydrae en voordele word van tyd tot tyd deur die KERKRAAD bepaal. Sover dit die voordele
omskryf in Reël 14.2 aanbetref, mag die Trustees bewys van goeie gesondheid van die betrokke
LID vereis alvorens verhogings in voordele as gevolg van verhoging in PENSIOENGEWENDE
TRAKTEMENT van krag word.”
2. REëL 3.4 (Acta 1997:313)
“Enige geskille wat mag ontstaan in verband met eise kragtens, of vertolking 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 Nasionale Sinode van die KERKE moet verwys.”
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3. REëL 5.2 (Acta 1997:314)
“Die Trustees bestaan uit agt persone:
5.2.1 Vier persone, wat nie LEDE van die FONDS mag wees nie, word deur die Nasionale Sinode
tydens elke sitting van die Nasionale Sinode benoem. Een sekundus vir die vier Trustees wat
deur die Nasionale Sinode aangewys is, word ook dieselfde tyd deur die Nasionale Sinode
aangewys. Die ampstermyn van die Trustees en die sekundus verstryk by die sitting van elke
daaropvolgende Nasionale Sinode en hulle is weer verkiesbaar.
5.2.2 Vier persone, wat LEDE van die FONDS moet wees, word per stembrief deur die LEDE
verkies gedurende die drie maande wat elke sitting van die Nasionale Sinode voorafgaan.
Een sekundus (wat ‘n LID moet wees) vir die vier Trustees wat deur die LEDE verkies is,
word terselfdertyd deur die LEDE verkies. Die ampstermyn van die Trustees en die sekundus
aldus verkies begin by die aanvang van die eersvolgende Sinodesitting na die verkiesing en
verstryk by die sitting van daaropvolgende Nasionale Sinode.
5.2.3 Tot die sitting van die Nasionale Sinode wat in Januarie 2000 ‘n aanvang neem, sal vier
Trustees, wat LEDE moet wees, per stembrief deur die LEDE voor 15 Desember 1998 gekies
word en die aldus verkose Trustees sal van 15 Desember 1998 af tot die sitting van die
Nasionale Sinode wat op 4 Januarie 2000 ‘n aanvang neem, as Trustees optree.
5.2.4

By alle verkiesing van Trustees soos in 5.2.2 en 5.2.3 hierbo genoem, sal ‘n gewone
meerderheid van stemme nodig wees vir Trustees om as verkose beskou te word.”
4. REëL 5.3 (Acta 1997:314)
“Die Voorsitter van die Trustees word deur die Trustees verkies.”
5. REëL 5.4 (Acta 1997:314)
“Die kworum van die Trustees bestaan uit vyf Trustees waarvan ten minste drie LEDE moet wees. ‘n
Kworum is bevoeg om enige pligte van die Trustees uit te voer, ongeag enige vakature wat op die
Trustees mag bestaan.”
6. REëL 14.1.2 (Acta 1997:320)
“’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, bereken deur die AKTUARIS, aan die LID te betaal.
Indien sodanige jaargeld minder is as die maksimum jaargeld volgens statutêre maatreëls ten volle
gekommuteer mag word, sal die volle REGMATIGE AANDEEL in kontant aan die LID betaal word
in welke geval daar geen jaargeld aan die GEREGTIGDE GADE ingevolge Reël 14.3.2.2 betaalbaar
sal wees nie.”
7. REëL 14.2.2.2 (Acta 1997:321)
“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 wat volg op die maand waarin die LID te sterwe gekom het. Elke maandelikse paaiement is
gelyk aan een twaalfde van die jaarlikse bedrag van die jaargeld.”
8. REëL 14.2.2.3 (Acta 1997:321)
“Die jaargeld aan die GEREGTIGDE GADE is betaalbaar totdat sy te sterwe kom.
KINDERJAARGELD verdubbel met ingang van die maand waarin sy te sterwe kom.”
9. REëL 14.3 (Acta 1997:322)
14.3 Sterftevoordeel op of na EMERITEEROUDERDOM.
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14.3.1 Terwyl nog in diens
Indien ‘n LID wat op of na EMERITEEROUDERDOM in diens van die KERKE is en nog nie ‘n
jaargeld kragtens die Reglement ontvang nie, te sterwe kom, sal dit beskou word asof die LID op
die dag van sy dood geëmeriteer het en sal die toepaslike bepalings van Reëls 14.1.2 en 14.3.2.2
geld met dien verstande dat dit aanvaar sal word dat die LID een derde van sy REGMATIGE
AANDEEL kragtens Reël 14.1.2 in kontant geneem het.
14.3.2 Reeds geëmeriteer
14.3.2.1 indien ‘n LID wat reeds ‘n jaargeld ingevolge Reël 14.1.2 ontvang, te sterwe kom, sal
die jaargeld staak tensy die sterfte plaasvind voordat die jaargeld vir ‘n periode van vyf
jaar na die aanvang van die jaargeld betaal is, in welke geval betaling van die jaargeld
sal voortgaan totdat die jaargeld vir die genoemde vyf jaar-periode betaal is, met dien
verstande dat
• indien die LID ‘n GEREGTIGDE GADE nalaat, sodanige uitstaande paaiemente aan die
GEREGTIGDE GADE betaal sal word, en
• indien die LID ‘n GEREGTIGDE GADE nalaat nie of indien ‘n GEREGTIGDE GADE
sterf terwyl sodanige uitstaande paaiemente betaalbaar is, ‘n enkelbedrag gelykwaardig
aan die balans van die uitstaande paaiemente in die boedel van die LID of die
GEREGTIGDE GADE, welke ookal van toepassing is, gestort sal word. Die
enkelbedrag sal deur die AKTUARIS bereken word.
14.3.2.2 indien ‘n LID ‘n GEREGTIGDE GADE nalaat en mits sy jaargeld nie ten volle in ‘n
enkelbedrag betaal is nie, sal daar na staking van die betaling van jaargeld ingevolge
Reël 14.1.2 aan die GEREGTIGDE GADE ‘n maandelikse jaargeld betaal word wat
gelyk is aan 50% van die maandelikse jaargeld wat voor sodanige staking ten opsigte
van die LID betaalbaar sou wees indien hy nie ‘n gedeelte van sy jaargeld ingevolg Reël
14.1.2 in kontant geneem het nie.”
10 REëL 14.7.2 (Acta 1997:3230
“Indien die bydraes wat deur en ten opsigte van ‘n LID betaalbaar is, nie voortgesit word nie, mag die
LID of die KERKRAAD versoek dat die LID se REGMATIGE AANDEEL in die FONDS gehou
word tot hoogstens die bereiking van die LID se EMERITEEROUDERDOM. Gedurende sodanige
tydperk van tydelike afwesigheid sal geen sterftevoordele ingevolge Reël 14.2 op die LID en/of
BEGUNSTIGDES van toepassing wees nie. Die REGMATIGE AANDEEL sal steeds onderhewig
wees aan dieselfde verhogings wat op die bydraende LEDE van toepassing is. Die LID en/of
KERKRAAD mag te enige tyd na die aanvang van die periode van tydelike afwesigheid, opdrag gee
dat die REGMATIGE AANDEEL aan die LID betaal word. Die REGMATIGE AANDEEL sal dan
ingevolge Reël 14.1 of 14.6 hanteer word.”
Besluit: Kennis geneem.
3. Emeritering en afsterwe van lede
3.1 Predikante wat sedert 1 Januarie 1997 geëmeriteer het is: 21
3.2 Predikante oorlede : 2
Besluit: Kennis geneem.
4. Ongeskiktheid KO, art. 13
Predikante wat medies ongeskik verklaar is: 7
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Daar bestaan ’n ongeskiktheidsrekening vir die invloei en uitgawe van ongeskiktheidsinkomste wat
aan die predikante oorbetaal word.
Die state by die Ongeskiktheidsfonds wat jaarliks geoudit word lyk soos volg:
Besluit: Kennis geneem.
5. Lede uit die Pensioenfonds
Predikante wat sedert 1 Januarie 1997 volgens KO, artt. 12, 79 en 80 uit die bediening is: 12
Besluit: Kennis geneem.
6. Verslag oor finansies en beleggings
6.1 Beleggings
6.1.1 Beleggingsbeleid. ’n Beleggingsbeleid is in samewerking met die aktuaris opgestel. Die beleid lui
soos volg:
1. Die verpligtinge van die GKSA Predikante Pensioenfonds is van ’n langtermynaard en die
beleggings behoort dus ook van ’n langtermynaard te wees.
2. Die verpligtinge van die fonds word verteenwoordig deur die saldo’s wat ten opsigte van die
lede van die fonds toegedeel word. Hierdie saldo’s word opgebou met die uitsluitlike doel
om by emeritering voordele aan lede beskikbaar te stel. Dit is gewens dat hierdie voordele
verband sal hou met elke betrokke lid se vergoeding op daardie stadium. Aangesien hierdie
vergoeding oor tyd sal verhoog op ’n basis wat met inflasie tred hou, is dit noodsaaklik dat ’n
beduidende gedeelte van die bates van die fonds ook belê word in instrumente waarvan die
opbrengs ook oor tyd gereken inflasieverwant sal wees, te wete aandele en eiendomme.
3. Aangesien hierdie toepaslike beleggingsveld ’n hoë vlak van kundigheid en toepaslike
tegniese kennis vereis, is dit aangewese om professionele beleggingsbestuurders aan te wys
om namens die Trustees hierdie beleggingsfunksie te verrig.
4. Die rol van die Trustees is dan om op ’n deurlopende basis die prestasie van die aangewese
beleggingsbestuurders te beoordeel ten einde sover moontlik te verseker dat ’n optimale
beleggingsopbrengs op die bates van die GKSA Predikante Pensioenfonds behaal word.
5. Aangesien die lede van die fonds se voordele by emeritering direk gekoppel is aan die
beleggingsopbrengs wat op die bates van die fonds behaal word, dra die lede dus ook
effektief die volle beleggingsrisiko onder die fonds en het die Trustees dus ’n baie groot
verantwoordelikheid om namens die lede toe te sien dat die behaling van ’n optimale
beleggingsopbrengs wel deurgaans nagestreef word.
In hierdie verband egter behoort die Trustees ook in ag te neem dat die fonds tans nog
relatief jonk is en dat ’n skerp fluktuerende beleggingsprestasie op hierdie stadium baie
negatief deur die lede van die fonds ervaar mag word. In die lig hiervan is dit raadsaam dat
’n gedeelte van die bates van die fonds (byvoorbeeld die eerste R5-miljoen se beleggings
plus die beleggingsgroei daarop) vir die afsienbare toekoms in sogenaamde gewaarborgde
beleggingsportefeuljes belê word ten einde ’n mate van stabiliteit in die totale
beleggingsopbrengs te bewerkstellig, maar sonder om noodwendig te veel van die optimale
groei wat op ’n suiwer markwaardebasis behaal sou kon gewees het, prys te gee.
6. Aangesien die funksie van die optimale belegging van die bates van die fonds ten volle aan
die aangewese beleggingsbestuurders van tyd tot tyd gedelegeer word, behoort alle
beskikbare kontant, behalwe vir ’n klein batige saldo van byvoorbeeld R2 000 maksimum,
op ’n deurlopende basis in die ooreengekome verhoudings na die aangewese
beleggingsbestuurders oorgeplaas te word, en kan die nodige fondse om voordele te betaal,
dan soos nodig van hierdie betrokke partye aangevra word. Daar moet daarteen gewaak
word om nie hierdie delegasierol af te water deur van tyd tot tyd enige ander handelinge met
betrekking tot die hantering van beskikbare kontant goed te keur nie.

260

7.

Ten einde die Trustees in staat te stel om hulle toesighoudende rol in die verband na behore
te verrig, behoort voldoende inligting op ’n gereelde basis aan hulle beskikbaar gestel te
word met betrekking tot onder andere
• die vergelykende beleggingsprestasie wat deur elke beleggingsbestuurder behaal is (oor
verskillende periodes gemeet indien moontlik)
• die hantering van kontantvloei
• die stand van debiteure en krediteure.

6.1.2 Beleggingskommissie. Die Trustees het ’n Kommissie saamgestel waarop die aktuaris sitting het.
Die Kommissie het met bogenoemde beleggingsbeleid as basis, aanbevelings by die Trustees
gemaak.
Besluit: Kennis geneem.
6.1.3 Fondse belê:
GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS
Inligting soos per jongste state ontvang van verskillende maatskappye

PENSIOENFONDS
Polisbeleggings
- Gewaarborgde portefeuljes
Maatskappy en staatdatum
- Bestuurde portefeuljes *
Totaal per maatskappy in polisse

TOTAAL
@ BOEKWAARDE
SANLAM (1/9/99)
Kapitaal
Na bonusse
3,701,500
4,287,007
SANLAM 200+(1/9/99)
Boekwaarde Markwaarde
4,659,676
4,944,337
8,361,176
9,231,344

SOUTHERN ( Skema 096726)
4,113,663

4,113,663

7,815,163
INVESTEC (31/9/99)
Boekwaarde Markwaarde
5,102,419
5,171,640
5,102,419
5,171,640

9,762,095

Beleggings tot op datum *
in Bestuurde portefeuljes
( * Alle beleggings is nog nie erken nie)
In aandele
Aantal
Verkoopsprys soos op 1/11/99
Totale waarde in aandele

Belegging per maatskappy en in TOTAAL

70,290
6.90
485,001.00

485,001.00

8,846,177

9,716,345

Besluit: Kennis geneem.
6.1.4 Ouditstate
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485,001.00

4,113,663

5,102,419

5,171,640

18,062,259

BEZUIDENHOUT & STEYN

GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A)
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A)
VENNOTE/PARTNERS:

POSBUS / P.O. BOX:

P.M. STEYN
J.C JONKER

Bygestaan deur/Assisted by:
G.W.L. BEZUIDENHOUT
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TELEFOON / TELEPHONE:

(018) 297-5457/8/9

Faks / Fax:

(018) 294-8720

e-Pos: jscasa@iafrica.com
RETIEFSTRAAT 11 RETIEF STREET
POTCHEFSTROOM 2520

10 November 1999
Aan die Trustees van:
GKSA - PREDIKANTE PENSIOENFONDS
Ons het die finansiële jaarstate van die GKSA - PREDIKANTE PENSIOENFONDS soos
uiteengesit op onderstaande bladsye vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 geouditeer. Hierdie
finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees. Ons verantwoordelikheid is om oor
hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.
Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.
‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets-grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en
openbaarmakings in die finansiële state
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings
deur bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die
finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.
Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
GKSA - Predikante Pensioenfonds die op 30 Junie 1999 en van die resultate van sy
bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met algemeen
aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.)
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE
PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE PENSIOENFONDS

Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 aan.

1.

BESTUUR

1.1 Trustees
Die name van die trustees gedurende die jaar onder oorsig is:
Lede
:
B.J. Kruger
H.S.J. Vorster
M.P. Fourie (aangestel 8/6/1999)
D.J.S. Steyn (Voorsitter)
B.G. Kukkuk
L.H. van Schaik
C.J.H. Kruger
J.H. Howell

1.2 Hoofbeampte
Naam van hoofbeampte:
Datum van aanstelling:

H.S.J. Vorster
1 Desember 1995

1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds
Adres van geregistreerde kantoor:
Posadres:
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Posbus 20004
H/V Molen- en Meyerstraat
NOORDBRUG
POTCHEFSTROOM
2522
2520

1.4 Waardeerder
Naam van waardeerder:

C. Erasmus

1.5 Beleggingsadministrateur
Naam van die beleggingsadministrateurs:
Sanlam
Investec
Momentum
1.6 Deelnemende werkgewers
Die volgende werkgewers neem ingevolge die statute van die fonds aan hierdie
pensioenfonds deel:
Kerkrade van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE
PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE PENSIOENFONDS

2.

BESKRYWING VAN DIE PENSIOENFONDS

2.1 Tipe pensioenfonds
Vir die doeleindes van die voorgeskrewe finansiële state van die fonds is die fonds
ingevolge artikel 1 van die Inkomstebelastingwet 1962, geklassifiseer as 'n
pensioenfonds.
2.2 Voordele
Groepslewensdekking, ongeskiktheidsdekking en pensioenvoorsiening.

3.

BELEGGINGSBELEID VIR DIE VERSLAGJAAR
Die fonds se beleggings bestaan deels uit 'n gewaarborgde portefeulje en deels
uit markverwante beleggings.
Die trustees het vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 die volgende beleid aanvaar:
100% van alle beskikbare kontant word in gelyke dele in Sanlam en Investec belê.

4.

OORSIG VAN DIE JAAR SE
AKTIWITEITE

4.1 Lidmaatskap
Die getal lede op 30 Junie 1999 was: 288
a.
Oordragte ontvang - geen
b.
Oordragte uit - geen
c.
Toetredes - 11
d.
Onttrekking - 14
4.2 Opgelope fonds
Ledebydraes is 7.5% van die pensioengewende traktement en die Kerkrade se bydrae
is 12.5% van die pensioengewende traktement.

5.

GETROUHEIDSDEKKING
Volgens die opinie van die trustees is voldoende getrouheidsdekking
uitgeneem.

264

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE
PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE PENSIOENFONDS

6.

GOEDKEURING VAN DIE FINANSIëLE STATE
Die finansiële state van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Pensioenfonds
asook alle ander inligting in hierdie verslag vervat, is die verantwoordelikheid van
die trustees en die hoofbeampte.
Die trustees en die hoofbeampte voer hierdie verantwoordelikheid uit hoofsaaklik
deur die daarstelling en instandhouding van rekeningkundige stelsels en praktyke
wat behoorlik gesteun word deur interne rekeningkundige kontroles. Hierdie
kontroles, wat deur die fonds of sy administrateurs geïmplementeer en uitgevoer
word, verseker dat die fonds se bates beveilig word, transaksies behoorlik gemagtig
en uitgevoer word en dat die finansiële rekords betroubaar is. Hierdie finansiële
state is ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk, die statute
van die fonds en die bepalings van die Wet op Pensioenfonds, 1956, opgestel.
Die finansiële state van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Predikante Pensioenfonds uiteengesit op bladsye 6 tot 9 is deur die trustees en die hoofbeampte
goedgekeur op ……………………….en word deur hulle gesertifiseer as, na die
beste van hul wete en kennis, waar en redelik, en word namens hulle geteken
deur:

VOORSITTER

TRUSTEE

HOOFBEAMPTE

D.J.S. Steyn

B.G. Kukkuk

H.S.J. Vorster
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE
PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
STAAT VAN FONDSE EN NETTO BATES OP 30 JUNIE 1999

Aant.

1.

2.

1998
R

FONDSE
1.1 OPGELOPE FONDS
Pensioen

17,225,337

12,986,109

TOTALE FONDSE

17,225,337

12,986,109

BATES
2.1 BELEGGINGS

6

16,957,259

2.2 SANLAM

7

421,740

2.3 BEDRYFSBATES
Bank
Debiteure
TOTALE BATES
3.

1999
R

13,131,495
-

15,600

6,814

1,962
13,638

4,006
2,808

17,394,599

13,138,309

169,263

152,200

20,297
66,459
82,506

45,897
53,600
52,703

17,225,337

12,986,109

MIN: VERPLIGTINGE
3.1 BEDRYFSLASTE
Voordele betaalbaar
Voorsienings
Ontvanger van Inkomste

NETTO BATES
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
PREDIKANTE PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
INKOMSTEREKENING VIR DIE JAAR GEëINDIG 30
JUNIE 1999

Aant.

1.

2.

3.

1999
R

1998
R

Bydraes ontvang

5,223,874

5,153,056

1.1 Ledebydraes - Normaal
1.2 Werkgewers - Normaal

1,958,953
3,264,922

1,932,396
3,220,660

Beleggingsinkomste

2

426,715

1,000,317

Subtotaal

5,650,589

6,153,373

Min: Administrasie uitgawes

1,282,129

1,351,496

98,219
1,183,910

82,891
1,268,605

4,368,460

4,801,877

187,990

75,242

4,180,470

4,726,635

12,986,109
421,740

8,733,306
-

(98,920)

(144,950)

17,489,399

13,314,991

264,062

328,883

17,225,337

12,986,109

3.1 Algemene administratiewe uitgawes
3.2 Herversekeringspremies

4.

Netto inkomste voor belasting

5.

Belasting

6.

Netto inkomste na belasting

7.

Opgelope fondse
7.1 Begin van jaar
7.2 Aandele toegeken
7.3 Aansuiwerings ten opsigte van
vorige jaar

8.

Opgelope fondse - voor voordele

9.

Min: Voordele
9.1 Voordele toegeken

3

4

5

10. Opgelope fondse - einde van jaar
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE
PENSIOENFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2
AANTEKENINGE BY DIE FINANSIëLE STATE SOOS OP 30 JUNIE 1999

1.

REKENINGKUNDIGE BELEID
Die volgende is die basiese rekeningkundige beleid wat deur die fonds gevolg word.
Beleggings
Beleggings word getoon teen kosprys plus rente verklaar en kapitaal bonusse
uitbetaal.
Geen op- of afwaartse aanpassing word aan die kospryse gemaak weens
markprys skommelinge nie.
Beleggings
inkomste
Beleggings inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.
Reiskoste
Reiskoste sluit in die reis- en ete onkostes aangegaan vir die duur van die
vergadering.
1999
R

2.

3.

4.

BELEGGINGSINKOMSTE
Rente ontvang
Dividende ontvang
Huur ontvang
Kapitaal bonusse/winste/verliese
Inkomste bonusse

ALGEMENE ADMINISTRATIEWE UITGAWES
Administratiewe gelde
Bankkoste
Ouditeursvergoeding
Registrasie- en ledegeld
Reiskoste

AANSUIWERING TEN OPSIGTE VAN VORIGE JARE
n Daling in die waarde van die Momentum gewaarborgde fonds
het ontstaan as gevolg van die interim bonuskoers wat effektief op
1 April 1998 verminder is van 10% tot 0%. Die rede hiervoor
was die negatiewe prestasie van die Aandelemark sedert
Augustus 1998.
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1998
R

255,014
38,043
65,949
67,708
426,715

249,312
15,764
42,463
452,360
240,417
1,000,317

75,195
1,400
15,677
974
4,972
98,219

81,151
1,739
-

(98,920)

(144,950)

82,891

VOORDELE TOEGEKEN
Pensioen en ongeskiktheid
Enkelbedrae by aftrede
Enkelbedrae voor aftrede - Onttrekking/Dood
Medies oorbetaal
L B S oorbetaal

Markwaarde
BELEGGINGS
Gewaarborgde Portefeuljes:
Sanlam Stabiele Bonus Portefeulje
Momentum
Saambou
Markgekoppelde Portefeuljes:
Sanlam 200 Plus Portefeulje
Investec

1999

1998

R

R

74,221
13,919
139,973
4,958
30,990
264,062

90,192
161,509
35,560
6,492
35,129
328,883

Boekwaarde

Boekwaarde

4,489,511
4,113,663
10,082

3,701,500
4,113,663
10,082

3,579,947
4,212,584
-

4,792,169
4,977,732
18,383,157

4,375,240
4,756,774
16,957,259

2,596,930
2,742,034
13,131,495

485,001

421,740

AANDELE
Sanlam
70290 aandele teen uitgifteprys
Markwaarde soos op 1 November 1999
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BEZUIDENHOUT & STEYN

GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A)
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A)
VENNOTE/PARTNERS:

POSBUS / P.O. BOX:

P.M. STEYN
J.C JONKER

Bygestaan deur/Assisted by:
G.W.L. BEZUIDENHOUT

597

TELEFOON / TELEPHONE:

(018) 297-5457/8/9

Faks / Fax:

(018) 294-8720

e-Pos: jscasa@iafrica.com
RETIEFSTRAAT 11 RETIEF STREET
POTCHEFSTROOM 2520

10 November 1999
Aan die Trustees van:
GKSA - ONGESKIKTHEIDSFONDS
Ons het die finansiële jaarstate van die GKSA – ONGESKIKTHEIDSFONDS soos uiteengesit
op onderstaande bladsye vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 geouditeer. Hierdie finansiële
state is die verantwoordelikheid van die Trustees. Ons verantwoordelikheid is om oor hierdie
finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.
Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.
‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets-grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en
openbaarmakings in die finansiële state
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings
deur bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die
finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.
Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
GKSA - ONGESKIKTHEIDSFONDS die op 30 Junie 1999 en van die resultate van sy
bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met algemeen
aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.)
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GKSA
ONGESKIKTHEIDSFONDS
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE
ONGESKIKTHEIDSFONDS
Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 aan.

1.

BESTUUR

1.1 Trustees
Die name van die trustees gedurende die jaar onder oorsig is:
Lede:
B.J. Kruger
H.S.J. Vorster
C. Aucamp
D.J.S. Steyn
B.G. Kukkuk
L.H. van Schaik
C.J.H. Kruger
J.H. Howell

1.2 Hoofbeampte
Naam van hoofbeampte:
Datum van aanstelling:

H.S.J. Vorster
1 September 1997

1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds
Adres van geregistreerde kantoor:
Posadres:
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Posbus 20004
H/V Molen- en Meyerstraat
NOORDBRUG
POTCHEFSTROOM
2522
2520

1.4 Waardeerder
Naam van waardeerder:

C. Erasmus
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GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS
INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30
JUNIE 1999
1999
R

1998
R

INKOMSTE

486,223

216,065

Bydraes ontvang
Bankrente

485,377
847

215,579
485

UITGAWES

486,114

216,012

Bankkoste
Lid voordele
LBS
Medies betaal
Pensioen betaal

737
255,857
78,913
41,820
108,786

433
130,724
28,353
7,823
48,679

Netto wins vir die jaar
Opgehoopte fonds - begin van jaar

109
53

53
-

Opgehoopte fonds - einde van jaar

162

53

R

R

162

53

Bedryfsbates

11,526

28,317

Debiteure
Bank

4,852
6,674

758
27,559

11,364

28,265

11,364

3,306
24,959

162

53

GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS
BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 1999
FONDSE AANGEWEND
Opgehoopte fondse
AANWENDING VAN FONDSE

Bedryfslaste
Voorsienings
Vooruitontvange inkomste
Netto bedryfsbates
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Besluit: Kennis geneem.
7. Sake waaroor die Sinode moet besluit
7.1 Die Sinode se advies word gevra oor Gereformeerde Kerk Jeffreysbaai en hulle predikant ds. D.P.J.
Erasmus (kyk 1.14 van hierdie Rapport) wie se PGT R11 500 per jaar is en waarvolgens die syfers
die ds. Erasmus by eventuele emeritering kragtens KO, art. 13 totaal onversorg sal wees en by ’n
moontlike afsterwe sy weduwee/wese ook totaal onversorg sal wees KO, art. 20. Volgens die
Sinodebesluit van 1997 moet die kerkverband hiervan kennis dra.
Besluit: Die Trustees neem die saak weer skriftelik met die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk
Jeffreysbaai en hulle predikant, ds. D.P.J. Erasmus, op en indien die saak nie na bevrediging opgelos
word nie, gee die Trustees die kerke daarvan kennis.
7.2 Die Sinode se advies word gevra oor Gereformeerde Kerk Heidedal en hulle predikant ds. C.D.
Japhta van wie geen pensioenfondsbydrae ontvang word nie. Herhaalde skrywes aan die kerkraad en
die Klassis is onbeantwoord. Op die huidiglike oomblik word ds. Japhta se ongeskiktheidsdekking
en doodsversekering gedra deur die ander predikante wat lede is van die GKSA Predikante
Pensioenfonds.
Besluit: Die Trustees stel die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Heidedal skriftelik in kennis dat
hulle (die Trustees) ‘n PGT van R1 per maand vir ds. C.D. Jaftha sal opgee indien die Kerkraad nie
onverwyld aan die Trustees kennis gee wat ds. Jaftha se huidige PGT is en dienooreenkomstig tot die
GKSA Predikante Pensioenfonds bydra nie.
Dié Predikante se Regmatige Aandeel groei dus nie soos hulle kerkrade daartoe bydra aangesien
hulle bogenoemde versekering dra.
8. Opdragte aan die nuwe Trustees
8.1 Aan die nuwe Trustees word opgedra om uitvoering te gee aan alle sake waaroor die Sinode oor die
Pensioenfonds besluit het.
8.2 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die GKSA Predikante Pensioenfonds
aan hulle opgedra word.
8.3 Die Sinode dra dit aan die nuwe Trustees om minstens driejaarliks kwotasie van versekeraars aan te
vra vir die onderskrywing van die sterfte- en ongeskiktheidsvoordele en die nodige aanpassings te
maak.
8.4 Die Kerkrade word opnuut gemaan om die werklike PGT (Pensioengewende Traktement) 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).
8.5 Die PGT word vasgestel om minstens die kontant-gedeelte van die traktement te wees. Die Trustees
kry opdrag om dokumentêre bewys op ’n vorm wat deur die Trustees aan die Kerke gestuur word,
jaarliks van al die Kerke te verkry waarin die PGT bevestig word.
8.6 Waar die visitatore altyd navraag doen oor die versorging van die 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.
8.7 Die Sinode gee aan die nuwe Trustees opdrag om mnr. C. Erasmus vir ’n verdere periode van 3 jaar
as Aktuaris van die Fonds aan te stel.
8.8 Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in terme van KO, artt. 13 en 20 te
hanteer.
Besluit: Punte 8.1 tot 8.8 goedgekeur.
AANVULLENDE RAPPORT PREDIKANTE PENSIOENFONDS
1. Verkiesing van nuwe Trustees ( onder Reglementwysigings)
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Die tweede rondte verkiesing het plaasgevind en die volgende is as Trustees verkies: Dr. D.J.S.
Steyn, di. L.H. van Schaik, J.H. Howell en dr. J.L. Ras. As sekundi is verkies dr. S.J. van der Merwe
en ds. M.P. Fourie. Die termyn van die nuwe Trustees is tot Sinode 2003. In November 2002 sal
daar weer ‘n ledeverkiesing plaasvind.
2. Die Sinode dra dit aan die nuwe Trustees op om minstens twee jaarliks kwotasies van versekeraars
aan te vra vir die onderskrywing van die sterfte- en ongeskiktheidsvoordele (Acta 1997:329,
3.1.4.1.2)
Besluit: Kennis geneem.
VERSLAG INSAKE MARKONDERSOEK : VERSEKERING VAN VOORDELE
‘n Markondersoek na tariewe en kontrakbepalings van versekeraars is soos per Trusteebesluit
gedoen. Die versekeraars is gevra om te kwoteer vir die voordele soos dit tans bestaan. Verder is
kwotasies gevra vir ‘n eggenoteversekeringspolis op die lewens van die gades van die predikante.
Die versekeraars wat genader is, is die volgende: Capital Alliance (voorheen Standard General en
Commercial Union), Fedsure, Metropolitan Lewens, Ou Mutual, Sanlam, Sage Lewens.
Die kwotasies is gebaseer op ‘n totale jaarlikse PGT van R28 444 553.
1. Sterfte- en enkelbedrag ongeskiktheidsvoordeel
1.1 Sterftevoordele
Die sterftevoordele (enkelbedrag = 2 X jaarlikse PGT plus weduweepensioen = 40% PGT plus
kinderpensioen = 10% PGT) word sodanig verseker dat slegs enkelbedrae (soos deur die aktuaris
bereken vir elke verskillende ouderdom) by die lid se dood van die versekeraar geëis word. Die
fonds betaal dan die verskillende voordele en nie die versekeraar nie.
Die enkelbedrae vir verskillende ouderdomme is bv. soos volg:

Ouderdom

Enkelbedrag
as veelvoud
van jaarlikse
PGT

30
35
40
45
50
55
60

7.77
7.09
7.42
7.30
6.64
6.02
5.54

Die huidige versekeraar is Sage Lewens en die koste is 3.35% van PGT (R952 892 per jaar).
Die voordeel staak wanneer die lid 65 jaar bereik of by emeritering voor hierdie ouderdom, watter
ookal eerste plaasvind.
Die kwotasies is soos volg:
Versekeraar
Capital Alliance
Fedsure
Metropolitan

Koste as % PGT
4.600%
2.650%
4.560%

Koste per jaar
R1 308 449
R 753 781
R1 153 712
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Ou Mutual
Sage Lewens
Sanlam

5.324%
3.760%
4.910%

R1 514 388
R1 069 515
R1 396 628

1.2 Enkelbedrag ongeskiktheid
Die koste van hierdie voordeel is by die koste van die sterftevoordeel ingesluit. Verder staak die
dekking ses maande voor die lid 65 word.
1.3 Vergelyking van kwotasies
1.3.1 Koste
Sage Lewens se tarief is ietwat meer as wat tans betaal word en dit is as gevolg van die eiseondervinding.
Die ander versekeraar wat oorweeg kan word is Fedsure (wat terloops tans die mediese skema
onderskryf deur NMA). Indien hierdie versekeraar gekies word, sal dit ‘n besparing van ongeveer
R300 000 per jaar teweeg bring.
1.3.2 Kontrakbepalings
Die ongeskiktheidsvoordeel wat verseker word, is vir totale en permanente ongeskiktheid vir eie
of soortgelyke beroep. Daar is ‘n ses maande wagperiode voordat die eis betaal word. Verder
word nuwe lede gedurende die eerste 12 maande van lidmaatskap nie gedek nie as die
ongeskiktheid voortspruit uit ‘n siekte of ongeluk waarvan die lid bewus was of waaraan hy gely
het gedurende die eerste 12 maande voor sy lidmaatskap ‘n aanvang geneem het. Lede wat reeds
lid van die fonds is, se toetreedatum word gebruik by hierdie versekering.
Sanlam se kontrak is nie aanvaarbaar nie aangesien hulle die ongeskiktheidsvoordeel slegs
aanbied vir ENIGE beroep.
Fedsure, wat die laagste koste het, se kontrakbepalings is soos aangevra.
Indien ons na ‘n ander versekeraar gaan, sal die nuwe versekeraar die 12 maande soos hierbo ‘n
aanvang laat neem op dieselfde datum as wat tans op die lid van toepassing is. Die volle 12
maande sal dus slegs geld vir persone wat tans nog nie lid van die fonds is nie.
1.3.3 Plasing van versekering
Die kostebesparing wat die oorplaas van die versekering na Fedsure meebring, kan nie versmaai
word nie. Daar is met die huidige versekeraars (Sage Lewens) onderhandel om vas te stel of hy
bereid is om sy tarief na die van Fedsure te verlaag. Hulle was nie bereid om dit te doen nie.
Die Dag-tot-Dag-Kommissie het in die lig van die kostebesparing besluit om die versekering van
die sterfte- en enkelbedragongeskiktheidsvoordele met ingang 1 Desember 1999 na Fedsure oor
te plaas.
Ons sal die Kerkrade hiervan in kennis stel met die oog op die “aktief in diens”-klousule. Hierdie
klousule, wat by alle versekeraars aangetref word, bepaal dat slegs diegene wat op die datum
(waarop dekking ‘n aanvang neem) aktief in diens is, gedek sal word. Dieselfde proses is gevolg
toe die versekering van die ongeskiktheidsinkomste van Sage Lewens na Ou Mutual oorgeplaas
is.
Besluit: Kennis geneem.

2. Ongeskiktheidsinkomste
Die huidige versekeraar is Ou Mutual en die koste beloop 2,00% van totale PGT.
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Die kwotasies is soos volg:
Versekeraar
Capital Alliance
Fedsure
Metropolitan
Ou Mutual
Sage Lewens
Sanlam

Koste as % PGT
0.92%
1.96%
1.76%
2.00%
2.40%
1.86%

Koste per jaar
R261 690
R557 513
R500 624
R568 891
R682 669
R529 069

2.1 Vergelyking van kwotasies
2.1.1 Koste
Ou Mutual het nie nou weer gekwoteer nie maar genoem dat die koste wat vanaf Julie 1999 geld
(2,00% van PGT), gebruik moet word.
Indien die versekering na Metropolitan, wat die laagste gekwoteer het, oorgeplaas word, sal ‘n
besparing van ongeveer R68 000 per jaar teweeg gebring word. Verder sal Ou Mutual, wat die
voordeel tans onderskryf, die maandelikse voordele bly betaal soos hulle dit sou gedoen het as die
versekering by hulle gebly het.
2.2.2 Kontrakbepalings
Capital Alliance verseker slegs persone 60 jaar en jonger
Sanlam kwoteer slegs vir ENIGE beroepsongeskiktheid
Metropolitan se kontrakbepalings is soos die voordeel tans daar uitsien.
2.2.3 Plasing van versekering
Die huidige versekeraar, Ou Mutual, se koste is net meer as R5 000 per maand meer as die van
die laagste kwotasie naamlik die van Metropolitan. Ook hier is die huidige versekeraar gevra of
hulle bereid is om sy tarief te verlaag. Hulle was ook nie hiertoe bereid nie.
As gevolg van die klein verskil in tarief en van die goeie diens wat ons by Ou Mutual ontvang
het, het die Dag-tot-Dag-Kommissie besluit om die versekering van die
ongeskiktheidsinkomsteversekering by Ou Mutual te laat. Verder is ons ook nie seker van
Metropolitan se diens nie.
Besluit: Kennis geneem.
3. Eggenoteversekering
Die kwotasies is gevra vir ‘n voordeel van een maal jaarlikse PGT. Slegs dood word verseker.
Die kwotasies is soos volg:
Versekeraar

Capital Alliance
Fedsure
Metropolitan
Ou Mutual
Sage Lewens
Sanlam

Tarief per R1 000
dekking per
maand
R0.330
R0.273
R0.225
R0.225
R0.250
R0.212

Aangesien hierdie versekering ‘n nuwe polis is, sal die aanvaarding daarvan eers deur die Sinode 2000
goedgekeur moet word.
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Indien goedgekeur, sal predikante wat op die aanvangsdatum jonger as 65 jaar is, vrywillig by die
skema mag aansluit. Nuwe predikante na die aanvangsdatum sal verplig wees om aan te sluit.
As die versekering by Ou Mutual geplaas word, sal die maandelikse premie meebring vir die
onderstaande verskillende PGT’s:
Jaarlikse PGT
R 40 000
R 60 000
R 80 000
R100 000

Premie per maand
R 9.00
R13.50
R18.00
R22.50

Die volle premie sal deur die predikant SELF betaal moet word om die opbrengs belastingvry te kan
ontvang.
Aangesien die tariewe hierbo bereken is asof alle predikante sal toetree en dit baie moontlik is dat nie
almal sal toetree nie, sal die tarief herbereken word na gelang van die persone wat wel toetree. Dit
mag dan gebeur dat die finale tarief meer (of dalk minder) sal wees as die gekwoteerde tarief.
Besluit: Kennis geneem en dra aan die Trustees op om voort te gaan met die implementering van die
eggenoteversekeringsplan soos dit uiteengesit is.

B. RAPPORT BYSTANDSFONDS
(Vir behandeling deur die Nasionale Sinode)
SAKE WAAROOR DIE SINODE KENNIS MOET NEEM
1. Sinode opdragte
Die volgende opdragte is aan die Trustees opgedra:
1.1 Die Sinode aanvaar die alternatief en stig ’n Bystandsfonds vir die versorging soos omskryf (Acta
1997:352, 1.5.1).
Die opdrag is uitgevoer.
1.2 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
(Acta 1997:352, 1.5.2).
Die opdrag is uitgevoer maar tot op datum was dit nie nodig om addisionele bydraes uit die
Kerkverband te kollekteer nie.
1.3 Aan die nuwe Trustees word opdrag gegee om die stigting en verdere bestuur van die Bystandsfonds
te reël (Acta 1997:362, 1.5.4).
Die opdrag is uitgevoer maar tot op datum was daar geen uitbetalings uit die Bystandfonds nie.
Besluit: Kennis geneem.
2. Stand en groei van die Bystandsfonds
2.1 Die Bystandsfonds is befonds deur die besparing van die versekering op sterfte- en
ongeskiktheidvoordele.
2.2 Die fondse is belê by Norwich en BOE.
2.3 Tot en met die skrywe van die Rapport is geen aansoek ontvang om uit die fonds hulpverlening aan
’n kerkraad te gee nie.
2.4 Aanbevelings oor die verdere uitbouing van die fonds sal in die Aanvullende Agenda gegee word.
2.5 Aanbevelings oor die bestuur en benaming van die fonds sal in die Aanvullende Agenda gegee word.
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Besluit: Kennis geneem.
3. Opdragte
3.1 Die nuwe 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.
3.2 Aan die nuwe Trustees word opdrag gegee om die verdere bestuur van die Bystandsfonds te reël
kragtens die Reglement hiervoor.
3.3 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Sinode besluit het.
Besluit: Goedgekeur.
4. Stand van fondse
BYSTANDSFONDS
BOE (18/8/98)
Belegging
Markwaarde
377,793.83
364,744

Belegging (Kontantwaarde @VKP)
Aantal onderaandele

TOTAAL
FEDSURE (15/10/99)
@MARKWAARDE
Belegging
Markwaarde
377,736.39
359,640
724,384

200,507.99

37,925.47

Besluit: Kennis geneem.
5. Ouditstate

BEZUIDENHOUT & STEYN

GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A)
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A)
VENNOTE/PARTNERS:

POSBUS / P.O. BOX:

P.M. STEYN
J.C JONKER

Bygestaan deur/Assisted by:
G.W.L. BEZUIDENHOUT

597

TELEFOON / TELEPHONE:

(018) 297-5457/8/9

Faks / Fax:

(018) 294-8720

e-Pos: jscasa@iafrica.com
RETIEFSTRAAT 11 RETIEF STREET
POTCHEFSTROOM 2520

10 November 1999
Aan die Trustees vann:
GKSA - BYSTANDSFONDS
Ons het die finansiële jaarstate van die GKSA - BYSTANDSFONDS soos uiteengesit op
onderstaande bladsye vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 geouditeer. Hierdie finansiële state is
die verantwoordelikheid van die Trustees. Ons verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële
state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.
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Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.
‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets-grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en
openbaarmakings in die finansiële state
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings
deur bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die
finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.
Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
GKSA - BYSTANDFONDS die op 30 Junie 1999 en van die resultate van sy bedrywighede vir
die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekenkundige
praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.)

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA BYSTANDSFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/21398
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE BYSTANDSFONDS

Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 aan.

1.

BESTUUR

1.1 Trustees
Die name van die trustees gedurende die jaar onder oorsig is:
Lede:
B.J. Kruger
H.S.J. Vorster
C. Aucamp
D.J.S. Steyn
B.G. Kukkuk
L.H. van Schaik
C.J.H. Kruger
J.H. Howell

1.2 Hoofbeampte
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Naam van hoofbeampte:
Datum van aanstelling:

H.S.J. Vorster
1 Januarie 1997

1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds
Adres van geregistreerde kantoor:
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
H/V Molen- en Meyerstraat
POTCHEFSTROOM
2520

1.4 Waardeerder
Naam van waardeerder:

Posadres:
Posbus 20004
NOORDBRUG
2522

C. Erasmus

1.5 Beleggingsadministrateur
Naam van die beleggingsadministrateurs:
Board of executors
Fedsure
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA BYSTANDSFONDS
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/21398
INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 1999

1999
R

1998
R

INKOMSTE
Bydraes ontvang
Rente ontvang
- Board of Executors
- Fedsure
Dividende ontvang:
- Board of Executors
- Fedsure

245,016

311,210

11,717
4,475

8,237
2,543

2,555
2,272

-

Netto inkomste

266,034

321,989
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BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 1999
1999
R

1998
R

FONDSE AANGEWEND

Opgehoopte fondse
Plus: Netto inkomste

466,939
266,034

144,950
321,989

732,974

466,939

Markwaarde
349,892
373,914

373,096
359,878

236,316
230,623

723,806

732,974

466,939

AANWENDING VAN FONDSE

Beleggings
Board of Executors
Fedsure

Besluit: Kennis geneem.
AANVULLENDE RAPPORT BYSTANDSFONDS

1. Verdere uitbouing van Bystandsfonds
Die Trustees het besluit dat die Fonds vir die huidige nie verder uitgebou word nie. Die Regmatige
Aandeel van die predikante dienooreenkomstig wat bespaar is op die versekering met die persentasie
sal groei.
2. Bestuur en benaming van Bystandsfonds
Die Fonds word soos per Reglement bestuur en die naam van die Fonds word verander na
Ondersteuningsfonds.
Besluit: Kennis geneem.

C. RAPPORT MEDIESE VERSORGING
(Vir behandeling deur die Nasionale Sinode)
SAKE WAAROOR DIE SINODE KENNIS MOET NEEM
1. Sinode opdragte
1.1 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om op hoogte te bly met ontwikkeling en, indien nodig, om
na die eis van omstandighede te handel en aan die volgende Sinode te rapporteer (Acta 1997:297,
1.2.3.1.2).
Die Deputate het die opdrag uitgevoer en moes noodwendig van Mediese Skema verander met die
redes en motivering soos aan al die lede en hulle kerkrade en werkgewers deur gegee is.
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Die nuwe skema is ook met groot sukses aan die predikante en werknemers van die Sinode
Middellande en Soutpansberg bemark.
Die oorskakeling het met die normale pyne gepaard gegaan maar is deur die Deputate op ’n basis
geplaas waar alle probleme direk deur mev. Wymie du Plessis in die kantoor gehanteer kan word.
a) Die Deputate het op koste van NMA konsultante aangestel om van die administratiewe probleme te
oorbrug. Die konsultante het tot ’n groot mate die probleme verlig.
b) Gedurende 1999 het Fedsure Health vir NMA oorgeneem. Die Deputate het indringend
samesprekings met mnr. Sias Els, bedryfsdirekteur van Fedsure Health gehad. Die samesprekings het
die volgende na vore gebring:
b(i) Alle administratiewe probleme sal teen 1 November 1999 opgelos wees.
b(ii) By 1 November 1999 sal alle eise binne 24 uur geprosesseer sal wees en binne 14 dae uitbetaal
wees.
b(iii) Daar is egter administratiewe probleme wat nie aan die deur van die mediese skema se huis
gelê kan word nie. Lede moet asseblief self die eise met alle nodige inligting korrek
deurstuur.
c) ’n Besondere woord moet gerig word aan mev. Wymie du Plessis, wat in die spervuur gestaan het in
die hantering van die administratiewe probleme. Mev. Du Plessis is steeds beskikbaar om lede se
probleme in en rondom eise en eise-prosessering op te los.
1.2 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 (Acta 1997:298,
1.2.4.6.2).
Die besluit is direk na die afloop van die vorige Sinode aan Bestmed oorgedra.
1.3 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 (Acta 1997:298, 1.2.4.6.3).
Dit is per brief onder die aandag van die lede en kerkrade gebring.
1.4 Die Sinode doen ’n ernstige beroep op kerkrade om wel hulle predikant by die groep in te skakel wat
deur die Deputate vir Emeritaatsversorging gereël word (Acta 1997:299, 1.2.4.6.3 (Opmerking)).
Die nuwe skema is oop vir almal en vanaf 1 Januarie 2000 word kerkrade versoek om die skema uit
te bou aangesien die nuwe wetgewing dit toelaat.
1.5 Daar word voortgegaan om 50% van die ledegeld tot die Mediese Skema van die huidige emeriti te
betaal (Acta 1997:302, 2.2.1).
Die besluit word steeds uitgevoer ten opsigte van predikante wat geëmeriteer het voor 1 Julie 1997.
1.6 Vir hierdie doel word daar ’n raming van R7.50 per belydende lidmaat gehef (Acta 1997:302, 2.2.2).
Die opdrag is uitgevoer en die raming is nou R11.00 per belydende lidmaat per jaar.
1.7 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 (Acta 1997:302, 2.2.3).
Die opdrag is uitgevoer en ’n debietorderstelsel is in werking gestel vir voorafbefondsing vanaf 1
Julie 1997.
1.8 Die Sinode gee opdrag 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 (Acta 1997:303, 3.2.2).
Die uitstaande debiteure by Bestmed is afgehandel. Omdat die nuwe skema 100% is, is daar geen
debiteure nie en die probleem kom dus nie weer voor nie.
1.9 Die Deputate vir Emeritaatsversorging/Trustees kry opdrag om ook die Mediese Skemaaangeleenthede te behartig (Acta 1997:303, 5.1)
Die besluit word steeds uitgevoer.
1.10 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 diensjare sal wees (Acta 1997:303, 5.2).
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Die lys is opgestel en elke lid se persentasie is ingevoeg op die voordelestaat wat lede ontvang by
die GKSA Predikante Pensioenfonds.
1.11 Opdrag gee aan die benoemde Deputate die besluite wat tydens die Sinode van 1997 geneem word,
ook verwoord en in die Ordereëling opneem (Acta 1997:306, 2.1.1)
Die Ordereëlings is dienooreenkomstig gewysig.
Besluit: Kennis geneem.
2.

SAKE WAAROOR DIE SINODE BESLUITE MOET NEEM

Kyk Aanvullende Agenda.
Besluit: Kennis geneem.
3. Opdragte
3.1 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om op hoogte te bly met ontwikkeling en, indien nodig, om
na die eis van omstandighede te handel en aan die volgende Sinode te rapporteer
3.2 Die Sinode doen ’n ernstige beroep op kerkrade om predikante wat nog nie lede is nie in te skakel by
die Mediese Skema wat deur die Deputate vir Emeritaatsversorging gereël word
3.3 Die Deputate vir Emeritaatsversorging/Trustees kry opdrag om ook die Mediese Skemaaangeleenthede te behartig
3.4 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir die Mediese Skema an hulle
opgedra is.
3.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, ook te verwoord en in die Ordereëling op te neem.
Besluit: Goedgekeur.

AANVULLENDE RAPPORT MEDIESE VERSORGING
1. Nuwe Mediese Skema
Gedurende Mei 1999 het Fedsure Health vir Northern Medical Society (NMA) oorgeneem.
Deur die loop van 1999 was die GKSA nog steeds in een Opsie te wete, Crystal Omvattende Plan.
As gevolg van die oorname van NMA het Fedsure Health gerasionaliseer en ‘n verskeidenheid van
opsies daargestel waaruit lede/groepe kon kies.
Die Deputate het na ‘n volledige ondersoek, besluit om GKSA as groep vanaf 1 Januarie 2000 in te
skakel by ULTIMA 300 (‘n Nuwe generasie skema). Genoemde produk vervang Crystal
Omvattende Plan en na mening van die Deputate die naaste en beste binnekant Fedusre Health wat
kostestruktuur en die voordele betref.

Die lede sal outomaties by die nuwe Opsie ingeskakel word. Die lede is gedurende Desember 1999
volledig ingelig en sal gedurende Januarie 2000 verdere inligting ontvang.
Besluit: Kennis geneem.
D. RAPPORT DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING
1.

2.

Saak rondom br. C.J. Malan
Op 13 Mei 1999 is ’n dagvaarding op die Deputate vir Emeritaatsversorging as sesde Respondent
bedien deur die regsverteenwoordiger van br. Malan. Die stukke van die saak, wat voor die
Arbeidshof sou dien, verskyn as ’n Ongepubliseerde Bylae tot hierdie Rapport.
Optrede van die Deputate
Die Deputate het in oorleg met die Regsdeputate ’n prokureur in arbeidsake aangestel om die saak
namens die Deputate te hanteer. Die saak sal in die Aanvullende Rapport gehanteer word.
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3.

Die Deputate spreek sy dank en waardering uit vir die samewerking wat ontvang is van die
Administratiewe Buro (in besonder mev. Wymie du Plessis).
Besluit: Kennis geneem.

AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING
(Vir behanding deur die Nasionale Sinode)
1. Saak rondom C.J. Malan
Die eiser het die Deputate (Trustees van tyd tot tyd) van die Emerituspredikante, -weduwees en –
wese van die GKSA as sesde respondent probeer betrek waarin hy regshulp van etlike honderde
duisende sou eis.
Die regsverteenwoordiger wat die Deputate aangestel het, het in sy verweer betoog dat:
- sodanige respondent nie bestaan nie
- dat die Deputate geen besluitnemingsbevoegdheid in dié saak het nie.
2. C.J. Malan versus sy gewese Kerkraad, KO, artt. 11 en 12
Op 26 Augustus 1999 is die saak in opdrag van die Regter van die Arbeidshof buite die hof geskik.
3. Wat hierdie Deputate se saak betref geld die volgende skikkingsooreenkoms:
Die applikant behou die reg voor om sy eis teen die Sesde Respondent (Die
Emeritaatsversorgingstrust) na Arbitrasie te verwys. Die Sesde Respondent stem hiermee toe tot
arbitrasie.
Die arbitrasie verrigtinge sal plaasvind in terme van AFSA reëls
Die partye onderneem om binne twee maande voor of op 30 Oktober 1999 die Arbiter se
verwysingsraamwerk op ooreen te kom en te finaliseer
Indien die partye nie op ‘n arbitrasie verwysingsraamwerk binne die gemelde tydperk daarvoor gestel
kan ooreenkom nie, behou die Applikant sy regte voor om die geskil na enige forum, welke ookal
jurisdiksie mag hê, te verwys en mee voort te gaan.
3.1 Die partye kom ooreen dat elk op aanvraag sekerheid sal stel vir 50% van die arbitrasiekoste.
Die Eerste Respondent onderneem om volle samewerking te gee vir soverre die arbitrasie afhanklik is
van enige vorm van dokumentasie wat in die Eerste Respondent se besit is of onder sy beheer is.
3.2 Hierdie ooreenkoms is onderworpe aan die ratifikasie van die Kerkraad van die Eerste Respondent
en die Trustees van die EVT binne sewe dae vanaf datum hiervan.
3.3 Die partye kom ooreen dat elke party eie koste sal dra ten opsigte hierdie saak.
Tot en met die skrywe van hierdie Aanvullende Rapport het die Deputate of Deputate se
regsverteenwoordiger geen verdere versoeke of kontak van br. C.J. Malan ontvang nie. Na die oortuiging
van die Deputate is die saak afgehandel, alhoewel die Deputate kennis geneem het van die moontlikheid
van 2 appèlle van br. Malan wat sou dien op die Nasionale Sinode 2000.
Die koste van die Deputate se regsverteenwoordiger is deur die Emeritaatsversorgingstrust gedra.
Aanbeveling: Die Ledevergadering/Sinode keur die optrede van die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.
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17. Finansies
17.1

RAPPORT DEPUTATE VIR ADVIES INSAKE TOESEGGINGS UIT DIE RENTE
VAN DIE SUSTENTASIEFONDS (Artt.114, 227)

A. Dr. S.J. van der Merwe stel die Rapport
B. Besluit: Verwys na Kommissie vir Finansies.
C. Ds. E.J. Tiemensma stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:389, 4.1; 385, 3.3.2.3; 462, 1 en 2.
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 Reglement 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 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 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.
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2.2.2.2.4

Die volgende items is nie gesustenteer nie: donasies; onderhoud en herstel van geboue;
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 kan 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 by die Sustentasiefonds vir 1998 was R921 761 plus nog R97 030 vir
agterstallige ramings. Die Sustentasiefonds het met R535 326 gesustenteer. Geen agterstallige
ramings is gesustenteer nie as gevolg van ’n gebrek aan fondse.
2.2.4 Die totale aansoeke by die Sustentasiefonds vir 1999 was R818 082. Die Sustentasiefonds het
met R676 125 gesustenteer.
2.2.5 U Deputate sal aanvullend rapporteer oor die aansoeke en toekennings vir 2000.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Ramings wat aan die Skriftuurlike beginsel reg laat geskied:
2.3.1 U Deputate het die saak indringend bestudeer, oorleg gepleeg met die Bestuur van die
Administratiewe Buro en ’n voorlopige Rapport met al die moontlikhede na die verskeie Part.
Sinodes gestuur.
Die Skrif gee nêrens ’n spesifieke voorskrif oor die wyse waarop die kerkverband en dit waarop
kerke gesamentlik ooreengekom het, ondersteun moet word nie. In die Ou Testament word van
’n tiende gelees waar Abraham dit aan Melgisedek gee en Jakob dit aan God aanbied. Dit word
later in Levitikus wet gemaak. Die profeet Maleagi verbind sekere seëninge en sekere strawwe
aan die gee of nie-gee van die tiende. Die sentrale tempeldiens is deur die konings onderhou wat
toegang tot al die inkomste van die land gehad het. Na die ballingskap het Nehemia weereens die
tempelbelasting ingesamel deur ’n gelyke bedrag (soos die sikkel silwer wat gegee moes word as
losprys wanneer die volk getel word) van elkeen te vra. Ons lees daarvan in die Nuwe Testament
waar vir Petrus gevra word of sy Meester nie tempelbelasting betaal nie.
In 1 Kor 16:2 en 2 Kor 8:1-15 word die beginsel gegee dat elkeen volgens sy vermoë moet gee.
Selfs die vermoë word gekwalifiseer, want Paulus gee nie ‘n opdrag nie, maar wys hulle op die
ywer van ander (2 Kor 8:8). Dit handel hier spesifiek oor hulpverlening (diakonale werk) of
sustentasie aan die armes in die Kerk in Jerusalem. 2 Korintiërs 9:7 stel dit duidelik dat dit
vrywillig moet wees, en geen dwang word opgelê nie.
Om werklik die vermoë van kerke te bepaal, is moeilik. As in ag geneem word dat alle bydraes
vrywillig moet wees, behoort kerke so by te dra dat geen berekening van ramings nodig hoef te
wees nie.
2.3.2 Konklusie
2.3.2.1 Die Skrif gee geen voorskrif oor die wyse waarop dit waaroor kerke gesamentlik ooreengekom
het (Teologiese Skool, Administratiewe Buro, Kerklike tydskrifte, hulpverlening oor
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emeritaatsversorging), befonds moet word. Die Skrif praat van gee volgens vermoë en dit moet
vrywillig gegee word sonder enige dwang.
2.3.2.2 Al die kerke is gesamentlik verantwoordelik vir al die uitgawes waaroor kerke gesamentlik
ooreengekom het.
2.1.2.3 Kerke moet mekaar onderling in liefde bystaan sodat daar ewewig sal wees (2 Kor 8). Dit kan
ook gebeur langs die weg van sustentasie.
2.3.2.3 Ons leef in ’n gebroke werklikheid, en elke stelsel van ramings sal gebreke hê en dit is
onmoontlik om vir alle moontlike ontduikings van verantwoordelikheid te reglementeer.
2.3.3 Moontlike wyses van ramings
U Deputate het verskeie moontlikhede van ramings ondersoek en noem die volgende:
2.3.3.1 Die ramings word per Klassis gehef. Die Klassis is verantwoordelik vir die insameling en
oorbetaling van die ramings. Sodoende kan die Klassis wat die kerke se omstandigdhede die
beste ken, dit eweredig versprei.
2.3.3.2 Sekere kategorieë van lidmate word vrygestel van ramings om sodoende kerke wat besondere
omstandigdhede het, tegemoet te kom.
2.3.3.3 Kerke met besondere omstandigdhede doen aansoek om verligting van ramings. Dit is die
afgelope jare gedoen, en dit het kerke gehelp.
2.3.4. Ons sal D.V. aanvullend rapporteer oor die saak nadat die terugvoering van die Part. Sinodes
ontvang en behandel is tydens die vergadering in November.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Toekennings:
Part. Sinodes
Toekenning 1998
Noord-Tvl
98 933
Noordwes
93 434
Oos-Tvl
202 297
OVS Natal
72 772
Suidelike
67 890
Totaal
535 326
Besluit: Kennis geneem.

Toekenning 1999
79 437
154 448
211 000
107 807
123 433
676 125

3.1.1 Aanbeveling
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 bedrae 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.
Besluit: Kennis geneem.
3.2.4 Aanbevelings
3.2.4.1 Neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes van kerke en lidmate.
3.2.4.2 Gee opdrag aan die nuwe 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 Keur 5 kollektes per jaar vir die Sustentasiefonds goed, met as riglyn R7.00 per lidmaat per jaar.
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Besluit: Goedgekeur.
3.3
Verklaring van Reglement:
3.3.1 Die woord voorpos moet nader verklaar word.
Die woord voorpos moet in sy historiese konteks gesien word. Die jare toe die EBF opgerig is,
was daar ’n duidelike verstedeliking met die gevolg dat baie plattelandse kerke se lidmatetal
drasties gedaal het. Uit die historiese konteks blyk dit dus dat die begrip geografies bedoel is
(afgesonder, yl bewoon, nuwe gebiede). Die begrip het egter ook die betekenis aangeneem van ’n
gebied waar ’n nuwe kerk begin word, bv. in ’n stedelike gebied waar daar nie voorheen ’n kerk
was nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.3.2 Aanbeveling
Verstaan die woord voorpos dus so dat dit handel oor ’n kerk wat leef in besondere
omstandigdhede soos stigting, uitbreiding, voortbestaan of bediening van ‘n wye geografiese
gebied.
Besluit: Goedgekeur.

E. AANVULLENDE RAPPORT
1. Opdrag
Die opdrag is in Acta 1997:389, 4.1 en 385, 3.3.2.3 en 462, 1 en 2.
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 by die Sustentasiefonds vir 2000 was R1 044 489. Die Sustentasiefonds het
met R570 000 gesustenteer. Geen agterstallige ramings is as gevolg van ‘n gebrek aan fondse
gesustenteer nie.
2.3 Ramings wat aan die Skriftuurlike beginsel reg laat geskied
2.3.1 Die terugvoering van die verskeie Part. Sinodes is duidelik dat die huidige wyse van ramings
behou moet word, aangesien dit administratief goed werk. Kerke wat buitengewone
omstandighede het, of probleme met die ramings ervaar, doen via die Klassis aansoek om
ramingsverligting by die Bestuur van die Admin. Buro. Die Bestuur moet net kennis van
sodanige verligting wat aan kerke toegestaan is, aan die Deputate vir Sustentasie gee. Hierdie
saak word ook gerapporteer deur die Bestuur van die Buro.
2.3.2 Die Sinode moet met dank kennis neem van kerke en Klassisse wat kerke met hulle ramings
gehelp het. Dit sal goed wees as daar ‘n verpligte kollekte is waaruit kerke gehelp kan word met
ramings.
Besluit: Kennis geneem.
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3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Toekennings
Part. Sinodes
Toekenning 2000
Noord-Tvl
60 000
Namibië
40 000
Oos-Tvl
130 000
Suidelike
110 000
OVS/Natal
70 000
Wes-Tvl
40 000
Noordwes
120 000
570 000
Totaal
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Aanbeveling
3.2.1 Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die optrede van die Deputate
goed.
3.2.2 Die Sinode neem met dankbaarheid kennis van die bydrae van lidmate en kerke vir die
Sustentasiefonds.
Besluit: Goedgekeur.
3.2.3 Die Sinode vra een verpligte kollekte per jaar vir ramingsverligting van kerke.
Besluit:
1. Nie goedgekeur nie.
2. Vrywillige bydraes vir ramingsverligting word opnuut onder die aandag van die kerke gebring.
3. In die lig van die goeie atmosfeer en beheer wat deur die Bestuur van die Adminstratiewe Buro
geskep is, word die hele saak van agterstallige ramings na die die Bestuur van die Administratiewe
Buro verwys om, met die hulp van kundige advies, alles in hulle vermoë te doen om die agterstallige
ramings in te vorder.

17.2

RAPPORT VAN DIE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE
LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO (Artt.102, 168)

A. Br. H.S.J. Vorster stel die Rapport.
B. Besluit: Verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. Ds. W. Vogel stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
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.
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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 en oor optrede besluit 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 Optrede oor agterstallige Mediesefondsbydraes.
1.2.4 Rente op agterstallige Mediesefondsbydraes.
1.2.5 Die reiskostetariewe soos nodig aanpas wanneer daar kosteverhogings is.
1.2.6 Die benoeming van Raadslede vir die PU vir CHO namens die Administratiewe Buro (Trustees
GKSA) doen.
1.2.7 Die Bestuur bepaal die begroting en stel die ramings-soos-besluit vas.
1.2.8 Die Bestuur en alle Deputaatgroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om koste te bespaar
sonder om die werk in die koninkryk te benadeel
1.2.9 Toedeling van die opbrengste van beleggings en fondse moet noukerig en korrek toegedeel word
sodat kruissubsidiëring tussen trustfondse nie voorkom nie.
1.2.10 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.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die ledevergadering kennis moet neem
2.1 Benoemings: Vir die hantering van sake is die volgende benoemings gemaak:
2.1.1 Verandering in die Bestuur van die Administratiewe Buro: Gedurende die dienstydperk van die
Bestuur het die volgende Bestuurslede bedank as gevolg van veranderde werksomstandighede:
prof. B.J. de Klerk, dr. L.P. Korsten en br. J.L. van Rooy. Dr. J.L. Ras is verkies as Voorsitter
terwyl dr. P.A. Lourens en br. P. van der Walt as sekundi opgeroep is.
2.1.2 Beleggingsadviseurs: Die volgende persone is aanvanklik benoem en het ingewillig om die
Dagbestuur by te staan met die hantering van die beleggings – prof. L.A. van Wyk (s), dr. L.P.
Korsten, brr. J. Greyling, G. Scholtemeijer, R. Robertson en H.S.J. Vorster. Op ’n later stadium
is die komittee verklein omdat die beheer van die grootste gedeelte van die fondse verskuif het na
die Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust. Die volgende broeders het as lede van die
verkleinde kommissie gedien: prof. L.A. van Wyk, ds. L.H. van Schaik, brr. J. Greyling en H.S.J.
Vorster.
2.1.3 Trustees vir die GKSA Personeel Pensioenfonds: Ds. L.H. van Schaik, prof. L.A. van Wyk, br.
H.S.J. Vorster. In terme van die jongste Pensioenfondswetgewing is die volgende persone as
trustees deur die personeel verkies: srr. W. du Plessis, L. Woest, br. C. Mussmann.
2.1.4 Kommissie vir Eiendomme: Prof. T. Eloff (s), br H.S.J. Vorster en die Rekenmeester van die
Administratiewe Buro, 1 lid benoem deur die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord en twee
lede van die Teologiese Skool, Potchefstroom.
Besluit: Goedgekeur. Die broeders en susters 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 saam met die Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust gereeld lede afgevaardig
na Klassisse en Kerkrade 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. Waar ons kan verwag dat Kerkrade in die toekoms steeds onder groter finansiële laste
gebuk sal gaan, sal innoverende denke aan die dag gelê moet word. Sien ook opdrag Acta 97:881,
3.1.4.2 (hieroor word verder onder art. 3.2.1 gerapporteer).
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Besluit: Goedgekeur. Dit bly ’n staande opdrag. Die Bestuur van die Administratiewe Buro word
bedank vir die werk wat reeds in hierdie verband gedoen is.
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. Sien ook art. 3.2.1 van
hierdie Rapport.
Besluit: Kennis geneem. Die opdrag moet verder uitgevoer word.
2.4 Aanpassing van reiskostetariewe (opdrag 1.2.5): Daar is twee aanpassings gemaak en huidige
vasstelling was soos volg:
2.4.1 Reiskoste word huidig R1.20 per kilometer vergoed met ’n addisionele .08 sent per kilometer per
passasier.
Besluit: Goedgekeur. Dit bly ’n staande opdrag. Die Deputate wat per vliegtuig reis, moet ekonomiese
klas reis.
2.5 Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (Opdrag 1.2.6): Die Bestuur het dr. C.J. Smit
(30/11/2001) namens die Administratiewe Buro as Trustee van die Gereformeerde Kerke in SuidAfrika benoem vir die periode soos aangedui.
Besluit: Goedgekeur. Die opdrag word gekontinueer.
2.6 Bestuur keur die begrotings goed en stel die ramings vas (Opdrag 1.2.7): In terme van ’n
Sinodebesluit (Acta 1994:312, 3.7.2.1 en 3.7.2.3) het die Bestuur begrotings vir 1997/98, 1999/99
en 1999/2000 opgestel en goedgekeur. Vir die periode 1997/98 tot 1999/2000 het die ramings met
8.69% gestyg.
Besluit: Goedgekeur.
2.7 Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend moontlikhede ondersoek om koste te bespaar
sonder om die werk in die koninkryk te benadeel (Opdrag 1.2.8): Die Bestuur van die
Administraiewe Buro kon daarin slaag om deur rasionalisasie, herindeling van poste, herbeplanning
van werksaamhede en gebruikmaking van die jongste tegnologie daarin slaag om salariskoste vir
die drie jaar tot 30 Junie 1999 met R420 000 te verminder teenoor dieselfde periode tot 30 Junie
1996. Sommige Deputategroepe het ook na jare lange se versoeke begin gebruik maak van
telefoonkonferensies om vergaderings af te handel.
Dit werk beslis kostebesparing en
produktiwiteit in die hand. In die laaste instansie word voorsien dat vergaderings in die toekoms
oudiovisueel deur die telefoon of Internet sal kan plaasvind. Hierdie tegnologie is op hierdie
stadium nog baie duur, maar pryse is besig om vinnig te verminder.
Besluit: Goedgekeur.
2.8 Toedeling van die opbrengste van beleggings en fondse moet noukeurig en korrek toegedeel word
(Opdrag 1.2.9): Die Bestuur van die Administratiewe Buro het die volgende riglyne neergelê vir
die toedeling van rente aan trustfondse:
2.8.1 Rente word op ’n pro rata basis toegedeel na fondse wat nie onder ’n begroting funksioneer nie.
2.8.2 Administasie koste word gehef op ’n basis van 7.5% op rente verdien deur die fonds plus 0.4%
van die kapitale bedrag.
Besluit: Goedgekeur. Die opdrag word gekontinueer.
2.9 Kerke moet opnuut versoek word om alle bydraes vir Bybelverspreiding aan die Administratiewe
Buro te stuur (Opdrag 1.2.10): Sover as wat vasgestel kan word, word bydraes aan die
Administratiewe Buro gestuur.
Besluit: Goedgekeur.
2.9.1 Lenings aan Kerke: Kerkrade is bewus dat lenings beskikbaar is. Lenings ter waarde van
R260 000 is toegestaan aan die volgende kerke:
GK Springs-Oos - R130 000
GK Brakpan-Suid - R50 000
GK Totiusdal - R80 000
Besluit: Goedgekeur.
2.10 Eiendomme:
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2.10.1 Krugerskraal: Die huurkontrak oor die eiendom is beëindig en die Deputate vir die Kerkargief en
-museum het verantwoordelikheid vir die verhuring van die eiendom oorgeneem.
Besluit: Kennis geneem. Die sake met betrekking tot Krugerskraal word nog steeds deur die Deputate
vir Kerkargief en -museum behartig.
2.10.2 Plaas Welverdiend: Die plaasverhuring van Welverdiend word nog deur die Gereformeerde Kerk
Heidelberg gedoen tot voordeel van dié Kerkraad en die GKSA Sustentasiefonds.
Besluit: Kennis geneem.
2.10.3 Onbenutte ruimte by die Administratiewe Buro: Die Bestuur van die Administratiewe Buro kon
daarin slaag om die onbenutte ruimte in die Administratiewe Buro aan die Regshulpraad te
verhuur teen ’n huur van R14 per vierkante meter met ’n eskalasiekoers van 10% en ’n 3 jaar
termyn. Die termyn verstryk in Februarie 2001. Die opsie bestaan om die kontrak te hernu.
Besluit: Kennis geneem.
2.10.4 Kerkgebou van GK Potchefstroom-Noord: Die kerkgebou van die gemeente het gestaan op grond
wat in naam van die Administratiewe Buro geregistreer was. Op versoek van die Kerkraad is die
eiendom verdeel en ’n aparte transportakte in naam van die GK Potchefstroom-Noord uitgereik.
’n Ooreenkoms tussen die GK Potchefstroom-Noord en die Administratiewe Buro is opgestel wat
die onderlinge gebruik van fasiliteite tussen die gemeente en die TSP reël.
Besluit: Kennis geneem.
2.11 Studentelenings: Die Bestuur het baie ernstige aandag gegee aan die agterstallige lenings van
predikante wat reeds bevestig is, asook van studente wat nie hul studies voltooi het nie en, na
etlike jare, nog geen poging aangewend het om hierdie studielenings terug te betaal nie. Ons
rapporteer volledig oor die aangeleentheid onder artikel 3.3.2.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die ledevergadering moet besluit
3.1 Personeelsake
3.1.1 Aftreeouderdom van die personeel: Die diensreglement van die personeel is gewysig sodat
personeel die geleentheid kan kry om op 55 af te tree onderworpe aan die bepalings van die
Reglement van die GKSA Personeel Pensioenfonds.
Besluit: Keur die aanpassing goed.
3.1.2 Salarisaanpassings: Die Bestuur volg ’n beleid om salarisaanpassings volgens prestasie te maak.
Salarisverhogings het gewissel, maar was nooit hoër as die amptelike inflasiekoers nie (1997/1998:
6%; 1998/1999: 8.22%; 1999/2000: 7.71%). Verder is die datum van salarisaanpassing gewysig
van Januarie na Junie om dit in ooreenstemming met die finansiële jaar te bring.
Besluit: Keur die aanpassings goed.
3.1.3

RAPPORT VAN DIE TRUSTEES INSAKE GKSA PERSONEEL PENSIOENFONDS
Die Rapport is net beskikbaar aan die Bestuur van die Administratiewe Buro.
Besluit: Kennis geneem.
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. Briewe is ook na
individuele Kerkrade gestuur. Toe die Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust kontantvloei
probleme begin ondervind het met die maandelikse versorging van die emeriti, het die Bestuur
van die Administratiewe Buro saam met Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust besluit en
ook versoeke gerig om in gesprek met Kerkrade te tree rakende die aangeleentheid. Die beginsel
wat deurgaans gevolg is, was om te poog dat Kerkrade ramings vir die betrokke jaar betaal, en
waar moontlik, maandeliks. Oor agterstallige ramings is gepoog om ’n ooreenkoms met
Kerkrade aan te gaan om die agterstallige kapitaal oor ’n periode af te betaal wat gemiddeld oor
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36 maande strek.
Die agterstallige rente word afgeskryf onder die voorwaarde dat
kapitaalbetalings stiptelik nagekom word. Op hierdie wyse is beperkte sukses behaal.
In hoogs uitsonderlike gevalle is die voorstelle gemaak dat Kerkrade eerder ’n bedrag van tussen
2% en 5% van totale inkomste aan die Administratiewe Buro oorbetaal. In hierdie gevalle sal die
totale agterstallige ramings afgeskryf word. Die totale bedrae van ramings uitstaande was soos
volg:
30 Junie 1993
30 Junie 1994
30 Junie 1995
30 Junie 1996
30 Junie 1997
30 Junie 1998
30 Junie 1999

Bedrag
R2 298 230
R2 644 427
R2 714 710
R2 876 016
R3 673 470
R4 168 429
R4 351 839

Toename
(15.06%)
(2,65%)
(5.94%)
(10.12%)
(31.62%)
(4.40%)

Daar was dus ’n sterk toename in uitstaande bedrae van 30 Junie 1993 tot 30 Junie 1994. Tot en
met 30 Junie 1996 was die toename nie so groot nie, maar dit het weer in die volgende jare (30
Junie 1998) vinniger begin groei. Tot met 30 Junie 1999 het die toename weer baie afgeneem.
Die Bestuur van die Administratiewe Buro het gedurende die tweede helfte van 1999 ’n
ondersoek geloods na die hele aangeleentheid rakende die heffing van ramings.
Die metode om agterstallige bedrae onder aandag van Klassisse te bring, lewer wel resultate maar
nie sodanig dat die agterstallige bedrae drasties verminder nie. In enkele gevalle het Kerkrade
ook begin om ramings maandeliks per debietorder te betaal. Dit het die gevolg dat ramings
makliker op datum gehou word.
Oor die hele aangeleentheid sal volledig gerapporteer word in die Aanvullende Agenda.
Besluit: Optrede goedgekeur.
3.2.2 Mediesefondsledegeld (Opdrag 1.2.3 en 1.2.4): Al die Kerkrade is by die debietorderskema
ingeskakel vir die betaling van mediesefondsledegelde en die invordering daarvan lewer nie meer
probleme nie
Besluit: Met dank kennis geneem. Die opdrag word nie gekontinueer nie.
3.3
3.3.1

Finansiële sake
Boekverkope: In terme van Acta 1997:401, 3.3.1.2.5 is goedkeuring verleen dat alle boeke wat nie
binne 12 maande verkoop nie, onder beheer van die Direkteur geplaas word en die voorraad word
waar nodig, in oorleg met die Deputate, verminder deur dit ten beste voordeel te verkoop of anders
aan te wend. Die Bestuur het gedurende 1998 goedkeuring verleen dat alle boeke ouer as drie jaar
na advertensie in Die Kerkblad gratis beskikbaar gestel mag word aan belangstellendes.
Besluit: Keur die optrede goed.
3.3.2 Studentelenings: Daar is verskeie lenings in die boeke van die Administratiewe Buro ten opsigte
van beurse wat toegestaan is aan persone wat aan die TSP gestudeer het. Hierdie persone het nie
hul studies voltooi nie en ook in gebreke gebly om die lenings te betaal. Verskeie pogings is
aangewend om die lenings te vorder, maar sonder sukses. Die uitstaande lenings is die volgende:
L.J. Fouche
A.T. Joubert
J. Kruger
P.J. Kruger
H.Prinsloo
P.J. Rossouw
H.B. Smit
H.J. Smit

1 951.42
10 121.98
6 109.67
9 653.40
4 863.40
4 255.48
7 913.16
1 228.48
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G. Smith
J.H. Steyn

20 322.16
3 505.77

Die kanse op verhaal is skraal aangesien die skulde almal al verjaar het. Verder het die
Administratiewe Buro nie meer kontak met hierdie persone nie.
Besluit: Goedgekeur. Die totale skuld word afgeskryf. (Kennis geneem dat die Bestuur van die
Administratiewe Buro alles moontlik gedoen het om die skuld in te vorder.) Die terugbetaling van
studielenings moet voortdurend deur die Bestuur van die Administratiewe Buro gemoniteer word
ten einde te verseker dat die skulde vereffen word en nie verjaar nie.
3.3.3 Pro Reformando Trust: Daar word beoog om die Trust in die lewe te roep om in samewerking met
die PU vir CHO sekere fondse van die Administratiewe Buro te bestuur. Die doel van die Trust is
om die toekoms van die TSP finansieel uit te bou. Die PU vir CHO sal indien die Trust wel tot
stand kom, ook skenkings tot die Trust maak.
Besluit:
1. Keur die tydige optrede met dank goed.
2. Kennis geneem dat die volgende broeders deur die Kuratore as Trustees aangewys is: Drr. J.L. Ras,
D.J.S. Steyn, ds. P.J. van der Walt (Bethlehem). Die Administratiewe Buro en die Kuratore van die
Teologiee Skool moet die Fonds uitbou waar moontlik.
3.4.4 Finansiële state: Die gekonsolideerde state vir die drie jaar geëindig 30 Junie 1999 en die
Balansstaat soos op 30 Junie 1999 van die fondse wat deur die Administratiewe Buro
geadministreer word, word saam met die verslag van die ouditeure gepubliseer
Besluit : Die ledevergadering keur die finansiële state goed.
3.4.5 Begroting Sinode 2000: Die Bestuur het gekyk na die verwagte kostes van Sinode 2000
Inkomste
Opgehoopte fonds in Sinodale Kas 30/06/99
R 352 000
Verwagte koste:
Verblyf
211 000
Reiskoste van Afgevaardiges
120 000
Ekstra personeel, druk van Agenda en Handelinge
63 000
Besluit: Goedgekeur.
Die volgende is aan die Partikuliere Sinodes deurgegee:
3.4.5.1 Verblyf: Aan persone wat privaat bly, word R35.00 per dag betaal vir etes en verblyf.
3.4.5.2 Reiskoste:
3.4.5.2.1 ’n Vaste kilometertarief word betaal: R1.20 per km.
3.4.5.2.2 Vir elke passasier word 8c per km bykomend betaal.
3.4.5.2.3 Afgevaardiges wat saam met ander afgevaardiges kon gery het, kry net 50% van die
kilometertarief. Geen uitsonderings word gemaak nie.
3.4.5.2.4 Afgevaardiges wat na hulle tuiste gedurende die Sinodesitting terugkeer, kry geen
reiskostevergoeding vir die betrokke rit nie.
3.4.5.2.5 Afgevaardiges wat nie die volle sitting kan bywoon nie, moet verkieslik die sekundus van die
begin in sy plek laat kom.
Besluit: Goedgekeur.
4. Opdragte aan volgende Bestuur
4.1 Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe Buro (pt.1.1).
4.2 Besoeke en optrede t.o.v. agterstallige ramings (pt.2.2). (Vergelyk ook pt.3.3.2.)
4.3 Rente op agterstallige ramings (pt.2.3).
4.4 Aanpassing van reiskostetariewe (pt.2.4).
4.5 Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (pt.2.5).
4.6 Die Bestuur bepaal die begrotings vir en stel die ramings vas.
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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 Die terugbetaling van studielenings moet voortdurend deur die Bestuur van die Administratiewe
Buro gemonitor word ten einde verseker word dat skulde vereffen word en nie verjaar nie.
4.9 Die Administratiewe Buro en die Kuratore moet die Pro Reformando Trust uitbou waar moontlik
Besluit: Goedgekeur.
5. Finansiële state

BEZUIDENHOUT & STEYN

GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A)
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A)
VENNOTE/PARTNERS:

POSBUS / P.O. BOX:

P.M. STEYN
J.C JONKER

Bygestaan deur/Assisted by:
G.W.L. BEZUIDENHOUT
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TELEFOON / TELEPHONE:

(018) 297-5457/8/9

Faks / Fax:

(018) 294-8720

e-Pos: jscasa@iafrica.com
RETIEFSTRAAT 11 RETIEF STREET
POTCHEFSTROOM 2520

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE LEDE VAN DIE
ADMINISTRATIEWE BURO VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op onderstaande bladsye vir die jaar geëindig
30 Junie 1999 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Bestuur
van die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Ons
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen.
Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.
‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets-grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en
openbaarmakings in die finansiële state
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings
deur bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding van die
finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.
Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die
Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 1999 en van die
resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met
algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk.
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BEZUIDENHOUT EN STEYN
Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.)
DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
(SOOS GEADMINISTRATEER DEUR DIE ADMINISTRATIEWE BURO)
BALANSSTAAT OP 30JUNIE 1999
Bylae

1999

1998

KAPITAAL EN OPGEHOOPTE
FONDSE
KAPITAAL
OPGEHOOPTE FONDSE
BEDRYFSLASTE
Krediteure
Voorsienings
Deposito's

1
2
3
3
3

1,698,782
7,261,896
599,982
331,148
265,274
3,560

1,699,435
7,631,324
2,087,828
1,756,108.99
327,518.67
4,200.00

9,560,660

11,418,587

BATES
VASTE BATES

1,363,225
1,354,776

Grond en geboue

4

1,363,225

1,354,776

BELEGGINGS EN LENINGS

5

6,902,998

6,419,594

VERBANDLENINGS

6

40,000

80,000

BEDRYFSBATES
Deposito's
Debiteure
Voorraad - Skryfbehoeftes
-Boeke
Kontant in bank
Kontant voorhande

7
8
9
10
11
12

1,254,437
50
1,012,303
38,444
202,850
547
242
9,560,660

Geteken namens die Bestuur van die
Administratiewe Buro

VOORSITTER
POTCHEFSTROOM

SEKRETARIS
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3,564,217
17,289
2,995,133
29,149
142,732
379,510
404
11,418,587

REKENINGKUNDIGE BELEID
Die finansiële state word op die historiese koste grondslag opgestel en aangepas vir kapitaaluitgawe.
Die rekeningkundige beleid stem ooreen met dié van die vorige jaar, behalwe waar anders aangedui.
Opgehoopte fondse
Administratiewe Buro:
Algemene Sinode:
Almanak:
Boedel ACM du Plessis:
Boedel JD vd Walt Kapitaal:

Rekening vir die bedryf van die Administratiewe Buro.
Fonds om die uitgawes van algemene sinode te dek.
Rekening vir die jaarlikse uitgee van die Almanak.
Rente word gekrediteer na Nagraadse Opleiding Predikante
Rente op kapitaal word vir opleiding van die familie van wyle
JD van der Walt aangewend.
Boedel JD vd Walt Rente:
Rente op kapitaal word vir opleiding van die familie van wyle
JD van der Walt aangewend.
Boedel EC Hamersma:
Rente word gekrediteer na Sinodale kas.
Boedel HJ du Plessis:
Rente word gekrediteer na TSP Biblioteek en GKSA Sustentasie.
Boedel JT Ferreira:
Rente word gekrediteer na GKSA Sustentasie en Bybelverspreiding.
Boedel Koster Trust:
Rente word aangewend vir sending in Venda.
Boedel Kotze Trust:
Rente word gekrediteer na GKSA Sustentasie en Bybelverspreiding.
Boedel S du Toit:
Fonds vir die aankope van boeke wat handel oor die Ou Testament.
Boedel W du Toit:
Rente verdien op fondse word aangewend vir die opleiding van
oud-Hammanskraal studente.
Bybelvertaling:
Fondse vir die aanwending van Bybelvertaling.
Bybelvertaling vir die Boesmans: Fondse vir die aanwending van Bybelvertaling vir die Boesmans.
CJBF:
Fonds vir die uitgee van goedgekeurde Christelike boeke.
Evangeliseringsmedia:
Fonds vir die uitgee van evangelisasie- en hospitaal lektuur.
GKSA Sustentasie Kapitaal:
Rente op kapitaal word aangewend vir die sustentasie van kerke.
GKSA Sustentasie Rente:
Rente word aangewend vir die sustentasie van kerke.
Kerkargief:
Rekening vir die bedryf van die Kerkargief.
Kerkblad:
Rekening vir die bedryf en uitgee van Die Kerkblad.
Kerkmuseum:
Rekening vir die bedryf van die Kerkmuseum.
Nagraadse Opleiding predikant: Beurse word toegestaan aan predikante vir nagraadse studie.
Noodtoestande:
Fondse vir die aanwending ter verligting van nood.
PU vir CHO:
Ramings ingevorder vir die PU vir CHO.
Ramingsverligting fonds:
Fondse ingesamel vir die toestaan van ramingsverligting aan kerke.
Repatriasie Zaïre Studente:
Fondse vir die repatriasie van teologiese studente na Zaïre.
Sinodale Kas:
Rekening vir sinodale uitgawes.
Slingervel:
Rekening vir die bedryf en uitgee van die Slingervel.
Studentekas Algemeen:
Rente en bydraes word aangewend TSP beursekomitee uitgawes.
Studentekas JLM Beursfonds:
Fonds staan leningsbeurse toe aan teologiese studente.
Studentekas Kapitaalfonds:
Fonds staan leningsbeurse toe aan teologiese studente.
Studentekas SL Krugerfonds:
Gelde in trust vir die kleinseun of agterkleinseun van SL Kruger om
as predikant te studeer.
Studentekas VenterskraalDie inkomste op die fonds word aangewend ten einde behoeftige
Steynfonds:
studente as predikante op te lei.
Totiusfonds:
Publikasie van Psalm- en Koraalboek.
TSP Algemeen:
Rekening vir die bedryf van die Teologiese skool Potchefstroom.
TSP Biblioteek:
Fondse aangewend om boeke vir die teologiese biblioteek te koop.
TSP Jubileumfonds Beurse:
Fondse vir lenings aan teologiese- en ander studente.
TSP Jubileumfonds Kapitaal:
Rente vir beurse aan PU vir CHO studente en oordragte aan die TSP.
TSP Lettie Coetzee Fonds:
Aankoop van Nuwe Testamentiese tydskrifte vir Jan-Lion Cachet
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TSP Publikasies:
Vroueblad:
Voorsienings
Rente op moeilik verhaalbaar:
Omheiningsvoorsiening:

Biblioteek.
Fonds vir hulpverlening aan professore om boeke te publiseer.
Rekening vir die bedryf en uitgee van die Gereformeerde Vroueblad.

Rente voorsien op ramings. Rente sal realiseer met opbetaling van
ramings rekeninge.
Gelde voorsien vir die vervanging van omheining.

Vaste bate register
‘n Vaste bate register word op datum gehou wat slegs die volgende aantoon:
1. Beskrywing van bate
2. Die ligging van die bate.
3. Boekwaarde van R1 per item
Kapitalisasie van vaste bates
Alle kapitale uitgawes en bates word uit inkomste gefinansier en afgeskryf in die jaar wat daarvoor
begroot is. Geen kapitale uitgawes op roerende bates word in die balansstaat gekapitaliseer nie.
Beleggings
Beleggings word getoon ooreenkomstig die boeke van die beleggingsinstansie.
Voorraad
Voorraad word waardeer teen die laagste van koste, vasgestel volgens die geweegde gemiddelde
grondslag en die netto realiseerbare waarde.
Waardevermindering
Geen waardevermindering word op vaste eiendom afgeskryf nie.
Rente ontvang
1. Rente ontvang op beleggings word erken sodra dit aan die Administratiewe Buro toegeval het.
Rente op langgeld word pro rata op jaareinde erken – bereken teen die gemiddelde koers.
2. Rente ontvang op beleggings word aan die fondse toegedeel nadat ‘n gemiddelde saldo per
kwalifiserende fonds oor twaalf maande bereken is. Hierdie verdeling word op jaareinde gedoen.
3. Rente ontvang op beleggings word nie toegedeel aan fondse wat suiwer op begrotings gebaseer
is nie.
4. Fondse wat debiteure dra en bates besit, verdien geen rente nie.
5. Rente ontvang op agterstallige ramings word vir Desember en Junie van elke jaar bereken op
bedrae ouer as 180 dae teen 1% minder as die amptelike primakoers van ABSA.
6. Rente ontvangbaar op agterstallige ramings word op jaareinde teen debiteure verreken.

Rente op lenings
1. Studentelenings
Rente word gehef teen die gemiddelde opbrengs koers op fondse van die Administratiewe Buro.
Die koers word aan die einde van die finansiële jaar bepaal.
2. Personeellenings
Lenings tot R1000 kan in die diskresie van die Direkteur toegestaan word.
Lenings groter as R1000 kan na oorleg met die Voorsitter van die Bestuur van die
Administratiewe Buro toegestaan word.
Rente word op die gedeelte groter as R1000 gehef teen die gemiddelde opbrengs koers
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op fondse van die Administratiewe Buro. Die koers word aan die einde van die finansiële jaar
bepaal.
Geen lenings word toegestaan voordat ‘n vorige lening nie afgelos is nie.
3. Kerklenings
Rente word maandeliks, voor Maart 1999 teen ‘n koers van 1% laer as die amptelike
primakoers van ABSA en na Maart 1999 teen 3% laer as die amptelike primakoers van
ABSA, gehef.
Koerse vir ander sake as vir kapitale spandering sal op meriete hanteer word.
Administratiewe koste
Administratiewe koste word op jaareinde in die finansiële jaarstate voorsien ooreenkomstig die
voorskrifte van die Bestuur van die Administratiewe Buro. Waar geen rente ontvang aan ‘n fonds
toegedeel word nie, word geen administratiewe kostes vir daardie fonds gehef nie. Admin koste
volg rente.
Reiskoste
Die reiskoste uitgawe sluit in alle reisuitgawes deur die deputate aangegaan ten einde die
vergadering te bereik asook enige dagtoelae of onkostes ten opsigte van middagetes.
Rente afskrywing
Kerke nader die Administratiewe Buro ten einde hul rente op agterstallige ramings terug te skryf.
Slegte skulde
Geen oninvorderbare skulde ten opsigte van ramings word afgeskryf nie.
Tydelike personeel
Die standaard tarief van die PU vir CHO word gebruik om tydelike personeel te vergoed waar nodig.

DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
BYLAE 1: KAPITAALREKENING OP 30 JUNIE
1999

Sinodale kasrekening

1999

1998

1,698,782

1,699,434

BYLAE 2: OPGEHOOPTE FONDSE OP 30 JUNIE
1999
Opgehoopte
fondse
30/6/97
Administratiewe Buro
Algemene Sinode
Almanak
Boedel ACM du Plessis
Boedel JD vd Walt Kapitaal
Boedel JD vd Walt Rente
Boedel EC Hamersma

190,608
66,644
5,233
11,865
40,000
10,025
42,465

299

Oorskot
(Tekort)
30/6/98

Oorskot
(Tekort)
30/6/99

(80,589)
7,925
136,682

(253,025)
11,361
175,745

(52)

7,613

Opgehoopte
fondse
30/6/99
(143,006)
85,930
317,660
11,865
40,000
17,587
42,465

Boedel HJ du Plessis
Boedel JT Ferreira
Boedel Koster Trust
Boedel Kotze Trust
Boedel S du Toit
Boedel W du Toit
Bybelverspreiding
Bybelvertaling
Bybelvertaling vir die Boesmans
CJBF
Emeritaats Mediese Fonds
Emeritaats Studie Fonds
Emeritaatsfonds
Evangeliseringsmedia
GKSA Sustentasie Kapitaal
GKSA Sustentasie Rente
Kerkargief
Kerkblad
Kerkmuseum
Nagraadse Opleiding predikant
Noodtoestande
PU Vir CHO
Ramingsverligting fonds
Repatriasie Zaire Studente
Sendingkas
Sinodale Kas
Slingervel
Studentekas Algemeen
Studentekas JLM Beursfonds
Studentekas Kapitaalfonds
Studentekas SL Krugerfonds
Studentekas VenterskraalSteynfonds
Terreinfonds
Totiusfonds
TSP Algemeen
TSP Biblioteek
TSP Jubileumfonds Beurse
TSP Jubileumfonds Kapitaal
TSP Lettie Coetzee Fonds
TSP Publikasies
Vroueblad

9,666
53,261
69,597
141,857
46,274

(6,011)
4,217
5,503
11,461
(14,838)
3,363
(10,368)
(3,305)
46,451

14,838
28,524
77,603
29,224
236,197
36,837
30,780,336 (30,780,336)
177,515
21,051
2,733,003
187,675
245,789
36,942
30,206
28,471
(36,613)
14,256
60,516
(7,904)
8,917
1,471
130,894
57,549
59,825
64,987
3,992
64,800
(48,938)
43,550
4,199
302,605
(7,726)
45,293
(11,385)
759,797
(19,415)
139,369
16,574
66,273
17,458
2,076
107,246

(3,697)
5,564
5,750
(1,461)
82,721
4,060
(605)
(282,648)
(36,837)
37,775
189,029
8,611
25,893
19,289
(22,525)
2,314
(73,435)
13,689
7,529
48,938
7,275
8,558
(26,723)
23,647
23,758
2,976

9,666
53,261
59,889
151,638
57,527
10,000
82,721
35,946
67,235
25,314

236,340
3,109,707
291,342
84,570
(3,067)
30,087
12,702
115,008
138,501
11,521
64,800
55,024
303,437
7,185
764,029
179,701
66,273
22,510
107,246

11,004
39,852
(166,226)
28,425
26,248

3,580
141,693
(598,791)
15,340
33,638

14,584
479,311
(386,181)
163,630
107,412
190,066

228
(21,868)
31,537

585
(371)
23,759

4,421
40,884
125,156

38,018,146 (30,386,821)

(369,428)

7,261,896

297,765
378,836
119,866
47,525
190,066
3,608
63,123
69,860

Aantekening:
Die Emeritaatsfonds, Emeritaats studiefonds en Emeritaats mediese fonds se saldo's is uit die
boeke van die Administratiewe Buro gehaal ten einde 'n aparte stel finansiële state te skep.
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DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
BYLAE 3: KREDITEURE OP 30 JUNIE 1999

1.1 KREDITEURE
Kontra rekeninge
- Afgesette predikantefonds
- Bolandse bedieningsfonds
- Bybelverspreiding
- Bydraes Part Sin Wes TVL
- Buitelandse korrespondensie
- Diakonale Inrigtings
- Evangelisering Seelui
- EVT
- GKSA Person/Predik-pensioenfondse
- IKOO/SASOO
- In die Skriflig
- Jeugsorg
- Koningskinders
- PU vir CHO
- Proponente hulpfonds
- Protestantse Vereniging
- Sinode Middellande
- Trans Oranje
Krediet saldo's op debiteure
Uitstaande tjeks
Vreemde deposito's
Afwagrekeninge
TSV

(108)
213
157,790
147,461
22,041
3,750

1.2 VOORSIENINGS
- Hammanskraal
- NMA Waarborg
- Emeritaatversorgingstrust (donasies)
- Voors: rente op moeilik verhaalbaar
- Omheiningsvoorsiening

241,676
23,598

1999

1998

331,148

1,756,109
199
1,734
57,888
248
500
2,215
368
38,359
130
(1,611)
61
328
559
870
232
94
228
2,092
73,906
1,457,155
107,271
11,086
2,198

265,274

2. PUBLIKASIES
Intekenaarsfonds

327,519
60,000
39,558
19,811
184,552
23,598

-

3. DEPOSITO'S
Woonsteldeposito's

500
500

3,560
3,560

599,982
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3,700
3,700

2,087,828

DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
BYLAE 4: GROND EN GEBOU OP 30 JUNIE 1999

1999

1998

1. TEOLOGIESE SKOOL NOMMER 1
Gedeelte 196- (gedeelte van gedeelte 5) van die plaas
Dorp en Dorpsgronde van Potchefstroom nr
435, Registrasie Afdeling IQ, Noordwes Provinsie
Groot : 9 675 vierkante meter. Transport nr 46205/90
(Voorheen Grondbrief nr 185/1957)

426,153

426,153

2. TEOLOGIESE SKOOL NOMMER 3
Sekere gedeelte 150 ('n gedeelte van gedeelte 2)
van die plaas Dorp en Dorpsgronde
van Potchefstroom nr 435, Registrasie Afdeling I.Q.
Noordwes Provinsie
Groot: 7836 vierkante meter.
Transportakte nr 43441/90. (voorheen nr 26726/1951)

283,097

274,648

3. TERREIN NOMMER 4 (Sinodesaal en kantore)
Sekere gedeelte 213 ('n gedeelte van gedeelte 2)
van die plaas Dorp en Dorpsgronde van Potchefstroom
nr 435, Registrasie Afdeling I.Q.; Noordwes Provinsie
Groot : 5 905 vierkante meter. Transportakte nr
64096/90. (Voorheen Transport T31707/1965)

619,198

619,198

6,425

6,425

25,000
3,353

25,000
3,353

1,363,225

1,354,776

4. PLAAS WELTEVREDEN
(a) Sekere een-halwe aandeel van gedeelte 4 ('n
gedeelte van gedeelte 1) van die plaas WELTEVREDEN
nr 394, Registrasie Afdeling I.S., Mpumalanga
. Groot 1.7131 hektaar Transportakte nr T51400/90
(b) Sekere een-halwe aandeel in die Resterende
gedeelte van gedeelte 1 van die plaas Weltevreden
nr 394, Registrasie Afdeling I.S., Mpumalanga
Groot : 218,7155 hektaar. Transportakte nr T51400/90.
(Voorheen Transport T15469/1960)
5. PLAAS KRUGERSKRAAL
Sekere gedeelte 68 ('n gedeelte van gedeelte 27) van
die plaas Tygerfontein 488 I.Q., Noordwes Provinsie
Groot : 4 ha. Transportakte nr T47601/91
- Grond
- Verbeteringe
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DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
BYLAE 5: BELEGGINGS EN LENINGS OP 30 JUNIE 1999
1999

1998

3,579,913

1. SYFRETS
Kontant

3,579,913

2. ADMINISTRATIEWE BURO
Kontant
Kerklenings
Studente- en ander lenings

2,418,918
754,652
149,516

2,110,554
2,110,554

3,323,086

4,309,040
3,727,547
414,531
166,962

6,902,998

6,419,594

BYLAE 5: BELEGGINGS EN LENINGS OP 30 JUNIE 1999 (In nadere
besonderhede)
2. ADMINISTRATIEWE BURO
2.1 KONTANT
Investec 32d
Investec daggeld
Saambou 32d
Saambou daggeld
Volkskas Bank (HTS Waarborge)
Volkskas Bank
2.2 KERKLENINGS
Brakpan-Suid
Hoedspruit
Kerkargief
Kriel
Pretoria Oos
Springs Oos
Totiusdal
Welkom Noord
Westonaria

2,418,918
624,261
112,778
1,531,201
96,008
45,000
9,669
754,652
105,261
144,447
235,673
25,635
126,326
88,932
23,209
5,168

2.3 STUDENTE- EN ANDER LENINGS

414,531
83,341
19,427
235,673
39,635
26,804
9,651

149,516

Proponente
Aucamp JP du P

2,200

Bonafide
Coetzee B Me
Coetzee Esme
Malan M
van den Heever W
Venter HV

1,700
800

Nie studies voltooi nie
Cloete C
Fouche LJ
Joubert AT

3,727,547
625,000
662,935
1,729,000
649,943
51,000
9,669

166,962

2,200

2,200
2,200

2,500

25,000
9,500
3,500
12,000
-

50,257
1,951
10,122

303

52,940
277
1,675
10,122

1999
Kruger J
Kruger PJ
Kruger TI
Labuschagne N
Prinsloo H
Rossouw PJ
Smit HB
Smit HJ
Van der Westhuizen GF (Staak 1999)
Wijnbeek DHP (verhaal Aug 1999)
Uit Bediening
Engelbrecht W (Staak 1999)
Minnie FG (begin verhaal Aug 1999)
Smith G
Steyn JH
Van Deventer HJM

6,110
9,653
2,068
4,863
7,913
1,228
2,700
3,648

1998
6,110
9,653
2,910
285
4,863
4,255
7,913
1,228
3,648

59,469
20,864
14,777
20,322
3,506
-

Oud HTS Studente
Gwata SB
Letsosa RS
Maduma PV
Makhuvha NP
Manavhela GF
Mundalamo NI
Mashau TD
Mooketsi DLM
Museri SK
Muswubi A
Mutavhatsindi A
Muzenda P
Ndirande S
Netshivulana EVC
Nxumalo HM
Rafumbedzani
Ramantswana H
Raul A
Semenya DK
Semenya TM

1,560
147
2,414
614
100
205
(250)
203
1,158
1,730
1,052
80
152
-

Predikante in bediening
Booyens DJA
Jansen CA
Kruger L
Ligthelm GJ
Nel PA
Stavast HL
Van Voore WJ
Van Vuuren TJ
Venter LJ
Viljoen W

4,984
4,836
7,543
910
2,565
3,137

48,052
14,888
20,322
3,506
9,336

9,165
-

1,772
85
(150)
(25)
400
614
100
205
44
640
152
(250)
(43)

23,976
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31,854
5,327
840
4,500
478
6,473
1,997
1,349
2,600
4,620
3,670

1999
1,950

Personeellenings
Mphata A
Du Plessis W
Leeuw A
Leeuw S
Mattyse H
Motswadi D
Leeuw S

1998
5,144

600
500
600
100
150
-

1,744
1,700
1,100
200
400

Totaal van Beleggings

3,323,086

BYLAE 6 : GEREGISTREERDE VERBANDE

4,309,040

40,000

2. W.A. BOUCHER BOERDERY (EDMS) BPK
Verbandakte nr B17067/1996 oor die plaas
Venterskraal 212, distrik Ventersburg.
Groot 429,1448 hektaar. Rente word bereken
teen 'n koers 5.25% laer as die primakoers
wat deur ABSA toegepas word.

40,000

BYLAE 7 : DEPOSITO'S OP 30 JUNIE
Besigheids antwoorddiens
Dep Kerkblad
Dep Slingervel
Dep Vroublad

80,000

80,000

50
50
-

BYLAE 8: DEBITEURE OP 30 JUNIE
Ontvanger van Inkomste (BTW)
Handelsdebiteure
- Ramings
- Tydskrifte
Diverse debiteure:
- Emeritaatversorgingstrust
- Mediese versorgingstrust
- Huurgelde ontvangbaar
- NMA waarborge (debiteure)
- Evangeliseringsmedia
- Kerkargief
- PU vir CHO
- Ander
Vooruitbetalings
- PU vir CHO
- Ander

17,289
50
13,174
848
3,217

1,012,303

2,995,133

34,453

25,814

764,005

1,501,204
257,257

68,126
49,008
20,475
62,700
8,004
2,160

1,004,694
49,454
660
20,475
5,792
27,227
2,160

3,372

84,400
15,996

Debiteure op ramings beloop R1 332 982 en is toegedeel na die onderskeie rekeninge se
opgehoopte fondse.
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1999
38,444

BYLAE 9 : VOORRAAD SKRYFBEHOEFTES
Beginvoorraad
Plus: Aankope
Min: Koste van Skryfbehoeftes

29,149
62,279
52,985

BYLAE 10 : VOORRAAD BOEKE
Administratiewe Buro
Beginvoorraad
Plus: Aankope
Min: Koste van Verkope

54,718
94,845
105,511

CJBF
Beginvoorraad
Plus: Aankope
Min: Koste van Verkope

47,810
13,885
14,599

Sinodale kas
Beginvoorraad
Plus: Aankope
Min: Koste van Verkope

34,939
24,346
20,154

Totiusfonds
Beginvoorraad
Plus: Aankope
Min: Koste van Verkope

1,302
224,718
163,175

1998
29,149
53,320
24,170

202,850
44,052

142,732
54,718
73,552
196,478
215,312

47,095

47,810
88,675
40,865

39,131

34,939
41,772
6,833

62,845

Teologiese Skool Publikasies
Beginvoorraad
Plus: Aankope
Min: Koste van Verkope

1,302
25,930
24,628

5,313
3,964
1,830
482

Terreinfonds

3,964
36,681
32,717

4,414

-

BYLAE 10A: BOEKE VERKOPE WINS SOOS
OP 30 JUNIE
ADMINISTRATIEWE BURO
Boeke verkope
Min: Outeursgelde
Gratis boeke
Advertensies
Koste van Verkope

44,095
172,581
22,975
105,511

CJBF
Boeke verkope
Min: Gratis boeke
Koste van Verkope

18,473
14,599

SINODALE KAS
Boeke verkope
Min: Gratis boeke
Koste van Verkope

45,872
20,154

(41,471)
226,611
4,247
42,283
6,240
215,312

3,873

(7,261)
54,717
21,112
40,865

25,718
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11,280
19,991
1,877
6,833

1999
TOTIUSFONDS
Boeke verkope
Min: Koste van Verkope

1998

63,669
226,844
163,175

TEOLOGIESE SKOOL PUBLIKASIES
Boeke verkope
Min: Gratis boeke
Koste van Verkope

17,580
42,208
24,628

688
1,170
482

BYLAE 11: KONTANT IN BANK
Volkskas

547

BYLAE 12: KONTANT VOORHANDE
Administratiewe Buro - Kleinkas
- Kontant

202
40

(29,374)
34,985
31,643
32,717

547

379,510
379,510

242

307

404
364
40

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

1 ADMINISTRATIEWE BURO
INKOMSTE
Boeke Verkope: Wins (Bylae 10A)
Burokoste verhaal
Fotostate en faks verkoop
Huur ontvang Sinodesaal
Huur ontvang Kantoorhuur
Kommissie ontvang Assuransie
Outeursgelde
Pensioen ontvang
Posgeld ontvang
Ramings ontvang
Rente ontvang
Skryfbehoeftes
Toerusting verkoop
Versekering
Werkloosheidsversekering
UITGAWES
Administratiewe koste
Advertensies Betaal
Bankkoste
Diverse
Drukkoste
Fotostate en huur
Honorarium
Huur Posbus/sak
Internet
Kantooruitgawes
Kung Boesmanbybelvertaling
Medies
Onderhoud geboue
Onderhoud toerusting
Ouditgelde
Pensioen betaal
Posgeld betaal
Rekenaarprogramme
Salarisse
Sekuriteit
Skryfbehoeftes
Spoorvrag
Telefoon
Verversings
Versekering
Vergoedingskommissaris
Werkloosheidsversekering
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Debiteure 30 Jun
Opgehoopte fonds 30 Jun

989,093

999,772

1,253,854

3,242,718

25,856
102,694
301
410

(41,471)
155,398

44,095
235,270

19,904
36,997

59,285
36,904

133,347

150,160

660,864
31,511

724,133

3,222

4,007

28,481
493,362
301
410
79,189
122,117
34
407,428
469
2,044,260
53,773
2,622
70
43
10,160

1,080,361

1,192,295

3,234,580

48,216
34
123,921
469
659,263
22,262
2,622
70
43
2,931
961,924

4,984
5,494
1,429
3,125
3,006
11,314
400
1,966
3,752
629
77,343
1,897
5,849
7,500
131,837
36,471
2,786
559,032

3,312
4,190
11,130
2,005
5,750
2,003
7,939
495
1,300
3,781
1,247

5,863
27,169
163,439

15,390
133,347
58,055
14,180
667,844
6,850
34,329
1,997
63,108
1,210
29,964
4,491
6,444
(80,589)
190,608

190,608

110,019

19,571
1,880
50,382
1,594
23,822
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10,048
6,971
120
525
4,799
4,492
4,453
14,964
150,160
67,961
21,407
761,245
1,165
52,985
1,689
47,243
997
31,975
1,084
8,014
61,559
110,019
(314,584)
(143,006)

3,312
9,174
16,624
3,434
18,923
11,979
19,252
1,015
3,791
12,332
629
77,343
7,636
10,302
37,854
415,343
162,487
38,373
1,988,120
8,015
106,884
5,566
160,732
3,801
85,761
5,575
20,321
8,138
163,439
(314,584)
(143,006)

30-Jun-97

2.

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

ALGEMENE SINODE
INKOMSTE

6,985

8,856

12,604

28,445

6,985

8,856

12,604

28,445

931

1,244

2,174

6,985
59,660
66,644

931
7,925
66,644
74,570

1,244
11,361
74,570
85,930

2,174
26,270
59,660
85,930

INKOMSTE

118,651

279,519

343,346

741,516

Advertensie Inkomste
Verkope Almanak
Bydraes Ontvang
Rente Ontvang

7,412
110,955
284

6,184
270,946
1,693
695

5,823
301,432
36,091

19,420
683,333
1,977
36,786

115,000

142,837

167,601

425,437

5,000
1,182
105,780
1,300
1,738

73

3,561
500
160,635

8,634
1,682
378,789
5,539
5,069
25,725
316,079
1,582
317,660

Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

3.

ALMANAK

UITGAWES
Administrasiekoste
Diverse Uitgawes
Drukkoste
Honorarium
Kommissie betaal Advertensies
Reiskoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

4.

3,651
1,582
5,233

112,373
4,239
1,551
24,600
136,682
5,233
141,915

1,780
1,124
175,745
141,915
317,660

BESTMED / NMA
INKOMSTE

4,320,413

8,045,331

4,320,413

8,045,331

UITGAWES

4,320,413

8,045,331

Ledegeld betaal
Netto

4,320,413

8,045,331

Ledegeld ontvang
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30-Jun-97

5.

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

BOEDELS

5.1 Boedel JD VAN DER WALT
INKOMSTE

8,448

6,647

8,447

23,542

8,448

6,647

8,447

23,542

340

6,699

833

7,872

340

833

8,108
1,917
10,025

699
6,000
(52)
10,025
9,973

7,613
9,973
17,587

1,872
6,000
15,670
1,917
17,587

6,727

5,643

7,178

19,547

6,727

5,643

7,178

19,547

6,727

5,643

7,178

19,547

270
6,457
Nul
42,465
42,465

593
5,050
Nul
42,465
42,465

708
6,470
Nul
42,465
42,465

1,571
17,976
Nul
42,465
42,465

INKOMSTE

1,531

1,284

1,634

4,449

Rente ontvang

1,531

1,284

1,634

4,449

UITGAWES

1,531

1,284

1,634

4,449

60
490
981
Nul
9,666
9,666

135
383
766
Nul
9,666
9,666

161
491
982
Nul
9,666
9,666

356
1,364
2,729
Nul
9,666
9,666

Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Beurse uitbetaal
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

5.2 BOEDEL EC HAMERSMA
INKOMSTE
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Sinodale Kas
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

5.3 BOEDEL HJ DU PLESSIS

Administrasiekoste
TSP Biblioteek
GKSA Sustentasiefonds Rente
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun
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30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

5.4 BOEDEL JT FERREIRA
INKOMSTE

8,437

7,078

9,002

24,517

Rente ontvang

8,437

7,078

9,002

24,517

UITGAWES

8,437

7,078

9,002

24,517

340
4,048
4,048
Nul
53,261
53,261

744
3,167
3,167
Nul
53,261
53,261

888
4,057
4,057
Nul
53,261
53,261

1,972
11,272
11,272
Nul
53,261
53,261

9,708

9,249

10,056

29,012

9,708

9,249

10,056

29,012

15,260

13,753

29,012

9,708
59,889
69,597

972
14,288
(6,011)
69,597
63,586

992
12,761
(3,697)
63,586
59,889

1,964
27,048
0
59,889
59,889

22,470

18,851

24,690

66,011

Rente ontvang

22,470

18,851

24,690

66,011

UITGAWES

22,470

14,634

19,127

56,230

890
10,790
10,790
Nul
141,857
141,857

1,981
4,217
8,435
4,217
141,857
146,074

2,436
5,564
11,127
5,564
146,074
151,638

5,307
20,571
30,352
9,781
141,857
151,638

Administrasiekoste
Bybelverpreiding
GKSA Sustentasiefonds Rente
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

5.5 BOEDEL KOSTER TRUST
INKOMSTE
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Gekombineerde Sendende Kerkrade
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

5.6 BOEDEL KOTZE TRUST
INKOMSTE

Administrasiekoste
Bybelverspreiding
GKSA Sustentasiefonds Rente
Netto
Opgehoopte fonds 1 Julie
Opgehoopte fonds 30 Jun
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30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

5.7 BOEDEL W DU TOIT
INKOMSTE

11,604

1,934

13,539

Bydrae ontvang
Rente ontvang

10,243
1,361

1,934

10,243
3,295

UITGAWES

143

3,395

3,538

143

334
3,204
10,000

11,461

191
3,204
(1,461)
11,461
10,000

Administrasiekoste
Beursekomitee
Netto
Opgehoopte fonds 1 Julie
Opgehoopte fonds 30 Jun

11,461

10,000

6. BYBELVERSPREIDING
INKOMSTE

342,054

410,528

521,280

1,273,862

Bemaking Ontvang
Bydraes ontvang
Boedel Kotze Trust
Boedel JT Ferreira

327,216
10,790
4,048

403,144
4,217
3,167

73,100
438,559
5,564
4,057

73,100
1,168,919
20,571
11,272

UITGAWES

327,216

425,367

438,559

1,191,141

322,688
4,528
14,838

425,367

438,559

14,838

(14,838)
14,838
0

82,721
0
82,721

1,186,613
4,528
82,721

4,891

4,467

13,756

23,114

4,771
120

3,790
677

6,042
7,714

14,603
8,512

1,105

9,696

10,801

398

596
9,100

994
9,100
706
12,313
23,633
35,946

Bydraes oorbetaal
Bybelvertaling vir Boesmans
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

82,721

7. BYBELVERTALING
INKOMSTE
Rente ontvang
Bydraes ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Bybelvertaling vir Boesmans
Reiskoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

4,891
23,633
28,524

312

706
3,363
28,524
31,886

4,060
31,886
35,946

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

8. BYBELVERTALING BOESMANS
INKOMSTE

90,699

106,411

105,885

302,995

Bydraes ontvang
Bybelverspreiding
Bybelvertaling

86,171
4,528

106,411

96,785
9,100

289,367
4,528
9,100

UITGAWES

13,096

116,779

105,885

235,761

Geref. Kerk Windhoek
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

13,096
77,603

105,885

235,761
67,235

77,603

116,779
(10,368)
77,603
67,235

67,235
67,235

67,235

33,479

(2,897)

1,202

31,784

29,534
1,678
2,266

(7,261)
481
3,883

(3,873)
1,052
4,023

18,400
3,211
10,173

16,767

408

1,807

18,983

9,500
7,267

408

397

(3,305)
30,846
27,542

963
448
(605)
27,542
26,936

10,305
7,267
963
448
12,802
12,512
25,314

9. CALVYN-JUBILEUMBOEKEFONDS
INKOMSTE
Boeke Verkope: wins (Bylae 10A)
Bydraes ontvang
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Drukkoste
Kommissie en tantieme
Reiskoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

16,712
14,135
30,846

10.1 EMERITAATSVERSORGING
INKOMSTE
Bydraes ontvang
Inkomste uit Florida Park Eiendom
Ramings ontvang
Rente ontvang
Versekering
UITGAWES
Aktuariële Verslag
Diverse Uitgawes
Traktement Betaal
Verversings
Versekering
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Skeiding van finansiële state
Opgehoopte fonds 30 Jun

7,303,179

7,303,179

463,906

463,906

4,359,354
2,479,919

4,359,354
2,479,919

5,951,158

5,951,158

3,199
5,947,575
384

3,199
5,947,575
384

1,352,021
29,428,315
30,780,336
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30,780,336
(30,780,336)
Nul

1,352,021
29,428,315
(30,780,336)
Nul

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

10.2 EMERITAATS-MEDIESE FONDS
INKOMSTE
Ledegeld ontvang
Ramings ontvang
Rente ontvang
UITGAWES
Ledegeld betaal
Traktement betaal
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Oorbetaal aan Emeritaatsversorging
Opgehoopte fonds 30 Jun

984,576

762,918

1,747,495

454,499
501,219
28,859

762,918

454,499
1,264,137
28,859

890,079

716,467

1,606,546

883,031
7,048
94,497
141,699

716,467

236,197

282,648

1,599,498
7,048
140,949
141,699
(282,648)
Nul

46,451
236,197

282,648
(282,648)
Nul

10.3 EMERITAATS-STUDIEFONDS
INKOMSTE

4,902

4,902

4,902

4,902

5,200

5,200

200
5,000
(298)
37,135

36,837

36,837

36,837

36,837
(36,837)
Nul

200
5,000
(298)
37,135
(36,837)
Nul

INKOMSTE

29,641

30,830

46,981

107,452

Boeke verkope
Bydraes ontvang
Intekengelde ontvang
Rente ontvang

10,089
1,036
(12)
18,528

6,865
376

11,698
675

23,589

34,608

28,652
2,087
(12)
76,725

6,679

9,779

9,206

25,665

4,000
1,080

2,479

3,415

9,894
1,080

1,599

6,000
1,300

5,792

13,391
1,300

22,962
154,553
177,515

21,051
177,515
198,566

37,775
198,566
236,340

81,788
154,553
236,340

Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Lenings
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Oorbetaal aan Emeritaatsversorging
Opgehoopte fonds 30 Jun

11. EVANGELISERINGSMEDIA

UITGAWES
Administrasiekoste
Advertensies betaal
Boekvrrd Evangelisasie Lektuur
Drukkoste
Internet
Kommissie betaal boeke
Skryfbehoeftes aankope
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

314

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

12.1 GKSA SUSTENTASIEFONDSKAPITAAL
INKOMSTE
Bemaking ontvang
GKSA Sustentasie rente (Bydraes)

213,662

187,675

189,029

590,366

213,662

187,675

189,029

590,366

213,662
2,519,341
2,733,003

187,675
2,733,003
2,920,678

189,029
2,920,678
3,109,707

590,366
2,519,341
3,109,707

INKOMSTE
Boedel HJ du Plessis
Boedel JT Ferreira
Boedel Kotze Trust
Bydraes ontvang
Huur ontvang
Rente ontvang

863,705
981
4,048
10,790
427,323
9,485
411,077

783,563
766
3,167
8,435
375,351
395,844

839,628
982
4,057
11,127
298,058
8,022
517,382

2,486,896
2,729
11,272
30,352
1,100,732
17,508
1,324,303

UITGAWES

735,732

746,621

831,017

2,313,370

Administrasiekoste
GKSA Sustentasie Kapitaal
Reiskoste
Verversings
Sustentasie
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

18,000
213,662

51,048
149,029
6,796

300
503,770
127,973
117,816
245,789

41,603
187,675
5,006
250
512,087
36,942
245,789
282,730

110,651
550,366
11,803
550
1,640,001
173,526
117,816
291,342

33,629
723
30,673
2,233

42,033
149
36,936
4,948

75,600

9,984

13,562

31,712

55,257

385

781
520

15,000
150

15,000
1,316
520
1,372
2,530
1,261
27,494
5,765
96,005
6,560
(17,995)
84,570

Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun
12.2 GKSA SUSTENTASIEFONDSRENTE

624,144
8,611
282,730
291,342

13. KERKARGIEF
INKOMSTE
Bydraes ontvang
Ramings ontvang
Rente ontvang
UITGAWES
Afbetaling van lening
Diverse Uitgawes
Drukkoste
Munisipale koste
Reiskoste
Reparasies
Salarisse
Skryfbehoeftes aankope
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Debiteure 30 Jun
Opgehoopte fonds 30 Jun

75,600

1,372
2,530
8,681
918
23,646
6,560

9,052
678
28,471
30,206

30,206

58,677

315

1,261
9,761
4,169
43,888
58,677
(17,995)
84,570

151,262
872
143,209
7,181

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

14. KERKBLAD
INKOMSTE
Advertensie Inkomste
Bydraes ontvang
Intekengelde ontvang
Rente ontvang

474,465
66,285
55,710
342,593
9,877

480,171
67,887
61,866
350,418

507,779
79,969
71,584
356,227

1,462,415
214,141
189,159
1,049,237
9,877

UITGAWES
Advertensies Betaal
Affiliasiekoste - CNW
Diverse Uitgawes
Drukkoste
Honorarium
Kommissie betaal Advertensies
Reiskoste
Salarisse
Skryfbehoeftes aankope
Skrywersgelde
Verversings
Toerusting aankope
Netto
Opgehoopte fond 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

448,882

465,914
2,481
60
60
355,089
25,103
15,848
1,961
35,831

488,490

17,788

10,079

25,583
(62,196)
(36,613)

11,694
14,256
(36,613)
(22,356)

4,611
19,289
(22,356)
(3,067)

1,403,286
2,481
60
358
1,078,022
70,238
50,491
4,827
147,817
4,589
27,867
232
16,305
59,129
(62,196)
(3,067)

9,285

8,042

6,876

24,204

9,285

8,042

6,876

24,204

17,746
16,885

15,946
845
2,390

862
(8,461)
68,978
60,516

12,274
436
(7,904)
60,516
52,613

29,402
678
7,805
6,940
12,812
1,166
(22,525)
52,613
30,087

63,094
1,524
27,079
6,940
25,087
2,464
(38,890)
68,978
30,087

152
152

2,762
2,762

3,677
3,677

6,590
6,590

2,000

1,290
290
1,000
1,471
8,917
10,388

1,363
363
1,000
2,314
10,388
12,702

4,653
653
4,000
1,937
10,765
12,702

298
340,086
21,000
16,462
66,216
4,589

382,848
24,135
18,182
2,866
45,770

232

15. KERKMUSEUM
INKOMSTE
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Onderhoud
Reiskoste
Honorarium
Telefoon en skryfbehoeftes
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

16. NAGRAADSE OPLEIDING
PREDIKANTE
INKOMSTE
Rente ontvang ACM du Plessis
UITGAWES
Administrasiekoste
Beurse uitbetaal
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

2,000
(1,848)
10,765
8,917

316

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

17. NOODTOESTANDE
INKOMSTE
Bydraes ontvang
Rente ontvang
Zaïre fonds
UITGAWES
Administrasiekoste
Reiskoste
Sustentasie
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

26,005

67,739

40,560

134,304

10,430
15,375
200

50,345
17,394

16,730
23,830

77,504
56,599
200

133,928

10,190

113,995

258,113

3,200
130,728
(107,923)
238,817
130,894

1,828
562
7,800
57,549
130,894
188,443

2,351
344
111,300
(73,435)
188,443
115,008

7,379
905
249,828
(123,809)
238,817
115,008

64,513

64,987

69,581

199,081

4,633
59,880

64,987

40
69,541

4,673
194,408

4,688

25,900

30,588

4,688

25,900

30,588
168,493
(29,992)
138,501

18. PU VIR CHO
INKOMSTE
Bydraes ontvang
Ramings ontvang
UITGAWES
Bydraes oorbetaal
Ramings Oorbetaal
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Debiteure 30 Jun
Opgehoopte fonds 30 Jun

59,825

64,987
59,825

59,825

124,812

43,681
124,812
(29,992)
138,501

3,992

7,529

11,521

Bydraes

3,992

7,529

11,521

Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

3,992

7,529
3,992
11,521

11,521

19. RAMINGSVERLIGTING FONDS
INKOMSTE

3,992

317

11,521

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

20. REPATRIASIE
INKOMSTE
Zaïrefonds
Bydraes
Rente Ontvang

64,800

10,338

49,384

124,522

1,727
8,611

44,865
4,519

64,800
46,592
13,130

59,277

446

59,722

446
48,938
15,862
64,800

1,351
58,372
64,800

64,800

905
58,372
(48,938)
64,800
15,862

5,374

5,787

8,071

19,232

1,399
3,974

5,787

8,071

1,399
17,833

4,603

1,588

796

6,988

1,800
2,803
771
42,780
43,550

608
980
4,199
43,550
47,749

796

3,205
3,783
12,244
42,780
55,024

64,800

UITGAWES
Administrasiekoste
Reiskoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

64,800

64,800

21. SENDINGKAS
INKOMSTE
Boeke verkope
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Drukkoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

318

7,275
47,749
55,024

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

22. SINODALE KAS
INKOMSTE
Boeke Verkope Wins (Bylae 10A)
Bydraes ontvang
Huur ontvang Krugerskraal
Huur ontvang Sinodalesaal
Huur ontvang WS Sinodalesaal
Huur ontvang WS TSP
Huur ontvang Toerusting
Munisipale koste verhaal
Boedel EC Hamersma
Ramings ontvang
Rente ontvang
Verkoop Kerksaal
Versekering
UITGAWES
Administrasiekoste
Diverse uitgawes
Drukkoste
Honoraruim
IKOO
Internet
Kapitaaldelging Sinodesaal
Kapitaaldelging TSP
Kapitaaldelging TSP W/se
Munisipale Koste
Onderhoud geboue
Onderhoud Krugerskraal
Onderhoud toerusting
Onderhoud WS Sinodesaal
Onderhoud WS TSP
Reiskoste
Reiskoste Ander sinodes
Sinode onkoste
Skoonmaak
Skryfbehoeftes aankope
TKK
Toerusting aankope
Verversings
Versekering
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Debiteure 30 Jun
Opgehoopte fond 30 Jun

595,516

572,508

539,826

1,707,850

18,229

11,280
158

25,718

3,249
12,700
38,984

4,151
10,555
38,540
912
6,000
6,470
447,481

55,227
158
500
9,900
35,255
117,906
912
12,000
17,976
1,316,371
65,292
76,000
353

330,788

1,535,833

500
2,500
12,000
40,382
3,000
6,457
417,676
18,419
76,000
353

3,000
5,050
451,213
46,873

624,811

580,234

340
1,872
8,670
875
1,175
34,081
6,000
51,533
71,372
95,307
279
770
5,919
1,349
127,256
191,176
2,010
15,416
2,171

4,926
591
3,533
2,425

76,750
71,472
134,141
218
3,899
3,329
27,881
195,852
1,644
42,831
219

4,964

74,200
26,436
29,231
5,050
184,089
6,419
398

10,523
131
7,110
(29,295)
334,013

(7,726)
304,718

304,718

296,992

319

209,038
296,992
(200,480)
305,549

4,926
931
5,405
8,670
8,264
1,175
34,081
6,000
128,283
217,045
255,885
497
33,899
9,248
34,280
507,197
8,064
234,405
2,229
15,416
2,171
10,523
131
7,110
172,017
331,900
(200,480)
303,437

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

23. SLINGERVEL
INKOMSTE

148,674

159,853

146,076

454,603

Bydraes ontvang
Intekengelde ontvang
Rente ontvang

1,111
142,462
5,101

140
159,713

28
146,048

1,279
448,223
5,101

139,234

171,238

172,799

483,271
260
1,423
409,384
18,198
40,282
11,425
2,299
(28,668)
35,853
7,185

UITGAWES
Administrasiekoste
Advertensies
Drukkoste
Honorarium
Salarisse
Skrywersgelde
Toerusting
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

260
1,423
131,911
5,640

140,071
6,240
17,549
7,378

9,440
35,853
45,293

(11,385)
45,293
33,907

137,401
6,318
22,733
4,047
2,299
(26,723)
33,907
7,185

406,959

477,161

577,771

1,461,890

309,541
42,997
54,421

340,552
127,774
8,834

23,600
377,119
169,552
7,500

23,600
1,027,212
340,323
70,755

444,485

496,576

554,123

1,495,184

9,133
430,000
5,352
-37,526
797,323
759,797

29,775
466,801

27,004
527,119

(19,415)
759,797
740,382

23,647
740,382
764,029

65,912
1,423,920
5,352
(33,294)
797,323
764,029

14,668

18,520

26,358

59,547

14,668

18,520

26,358

59,547

590

1,947

2,601

5,137

590
14,078
125,291
139,369

1,947
16,574
139,369
155,943

2,601
23,758
155,943
179,701

5,137
54,410
125,291
179,701

24.1 STUDENTEKAS ALGEMEEN
INKOMSTE
Beursgelde terug ontvang
Bydraes ontvang
Rente ontvang
Rente op verkoop van plaaseiendomme
UITGAWES
Beurslenings teruggeskryf
Beursfonds
Onderhoud plaas
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

24.2 STUDENTEKAS JLM
BEURSFONDS
INKOMSTE
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

320

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

24.3 STUDENTEKAS SL
KRUGERFONDS
INKOMSTE

2,371

2,320

3,302

7,992

2,371

2,320

3,302

7,992

100

244

326

670

100
2,271
15,187
17,458

244
2,076
17,458
19,534

326
2,976
19,534
22,510

670
7,323
15,187
22,510

11,004

3,580

14,584

Bydraes

11,004

3,580

14,584

Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

11,004

14,584

11,004

3,580
11,004
14,584

37,967

57,149

150,238

245,355

23,638
14,329

17,580
39,569

63,669
86,569

104,888
140,467

20,000

17,297

8,545

45,842

20,000

8,545

17,967
279,798
297,765

4,209
13,088
39,852
297,765
337,618

141,693
337,618
479,311

32,754
13,088
199,513
279,798
479,311

2,264,100

2,282,383

2,484,382

7,030,865

5,542

10,000

1,132
70,116
1,233
36,938

2,340
2,465
66,680
1,121
99,627

21,342
491
2,447
4,572
9,864

36,883
491
4,787
8,169
146,661
2,354
186,818

Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

25. TERREINFONDS
INKOMSTE

14,584

26. TOTIUSFONDS
INKOMSTE
Boeke Verkope Wins (Bylae 10A)
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Reiskoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

27.1 TEOLOGIESE SKOOL
ALGEMEEN
INKOMSTE
Administratief
Bemaking ontvang
Boedels: HJ du Plessis
Boeke verkoop
Fotostate en faks verkoop
Hulpfonds
Lenings gevorder
Rente ontvang

321

50,253

30-Jun-97

Skryfbehoeftes verkoop
Beursekomitee
Bydrae Sinode Soutpansberg
Bydrae Sinode Middellande
Huur ontvang Hammanskraal
Studentekas Algemeen
Teologiese Skool
Ramings ontvang
UITGAWES
Administratief
Administrasiekoste
Affiliasiegeld
Drukkoste
Fotostate en huur
Hulpfonds
Lening pmt aan PU vir CHO
Onderhoud toerusting
Rekenaarfasiliteite
Sekuriteit
Skoonmaak
Skryfbehoeftes aankope
Telefoon
Versekering
Vertaling
Personeel
Ad hoc personeel
Traktement Betaal
Beursekomitee
Beurse uitbetaal
Studente Boeke
Studente Diverse
Studente Etes
Studente Klasgeld
Studente Medies
Studente Registrasie
Studente Reiskoste
Studente Verblyf
TSV
Teologiese Skool
Blomme
Honorarium/Geskenke
Kantooruitgawes
Onthaal/Verversings
Orrelis
Rektorstoelae
Wetenskapsdeelname
Konferensies
Navorsingsprojekte
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Debiteure 30 Jun
Opgehoopte fonds 30 Jun

30-Jun-98

30-Jun-99

21

TOTAAL

21

30,000

15,000
144,000
466,801

25,000
10,000
60,000
527,119

70,000
10,000
312,000
1,423,920

108,000
430,000
1,581,118

1,474,349

1,773,295

4,828,761

2,221,820

2,448,609

2,313,243

6,983,672

10,431

3,170

5,609
5,810
1,437

786
27,028

202
14,663

2,587
20,298
483
2,571
8,145
18,680
2,532

13,600
100
9,587
43,190
5,006
73,675
3,042
34,961
483
7,731
39,824
18,680
136
2,532

100
3,192
10,351
3,569
73,675
253
2,351
22,757

2,809
8,922

136
11,301
1,172,872

32,677
1,400,072

30,000
1,370,462

73,978
3,943,406

217,575
21,469
25,609
276,928
166,225
8,591
75
16,062
167,092
1,100

257,036
23,261
20,767
252,329
179,788
15,780

228,135
13,447
17,964
216,601
141,205
10,624

16,241
163,373
3,655

46,687
126,881
2,330

702,746
58,176
64,340
745,858
487,218
34,995
75
78,989
457,346
7,085

9
500
4,049
1,728
2,250

42
1,000
6,372
4,183
400
8,250

600
4,432
1,446
300
6,350

51
2,100
14,853
7,357
700
16,850

6,000
6,000
42,280
336,556

13,500
(166,226)
378,836

378,836

212,610

4,500
5,000
171,140
212,610
(769,930)
(386,181)

10,500
24,500
47,194
336,556
(769,930)
(386,181)

322

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

27.2 TSP BIBLIOTEEK
INKOMSTE

27,387

34,932

41,993

104,312

Boeke Verkoop
Bydraes ontvang
Boedel HJ du Plessis
Rente ontvang

2,419
18,053
490
6,425

4,003
15,000
383
15,546

17,498
491
24,004

6,422
50,551
1,364
45,975

UITGAWES

44,298

6,507

26,654

77,459

1,500
41,786
1,013
(16,911)
136,776
119,865

1,674
344
4,489
28,425
119,865
148,290

2,417
24,237
15,340
148,290
163,630

5,591
66,367
5,501
26,853
136,776
163,630

504

480

648

1,632

504

480

648

1,632

1,720

251

64

2,035

50
201
228
3,608
3,837

64

1,720
(1,215)
4,824
3,608

585
3,837
4,421

114
1,921
(403)
4,824
4,421

INKOMSTE

6,546

6,149

8,584

21,279

Rente ontvang S du Toit
Diverse Inkomste

6,365
182

6,149

8,584

21,098
182

455

646

2,834

3,935

646

847
1,987
5,750
51,777
57,527

1,493
2,442
17,344
40,183
57,527

Administrasiekoste
Boeke Aankope
Skoonmaak
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

27.3 TSP BIB LETTIE COETZEEFONDS
INKOMSTE
Rente ontvang L Coetzee
UITGAWES
Administrasiekoste
Boeke aankope L Coetzee
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

27.4 TSP BIB S DU TOITFONDS

UITGAWES
Administrasiekoste
Boeke aankope S du Toit
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

455
6,091
40,183
46,274

323

5,503
46,274
51,777

30-Jun-97

30-Jun-98

30-Jun-99

TOTAAL

27.5 TSP JUBILEUMFONDS BEURSE
INKOMSTE
Bydraes ontvang
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Bydraes gemaak
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

26,912
20,597
6,316

35,542
21,313
14,229

62,454
41,910
20,544

664
664

2,568
2,068
500
59,886
47,525
107,412

47,525
47,525

26,248
47,525
73,774

1,904
1,404
500
33,638
73,774
107,412

6,574
-381
6,956

-20,986
-29,374
8,388

7,139
688
6,450

-7,273
-29,067
21,794

882
882

8,392
1,518
6,873
(15,665)
56,548
40,884

27.6 TSP PUBLIKASIES
INKOMSTE
Boeke Verkope Wins (Bylae 10A)
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Outeursgelde
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

6,574
56,548
63,123

(21,868)
63,123
41,254

7,510
636
6,873
(371)
41,254
40,884

INKOMSTE
Advertensie Inkomste
Bladbouers
Intekengelde ontvang
Rente ontvang

176,133
564
1,552
168,037
5,979

225,898
1,210
36,951
187,736

237,106
2,711
31,995
202,401

639,136
4,485
70,498
558,174
5,979

UITGAWES
Administrasiekoste
Affiliasie CNW
Blomme
Diverse Uitgawes
Drukkoste
Reiskoste
Honorarium
Onthaal en verversings
Onderhoud
Salarisse
Skryfbehoeftes aankope
Skrywersgelde
Telefoon en faks
Toerusting aankope
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

158,133
1,138

194,360

213,347

565,840
1,138
60
111
4,893
487,707
5,079
32,665
1,650
845
13,428
4,798
8,157
4,745
565
73,296
51,860
125,156

28. VROUEBLAD

60
111
3,885
134,891
936
10,350

1,009
167,062
1,779
11,460
540

165
5,850
4,605
2,052

5,786
815

18,000
51,860
69,860

31,537
69,860
101,397
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185,753
2,364
10,855
1,110
680
7,578
193
2,370
1,879
565
23,759
101,397
125,156

Besluit: Goedgekeur.

E. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die ledevergadering kennis moet neem
1.1 Agterstallige ramings
Die Bestuur van die Administratiewe Buro het ‘n ondersoek geloods ten einde ‘n oplossing te vind
om ramings op ‘n meer regverdige basis te versprei en ook volgens die omstandighede wat by
bepaalde kerke geld.
In hierdie taak het die Bestuur na verskeie metodes gekyk en is besluit om die hulp van Kerkrade in
ses Klassisse te vra om tot ‘n besluit oor ‘n metode te kom. Twee metodes, behalwe die huidige, is
aan Kerkrade voorgehou. Kerkrade is ook versoek om kommentaar of voorstelle in te dien.
Die eerste metode het die voltooiing van ‘n vraelys behels. Uit die vraelys sou gewigte aan faktore
(soos pensioenarisse, studente en skoliere) toegeken word wat die betaling van ramings beïnvloed.
Die resultate op die vraelys het nie ‘n beduidende tendens aangedui nie.
Die tweede metode het behels dat Kerkrade in ‘n Klassis self die ramingsverdeling behartig nadat die
Admin. Buro ramings per Klassis toegedeel het. Hierdie metode het geen byval gevind nie.
Die derde metode het behels dat die huidige metode van ramingsverdeling nog steeds gevolg word.
Uit die kommentare wat van Kerkrade en ‘n Klassis ontvang is, het dit geblyk dat die huidige metode
nog steeds verkies word. Die Bestuur moet besluit oor ramingsverligting en omstandighede waar dit
toegelaat word.
Hiervoor word ook verwys na die Aanvullende Rapport van die Deputate GKSA Sustentasiefonds.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Rekeningkundige beleid
Op aanbeveling van die ouditeure is ‘n rekeningkundige beleid geformuleer. Die volgende punte
verdien aandag:
- Toedeling van rente aan opgehoopte fondse: Rente-verdienste op die beleggings van die
Admin. Buro word jaarliks pro rata verdeel na die verskillende opgehoopte fondse in die
boeke van die Admin. Buro. Rekeningkundige beleid is gestel dat fondse wat suiwer op
begrotings gebaseer is, nie rente ontvang nie. Hierdie opgehoopte fondse is dit wat
normaalweg inkomste uit ramings ontvang.
- Rente op agterstallige ramings: Rekeningkundige beleid is gestel dat hierdie rente slegs
erken en pro rata na die opgehoopte fondse verdeel word wanneer die rente betaal is. Dit
word gedoen om verseker dat die fondse nie oorgestateer word nie.
- Toedeling van ramings: Rekeningkundige beleid is gestel dat ramings soos dit ontvang word,
na die opgehoopte fondse toegedeel word. Dit word gedoen om te verseker dat slegs ramings
wat (werklik ontvang word) in die opgehoopte fondse erken word.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die ledevergadering moet besluit
2.1 Ramings per debietorder
Die Bestuur het in die afgelope periode onderhandelinge met verskeie Kerkrade gevoer oor die
vordering van agterstallige ramings. In die meeste gevalle het hierdie Kerkrade dan ook begin om
huidige sowel as agterstallige ramings maandeliks per aftrekorder te betaal.
Ander Kerkrade is ook toenemend besig om oor te skakel na ‘n stelsel waar ramings maandeliks per
aftrekorder betaal word.
Die voordeel lê daarin dat die kontantvloei van die Administratiewe Buro, maar veral van die
Emeritaatsversorgingstrust deur hierdie stap positief beïnvloed word. (In hierdie verband word u
verwys na die Rapport van die Deputate Emeritaatsversorgingstrust.)
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Besluit: Kennis geneem.
Aanbeveling:
1. Die Administratiewe Buro word versoek om ramings maandeliks per debietorder te vorder.
2. Kerkrade word versoek om so gou doenlik op aanvraag die bankbesonderhede aan die
Administratiewe Buro te verskaf.
Besluit: Goedgekeur.
3. Vermindering van Deputate/Deputategroepe
In navolging van die opdrag dat die Bestuur en alle Deputategroepe voortdurend moet kyk na
moontlikhede om koste te bespaar sonder om die werk in die koninkryk te benadeel word die volgende
voorstel betreffende die vermindering van Deputate en Deputategroepe aan die Sinode voorgehou.
Besluit: Goedgekeur.

DEPUTATE
Benoeming
1
FINANSIES

2
3
EMERITAATSVERSORGING EKUMENISITEIT
EN OWERHEID

Bestuur

Emeritaatsversorging

Kerke met Kerke

Trustees Pers. PF
Sustentasie

Trustees - EVT
Trustees - PPF
Trustees - Ondersteuningsfonds
Mediese Versorging
Algemene deputate artt. 13 & 20
Beleggings

Ekumeniese sake
Binnelandse Kerke
Buitelandse Kerke
Ander Nas. Sinode
Owerhede

5
TEOLOGIESE SKOOL

6
LITURGIES

4
PUBLIKASIES
Publikasies

Kuratore

Liturgies

Almanak
CJBF
Tydskrifte
Kerkordeboekie
Evang. Media
Radio en TV
Internet

Breë Kuratore
Kerkargief/Museum as
Kommissie van Kuratore

Psalmberyming
Skrifberyming
Melodieë
Totiusteks
Liturgiese Sang
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NOTA: By die benoeming van Deputate moet ter wille van reiskoste en waar moontlik
gepoog word om persone uit buurgemeentes te kies.

Samestelling
Bestuur

Emeritaatsversorging

Kerke met Kerke
en Owerheid

1 Kurator
1 EVT
1 Publikasies
1 Bestuurskundig
1 Finansies

4 Lede verkies
4 Kundiges aangewys

8 Aangewys

Vir Sustentasie
6 Part. Sinode
verteenwoordigers
Direkteur
Rekenmeester

Direkteur
Admin. beampte

Publikasies

Kuratore

Liturgies

12 Aangewys

16 Part. Verkies

Soos nodig

Redakteurs (3)

16 Part. verkies (Breë)

Direkteur
Admin. Beampte
Adj. Red.

Kommissie:
Argief/Museum
3 lede
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4. Internetkommissie
Die Deputate Kerklike Tydskrifte het na die vorige Sinode die Bestuur van die Administratiewe Buro
gevra om die ontwikkeling van ‘n Internettuisbladsy (en wat daarmee saamhang) te begin. ‘n
Internetkommissie is daargestel wat ‘n tuisbladsy opgestel het.
Op hierdie tuisbladsy verskyn huidig die volgende:
- Dagstukkies soos wat dit in die Almanak verskyn
- Geloofsbelydenisse en Belydenisskrifte
- Kerke binne die GKSA
- Skakels na die tuisbladsye van enkele Kerkrade
- Name van Kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan sowel as skakels na enkele van
hierdie Kerke
- ‘n Evangeliseringsbladsy
- Nuttige skakels na Theophilus; ‘n Bybelprogram; PU vir CHO; Fakulteit Teologie; College
ya Mojadi; Kung Boesman Bybel.
- Boekwinkel vir bestelling van boeke by die Admin. Buro.
Uit statistiek wat verkry is, het dit geblyk dat intekenare op hierdie tuisbladsy van reg oor die wêreld
kom. Dit is ook duidelik dat die getal intekenare stadig maar seker toeneem.
Die Sinode se aandag word gevestig op die aanbeveling van hierdie Kommissie soos vervat in die
Rapport van die Deputate Kerklike Tydskrifte
Besluit: Kennis geneem.

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Opdragte aan die Bestuur van die Administratiewe Buro
Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe Buro (Acta 1985:212).
Besoeke en optrede oor agterstallige ramings.
Rente op agterstallige ramings.
Aanpassing op reiskostetariewe.
Benoeming van Raadslede – PU vir CHO.
Die Bestuur bepaal die begrotings en stel die ramings vas.
Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om koste te bespaar
sonder om die werk in die koninkryk te benadeel.
Besluit: Goedgekeur.

RAPPORT VAN FINANSIËLE KOMMISSIE

1. Sake met finansiële implikasies
Verskeie sake met finansiële implikasies, waaronder kostes verbonde aan duplisering, versending
(administratiewe uitgawes) en reiskoste verbonde aan Deputategroepe, is onder die aandag van die
Finansiële Kommissie gebring en die aandag word op die volgende gevestig:
1.1 Die riglyne vir die werksaamhede van Deputate is deur die Kommissie vir die benoeming van
Deputate neergelê.
1.2 Alle sake met finansiële implikasies moet aan die Bestuur van die Administratiewe Buro vir
goedkeuring en afhandeling voorgelê word.
1.3 Alle Deputategroepe word daarop gewys dat nuwe begrotings (vir die jaar tot 30 Junie 2001) voor 30
April 2000 by die Bestuur van die Administratiewe Buro ingedien moet word.
Besluit: Goedgekeur.
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2. Kollektes
2.1 Verpligte kollektes
• Bybelverspreiding
• Emeritaatsfonds
• GKSA Sustentasiefonds
• TSP – Studentekas
• Die Kerkblad
• Ekumenisiteit

1
7
5
7
1
1

2.2 Vrywillige kollektes
• GKSA Sustentasiefonds tot ramingsverligting
• TSP Biblioteek
Besluit: Goedgekeur.
3. Ramings
3.1 Ramings tot 30 Junie 2000
Administratiewe Buro
EVT-medies
Emeritaatsfonds
Besluit: Goedgekeur.

17.3

R38.52 per belydende lidmaat
R11.00 per belydende lidmaat
Volgens elke kerk se glyskaal

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE OOS-TRANSVAAL OOR
FONDSE WAT INGESAMEL WORD DEUR ‘N “KLASSIS-SUSTENTASIEKAS” TE
ADMINISTREER (Artt.93, 169)

A. Ds. D.J. Bakker stel die Beskrywingspunt
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. Ds. W. Vogel stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Klassis behoort die geld, wat kerke deur skrywes om finansiële hulp insamel, in ‘n “KlassisSustentasiekas” te administreer en op ‘n verantwoordelike wyse aan die betrokke kerke beskikbaar te stel.
Motivering
1. Hulp kan van baie gemeentes inkom en die nood ver oorskrei. ‘n “Klassis-sustentasiefonds” sou die
nodige sustentasie kon gee en die surplusfondse in sy fonds stort vir latere nood in die ressort van die
Klassis.
2. Briewe om finansiële hulp dra soms inligting waaruit duidelik blyk dat daar onsekerhede is oor die
gebruik van die geld wat aangestuur word. ‘n Klassis ken die omstandighede van elke gemeente en
kan die beste toesien dat die geld gebruik word vir die doel waarvoor dit aangevra word.
3. ‘n Gemeente wat ‘n brief om finansiële hulp ontvang, kan nie verantwoording vra oor geld wat
aangestuur word nie. ‘n Klassis kan ‘n gemeente laat aansoek doen by sy sustentasiefonds en alle
finansiële aspekte van die gemeente vir insae aanvra.
4. ‘n Gemeente wat vir sustentasie aansoek doen, moet in sy aansoek sy finansiële state beskikbaar stel
en sy aansoek motiveer. ‘n Skrywe omseil hierdie prosedure en doen sodoende geen verantwoording
van sy hantering van finansies nie.
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5.

Gemeentes wat weet dat ‘n Klassis deur ‘n “Klassis-sustentasiefonds” sulke gemeentes se nood
hanteer, kan met groter vrymoedigheid en sekerheid hulle hulp afstuur na die “Klassissustentasiefonds”.
6. Die Ordereëling vir die skrywe om finansiële hulp, is dat gemeentes hulle eers tot die Klassis as die
naaste betrokke meerdere vergadering wend vir advies.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.
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18. Jeug en onderwys
18.1

RAPPORT DEPUTATE VIR CHRISTELIKE ONDERWYS (Artt.86, 160, 172)

A. Ds. G.J. van Wyk stel die Rapport.
B. Prof. J.L. van der Walt word verwelkom en kry geleentheid om die Rapport toe te lig.
C. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Jeug en Onderwys en finansiële aspekte
word verwys na die Kommissie vir Finansies.
D. Ds. P.H. Fick stel die Kommissierapport.
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.
1. Die nuwe Deputate word versoek om hierdie opdrag verder uit te voer.
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 praktyke (vgl. Opdrag Handelinge:1997:467, 4.1). Lidmate en Kerkrade moet derhalwe aangemoedig
word om Die Kerkblad te benut as kommunikasieblad in die GKSA.
4. Daar voortgegaan word met die uitstuur van kort informatiewe artikeltjies aan Kerkrade met die oog
op regstreekse opname in die verskillende gemeenteblaaie.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae A.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Die bygewerkte CNO-rapport van Klassis Rustenburg word vir argiefdoeleindes bewaar asook op die
Internet beskikbaar gestel.
2. Die nuwe Deputate oorweeg die moontlikheid om die bogenoemde studiestuk van Klassis Rustenburg
na gelang van behoefte te publiseer.
Besluit: Kennis geneem.
2. Opdrag 2
1. Die Deputate ontvang opdrag om oor verwikkelinge met 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 hierdie 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.
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4. Die nuwe Deputate stel die artikels in Die Kerkblad (13 Maart 1996, no. 98 / 2983) so wyd as
moontlik bekend.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae B.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Die nuwe Deputate ontvang opdrag om verwikkelinge oor skoolorganisasies wat hulle vir
Gereformeerde skoolonderwys beywer, te moniteer en die Sinode hieromtrent te adviseer. In die
verband word spesifiek na ARSO, die BCVO, die VCHO, die VCVS, die VCAO (Namibië) en die
Akademie vir CVHO (Pretoria) verwys.
2. Wys ten minste twee verteenwoordigers van die onafhanklike skoolgedagte en een verteenwoordiger
van die tuisskoolgedagte as lid van die CO-Deputate aan. (Motivering: Daar is tans ten minste twee
organisasies van Gereformeerde onafhanklike skole, naamlik ARSO en die BCVO, waarby
Gereformeerde ouers betrokke is. Heelwat Gereformeerde ouers doen ook tuisonderrig).
3. Die nuwe Deputate lig die kerke in oor die beginsel en moontlikhede van onafhanklike
Gereformeerde skole in die lig van KO, art. 21; Kategismus, Sondag 37; die Doopbelofte en vorige
Sinodebesluite.
4. Na aanleiding van punt 2 van Bylae B word verdere aanbevelings in die Aanvullende Rapport van die
Deputate gemaak (kyk Aanvullende Rapport).
5. Publiseer die studiestuk van Sinode 1976 In die leer te laat onderrig en stel dit ook op die Internet
beskikbaar.
Besluit: Kennis geneem.
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.
1. Hierdie opdrag moet deur die nuwe Deputate voortgesit word.
2. Hou ‘n opvolgberaad vir die bepaling van strategie wat so gou doenlik in die 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.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Die term “meewerkende kerke” word nader omskryf.
2. Stap van die gedagte van ’n opvolg-onderwyskongres af in die lig van ander ontwikkelinge waaroor
in hierdie verslag gerapporteer word.
3. Die nuwe Deputate hou ’n onderwysberaad indien nodig. (In die lig van ander verwikkelinge en
berade in die onderwys is dit in die afgelope drie jaar nie as nodig geag nie, vgl. Bylaag E en elders.)
4. Sit die opdrag voort om lidmate en kerklike vergaderings aan te spoor om aan die werksaamhede van
die plaaslike en provinsiale IKOO’s deel te neem.
Besluit: Kennis geneem.
4. Opdrag 4
1. Die nuwe 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 lewensbeskoulike differensiasie, steeds sterk by die Hoë
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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.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae C.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Hierdie opdrag word voortgesit.
2. Die neiging - om hoofsaaklik reaktief op te tree teenoor regerings- en onderwysdepartementele
inisiatiewe – word omgekeer tot proaktiewe optrede aan die kant van die kerke. Hiervoor is egter
aansienlik meer mensekrag, tyd, geld en ander middele nodig as wat tans tot die beskikking van die
CO-Deputate is.
3. Die Sinode besin hoe geld en mensekrag daadwerklik aan Christelike onderwysverenigings en die
Interkerklike Handboekkomitee (IKHK) beskikbaar gestel kan word om Christelike handboeke en
ander onderrigmateriaal vanuit gereformeerde perspektief vir die skole te ontwikkel. Die Sinode
neem kennis van ’n ernstige krisissituasie wat op hierdie terrein heers.
Besluit: Kennis geneem.
5. Opdrag 5
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).
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae D.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Hierdie opdrag word gekontinueer.
2. Wys weer verteenwoordigers op die IKOO aan.
3. Die nodige finansiële steun word weer beskikbaar gestel (kyk ook Algemene aanbeveling 3).
4. Gee dringende aandag aan die formulering van “standpunt-dokumente” (na binne - in die
kerkverband, en andersyds na buite - byvoorbeeld die landsowerheid en ander kerke) oor die
onderwys vir voorlegging aan Sinode 2003. (Kyk standpuntdokumente beskikbaar - aangeheg as deel
van bylae D:D1 - D6.)
5. Verbeter en bevorder die bestaan en werksaamhede van provinsiale en plaaslike IKOO’s waar
moontlik.
6. Stel pogings in die werk dat alle Kerkrade ook kennis neem van die werksaamhede van die IKOO.
Besluit: Kennis geneem.
6. Opdrag 6
Om saam te werk met soortgelyke Deputate van die Algemene Sinode en van ander Gereformeerde
Sinodes.
1. Hierdie opdrag word voortgesit. Die nuwe Deputate word versoek om hierdie samewerking
daadwerklik uit te bou, gelet op die nuwe Grondwetlike en staatsbedeling waarin die onderwys na
1996 staan.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae E.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbeveling
Hierdie opdrag word gekontinueer.
Besluit: Kennis geneem.
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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.
1. Skakel met die Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en die Christian Reformed Church in North
America en wen inligting oor hulle werksaamhede (deur ouerverenigings) in.
2. Versamel en versprei inligting 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).
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae F.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbeveling
Die opdrag word nie gekontinueer nie (vgl. Bylae F vir motivering van die aanbeveling).
Besluit: Kennis geneem.
8. Opdrag 8
Om toe te sien dat die skakeling met die verskillende ouerverenigings en onderwysersverenigings en
ander onderwysliggame voortgesit word.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae G.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbeveling
Die opdrag word gekontinueer.
Besluit: Kennis geneem.
9. Opdrag 9
Om in samewerking met Deputate vir korrespondensie met sentrale/ streeksowerhede die erkenning en
beskerming van Christelike opleidingsinstansies sterk by die owerheid te bepleit.
1. Hierdie opdrag word gekontinueer.
2. Die nuwe Deputate sal ’n ontleding doen van die aanbevelings van die Nasionale Kommissie op Hoër
Onderwys (1996).
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae H.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Hierdie opdrag word gekontinueer dog uitgebrei word om te lees “...die erkenning, beskerming en
finansiering...”.
2. Die nuwe Deputate stel die inhoud van Bylae H wyer bekend in die kerkverband.
Besluit: Kennis geneem.
10. Opdrag 10
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.
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.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae G.
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Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbeveling
Hierdie opdrag word gekontinueer dog ook gekonsolideer met ander enersluidende opdragte van die
Sinode, veral opdrag 1.
Besluit: Kennis geneem.
11. Opdrag 11
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.
Die opdrag word gekontinueer.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae I.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbeveling
Die opdrag word gekontinueer.
Besluit: Kennis geneem.
12. Opdrag 12
Bevorder die opstelling van vakmodules wat Christelike vakonderrig in skole moontlik maak en moedig
die gebruik daarvan aan.
Die opdrag word gekontinueer.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae J.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Hierdie opdrag word gekontinueer.
2. Skenk indringend aandag aan wyses waarop mensekrag, kundigheid, tyd, geld en ander middele vir
hierdie belangrike taak beskikbaar gestel kan word.
3. Samewerking met ander instansies sal steeds die hoogste prioriteit ontvang wat die lewering van
onderrig-leermateriaal vanuit ’n Gereformeerde perspektief betref.
Besluit: Kennis geneem.
13. Opdrag 13
Om saam te werk met die IKHK vir die beskikbaarstelling van Afrikaanse handboeke vanuit ChristelikGereformeerde oogpunt.
Die opdrag word met opdrag 14 gekonsolideer.
Die Sinode neem kennis
Die opdrag is met opdrag 14 hierbo gekonsolideer.
Besluit: Kennis geneem.
14. Opdrag 14
Om die hou van ’n Onderwyskongres te ondersteun en deelname daaraan aan te moedig.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylaes C, E, H, J.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbeveling
Stap af van die gedagte van ’n Onderwyskongres met gelykgesindes in die lig van ander prioriteite wat
intussen ontstaan het, soos die voorsiening van onderrig-leermateriaal vanuit Christelike (Reformatoriese)
perspektief.
Besluit: Kennis geneem.
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15. Opdrag 15
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.
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 gemoniteer te word.
2. Dat die unieke aard van die Christelike geloof en die Christelike godsdiens deur alle lidmate, maar
ook deur die nuwe Deputate, onomwonde bely sal word in woord en geskrif.
Vir kennisname deur die Sinode
Die Deputate het op die volgende wyses uitvoering gegee aan hierdie opdrag:
1. Vier van die Deputate en verskeie ander persone het meegewerk aan die opstel van ’n handboek oor
Lewensoriëntering in die grondslagfase as teenvoeter vir ’n ander publikasies geskoei op
intergeloofsbeginsels.
2. Drie van die Deputate is tans betrokke by die ontwikkeling van ’n Gereformeerde kurrikulum vir
grade 1-12 (vgl. Bylae B.)
3. Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylae H insake onderwysbeleid rakende
godsdiensaangeleenthede in die skole.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbeveling
Hierdie opdrag word voortgesit maar gekonsolideer word met ander opdragte, veral opdrag 14.
Besluit: Kennis geneem.
16. Opdrag 16
Die nuwe 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.
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.
1. Die nuwe Deputate gee aandag aan die bekendstelling van die inhoud van die dokument.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylaes E, I, en K, asook van die feit dat die vorige Sinode
reeds besluit het om nie verder na CNO te verwys nie maar wel na Christelike onderwys (CO).
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Die dokument In die leer te laat onderrig is in sy huidige vorm op die Internet geplaas, maar dit moet
hersien word.
2. Die plasing op die Internet van inligting oor die Deputate se werksaamhede en ander inligting oor
Gereformeerde onderwys word voortgesit onder toesig van die nuwe Deputate.
3. Spasie en koppeling in die webruimte van die GKSA word vir hierdie doel beskikbaar gestel.
4. ’n Webmeester word aangewys om (onder andere) hierdie webruimte op ’n deurlopende basis te
behartig.
5. Wys iemand aan om die vertaling van dokumente in ander tale as Afrikaans (byvoorbeeld Engels en
Frans) te behartig.
Besluit: Kennis geneem.
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17. Opdrag 17
Om aandag te skenk aan die onderwyssituasie in Namibië.
1. Die opdrag word gekontinueer.
2. Die nuwe Deputate gee aandag aan toelating tot die PUK, studiebeurse vir onderwysstudente,
alternatiewe opleidingstegnieke (afstandsonderrig per satelliet), en ander moontlikhede.
Die Sinode neem kennis van die inhoud van Bylaes L1 en L2.
Vir besluitneming deur die Sinode: Aanbevelings
1. Die opdrag word gekontinueer.
2. Die CO-Deputate en die VCAO behou steeds kontak met mekaar ter wille van die bevordering van
die saak van Christelike ouerbeheerde skole in Namibië.
3. Die nuwe Deputate gee aandag aan toelating tot die PUK, studiebeurse vir Namibiese studente (veral
onderwysstudente) aan die PUK, bevordering en bekendstelling van alternatiewe opleidingstegnieke
(telematiese onderrig) en die vestiging van ’n PUK-studiesentrum in Windhoek.
4. Die nuwe Deputate ondersoek die moontlikheid om “vrywillige Christelike onderwysers” te werf uit
die werklose opgeleide onderwysers in Suid-Afrika om die nood van die agtergeblewe gemeenskappe
in Namibië te verlig.
Besluit: Kennis geneem.
18. Algemene Aanbevelings
1. Die Deputate versoek om die Kommissie van pre-advies oor die onderwys van die Sinode te ontmoet,
ten einde toeligting te gee oor die Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die opdragte word gekonsolideer en verminder sodat die nuwe Deputate sterker kan fokus op
prioriteite.
Besluit: Goedgekeur.
3. Daar word weer Deputate aangewys met die volgende opdragte:
3.1 Om in artikels en publikasies leiding te gee oor die beginsels en praktyk van Christelike onderwys,
veral in die lig van die huidige omstandighede in Suid-Afrika. Hierdie artikels en publikasies word
bekend gestel deur skrywes aan kerkrade, in Die Kerkblad en op die Internet. Laasgenoemde word
gedoen in konsultasie met die Administratiewe Buro en ander deputategroepe wat gemoeid is met die
ontwikkeling van 'n tuisblad vir die GKSA. Die onderskeie besluite van die verskillende Partikuliere
en Nasionale Sinodes wat ter sake is, asook hierdie Sinode se opdragte aan die deputate, kan ook op
hierdie manier bekend gestel word.
3.2 Om die onafhanklike skole-inisiatief, wat reeds sterk momentum begin kry, te ondersteun deur:
3.2.1 met die betrokke organisasies in die RSA en Namibië (ARSO, BCVO, VCHO, VCAO, Akademie
vir CVHO, ens.) te skakel
3.2.2 desnoods verteenwoordigers van hierdie organisasies as deputatelede te betrek
3.2.3 kerke in te lig oor hierdie bewegings en die implikasies daarvan vir die nakom van die doopbelofte,
die toepassing van KO art 21, Sondag 37 van die Heidelbergse Kategismus en betrokke
sinodebesluite
3.3 Om met ander kerke in IKOO-verband saam te werk. Met meewerkende kerke word steeds bedoel
kerke met 'n Gereformeerde belydenis.
3.4 Om deskundiges te koöpteer vir kurrikulering en onderrigmateriaal om lesmateriaal en handboeke
vanuit Gereformeerde lewens- en wêreldbeskouing te skryf.
3.4.1 Om met ander instansies wat reeds besig is met hierdie saak hierby te betrek.
3.4.2 Hoë prioriteit moet gegee word aan die ontwikkeling van lesmateriaal vir
godsdiensonderwys/lewensoriëntering.
3.4.3 Dat werk van hierdie Deputate onder die aandag gebring word van kerkrade, lidmate en moontlike
medewerkers in die lig van KO, art.21.
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3.4.4 Dat die Deputate leiding bied aan Christenonderwysers ten einde hierdie lesmateriaal te
implementeer.
3.4.5 Om by die ontwikkeling van bogenoemde materiaal ondersoek te doen van die moontlikheid van
afstands- en tuisonderrig om die lesmateriaal ook by afgeleë punte te besorg.
3.5 Om aandag te skenk aan die onderwyssituasie in Namibië, Zimbabwe, Zambië en Malawi (verkieslik
deur die koöptering van deputatelede uit elke land indien moontlik). Hulp aan voormemende
studente aan die PU vir CHO moet ook aandag kry.
3.6 Om nuwe wetgewing oor onderwys wat uitgevaardig word te beoordeel, en leiding aan kerkrade,
ouers, en onderwysers te gee oor hoe om in die lig daarvan steeds doeltreffend te handel in belang
van Gereformeerde onderwys. Die unieke aard van die Christelike geloof en - godsdiens moet steeds
in woord en skrif bely word. Ouers moet aangemoedig word om dit te doen ook deur deelname aan
die aktiwiteite van Gereformeerde of Christelike ouer- en onderwysersverenigings.
3.7 Die nuwe Deputate word versoek om hulle opdragte (soos ontvang van Sinode 2000) op ’n bevatlike
manier aan die kerke bekend te stel in ’n artikel in Die Kerkblad.
Besluit: Goedgekeur.
4. Begroot vir reiskoste van Deputate.
Besluit: Goedgekeur.
5. Begroot R1 500 vir die bedryfskoste van die Deputate (drukwerk, fotokopiëring, telefoon en dies
meer.)
Besluit: Goedgekeur.

F. AANVULLENDE RAPPORT
1. Aanvullend tot die verslag oor Opdrag 2 (Bylae L) van die Rapport
1.1 Die volgende organisasies het skriftelike antwoorde oor hulle grondslag, doel, aard en werksaamhede
verstrek: die Akademie vir CVHO, ARSO, die BCVO, die VCHO en die VCAO.
1.2 Die volgende is ‘n opsomming van die inligting wat ontvang is:
Naam
ACVHO
Akademie vir
Christelikvolkseie Hoër
Onderwys

Stigting
1996

Doel
Die wetenskaplike en
vakkundige opleiding
van Boere-Afrikaners
en beoefening van
wetenskap in al sy
geledinge volgens die
Calvinistiese wetenskapsbeskouing;
Die bevordering en
beskerming van
Afrikaans as
uitdrukking van die
wese van die BoereAfrikanervolk en as
wetenskapstaal
[saamgevat]
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Grondslag
Die Woord van God
volgens Calvinistiesgereformeerde leer,
soos die Sinode van
Dordtrecht dit in die
Drie Formuliere van
Eenheid saamgevat
het. In die dokument
wat ontvang is, word
ook by dié punt
verwysings gegee na
die Godgewilde
volksplanting en
rentmees-terskap van
die BoereAfrikanervolk
[saamgevat]

Gerigtheid
Onafhanklike tersiêre
onderwys binne BoereAfrikaner volksverband
met Calvinistiese inslag

ARSO
Aksie
Reformatoriese
(Gereformeerde)
Skoolonderwys

BCVO
Beweging vir
Christelikvolkseie
Onderwys

1981

1989/
1993

Die bevordering van
Gereformeerde
skoolonderwys en die
daarstelling en
uitbouing van
Gereformeerde skole

Om Calvinisties
Protetstants
gereformeerde
Boerevolkseie vrye
onafhanklike
verbondsouer-skole
met die Bybel op te rig

Die Ou en Nuwe
Testament as die
Woord van God en
die volkome leer van
saligheid, soos
uitgedruk in die Drie
Formuliere van
Eenheid
Calvinisties
Protestants
gereformeerd
volkseie; onderwys
binne verbondsverband en binne
volksverband
[word vollediger in
‘n dokument
uiteengesit]

Onafhanklike skole
onder ouerbeheer op
Gereformeerde
grondslag. Veral op
GKSA-lidmate gerig

Onafhanklike skole
binne Boere-Afrikaner
volksverband met
Calvinistiese inslag

VCAO
Vereniging vir
Christelike
Afrikaanse
Onderwys

1991

Die verskaffing, binne
Afrikanerkultuurverband, van pvoeding
en moedertaalonderrig op ’n Christelike
grondslag; en die
bedryf en ondersteuning van inrigtings
ter verwesenliking
daarvan

Christelike
grondslag, binne die
breë belydenis van
die Calvinisme.

Onafhanklike skole in
Namibië as alternatief
op die regeringskole,
met hulle sekulêre en
Engelstalige inslag.

VCHO
Vereniging vir
Christelike Hoër
Onderwys

1949

Om Christelike
opvoeding, Christelike
onderwys en
Christelike wetenskap
Bybels-Reformatories
te bevorder en om te
ywer vir die skrapping
van die ‘Gewetensklousule’ van die
Onderwyswetboek af

Die Calvinistiese
Hervorming: Die
Heilige Skrif as die
onfeilbare,
geïnspireerde Woord
van God, in sy
geheel en in al sy
dele

Bevordering van
Christelike verbondsopvoeding, -onderwys en
wetenskap oor die
algemeen binne
Afrikanervolksverband

Kommentaar
In bostaande uiteensetting is sover moontlik gehou by formulerings wat die bewegings self verskaf
het.
Al bogenoemde bewegings, buiten die VCHO, is by onafhanklike (privaat) onderwys betrokke.
Die ACVHO is spesifiek by tersiêre onderwys betrokke. Uit die volledige antwoorde blyk dit dat die
VCAO ook by afstands- en tuisonderwys betrokke is en dat ARSO die moontlikhede daarvan
ondersoek.
Ouerbeheer (op grond van die verbond) word sterk beklemtoon. Dit kom voor (uit die res van die
antwoorde wat verstrek is) dat bewegings met skole hoofsaaklik ‘n samesnoerende funksie vervul en
dat elke skool selfstandig onder ouerbeheer staan.
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In die praktyk is al die bewegings op onderwys binne die Afrikaanssprekende gemeenskap gerig.
Afrikaanswees (of Afrikanerwees) word op verskillende maniere deur die onderskeie bewegings
omskryf. Sommige organisasies veronderstel waarskynlik dat Calvinisme en Christelike onderwys
tot blanke Boere-Afrikaners beperk kan/moet word. ARSO is prinsipieel oop vir persone/skole van
ander bevolkingsgroepe.
Al die bewegings wil binne die Gereformeerd/Calvinistiese tradisie beweeg. Die VCAO is baie
algemeen gereformeerd, terwyl daar by ander bewegings binding is aan die Drie Formuliere van
Eenheid. ARSO verwys nie na Calvinisme nie, maar uitsluitlik na die Gereformeerde belydenis (Drie
Formuliere van Eenheid).
Met die uitsondering van die VCAO funksioneer al die bewegings in die RSA.
ARSO en die VCHO het reeds voor 1990, toe grootskaalse veranderings in die onderwys begin het,
beslag gekry. Die ander bewegings wil veral ‘n alternatief op nuwer ontwikkelings in die
onderwys bied.
Uit die volledige antwoorde blyk dit dat die VCHO en ARSO aktief werk aan die ontwikkeling van ‘n
Gereformeerde kurrikulum.
By al bogenoemde bewegings is lidmate binne die GKSA betrokke en in al die verenigings neem
lidmate op die hoogste vlak (hoofbestuur/direksie/raad) leiding.
1.3 Die Sinode se aandag word spesifiek gevestig op spesifieke sake wat deur die bewegings onder
Sinode 2000 se aandag gebring word (antwoord op vraag 18 van die Deputate se vraelys aan die
bewegings), naamlik:
Die behoefte aan ‘n forum vir onafhanklike skole wat naby aan mekaar staan en dat iemand daarin die
leiding moet neem (VCAO)
Die gevaar wat die vier opsies vir godsdiensonderwys en Kurrikulum 2005 aan die openbare skole vir
gereformeerde verbondsouers inhou, omdat dit hulle aan die slaap kan sus (VCHO).
Die BCVO het in September 1999 ‘n ontmoeting met die Deputate aangevra, wat op eersgenoemde se
versoek uitgestel is tot na Januarie 2000, wanneer die nuwe Deputate vir Christelike Onderwys aangewys
is. Die Akademie vir CVHO het vir Oktober 1999 ‘n ontmoeting met die Deputate aangevra. Oor hierdie
ontmoeting kan nie in hierdie Rapport verslag gedoen word nie.
Die Deputate is daarvan bewus dat leiding aan die Sinode gegee moet word oor die betrekkinge met al
hierdie rolspelers op die terrein van die onderwys. Daar is veral twee redes waarom leiding nie op hierdie
stadium gegee kan word nie. Enersyds is die inligting oor die verskillende instansies te laat ontvang om
nog behoorlik deur ‘n vergadering van die CO-Deputate te laat oorweeg. Andersyds was die Deputaat
wat met hierdie opdrag belas was, self verbonde aan een van die organisasies.
Om hierdie rede word aanbeveel dat die Sinode self deur Kommissies sekere sake nagaan, en verder dat
aan die nuwe Deputate opdrag gegee word om ‘n meer grondige evaluering van die bydraes van die
verskillende organisasies te doen. Op hierdie stadium kan die Deputate slegs die mening lug dat daar
vraagtekens bestaan oor die uitgangspunt van sommige van hierdie organisasies om ‘n eksklusiewe band
te sien tussen Christelike onderwys en die belange van die Boere-Afrikaner. Die nuwe Deputate kan
hierdie saak in gesprekke met die betrokke organisasies uitklaar.
Dit word voorts aanbeveel dat die Sinode weer eens ‘n verteenwoordiger van die onafhanklike
skoolgedagte as lid van die CO-Deputate benoem.
Besluit: Kennis geneem.
2. Aanvullend tot die Rapport Opdrag 5
Die IKOO het besluit om aan die Sinodes van die meewerkende kerke voor te stel dat die lidmaatskap
van die IKOO uitgebrei moet word om ook die historiese “nie-blanke” kerke van die bestaande drie
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meewerkende kerke in te sluit. Indien die Sinode hierdie gedagte goedkeur, sal verteenwoordigers van
die Sinodes Middellande en Soutpansberg genooi word om ook lid te word van die IKOO. Hierdie
samestelling van die IKOO sal gehandhaaf word totdat hierdie twee Sinodes op ‘n ander manier
struktureel deel van die GKSA word.
Die IKOO oorweeg tans die gedagte om sy lidmaatskap ook uit te brei na ander kerke wat op dieselfde
belydenis staan, naamlik die Drie Formuliere van Eenheid. Voorstelle in hierdie verband kan in die
toekoms op die tafel van die Sinode geplaas word.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanvullend tot die Rapport Opdrag 14
Sedert die samestelling van die Rapport het die IKOO indringende samesprekings met verskillende
rolspelers en partye gehou oor die wyse waarop godsdiensonderwys voortaan in die skole behartig moet
word. Ten tye van hierdie Aanvullende Rapport is die finale riglyne oor godsdiensonderwys in die skole
nog nie deur die Minister van Onderwys gepubliseer nie.
Intussen is die Deputate, veral in die persoon van die voorsitter, deur verskillende Klassisse en
Partikuliere Sinodes genader oor die moontlikheid om handboeke vir die doel van Kurrikulum 2005 en
die Gereformeerde godsdiensonderrig in die skole te voorsien. Soos in die Rapport vermeld is daar ‘n
hele aantal instansies wat tans aan besig is met die skryf van handboeke vir hierdie doel. Die pogings is
egter nie saamgesnoer nie, en daar is selfs blyke van onderlinge mededinging. Omdat ons vanuit
Gereformeerde oortuiging nie handboeke vir die skole kan voorsien nie, gebruik onderwysers, veral
diegene wat nie aan die fasiliteringseise van Kurrikulum 2005 kan voldoen nie, sommer enige handboek
wat op die mark beskikbaar is, en bly Christelike vakonderrig noodwendig in die slag.
Dit word derhalwe aanbeveel dat die Sinode ‘n spesiale Kommissie vir Christelike Skoolhandboeke
(onder andere vir godsdiensonderwys) aanwys, en die Kommissie voorsien van die nodige fondse
(R100 000 blyk ‘n realistiese begroting vir die volgende drie jaar te wees) om daadwerklik aandag te gee
aan die skryf van Christelike (reformatoriese) skoolhandboeke, veral ook vir godsdiensonderwys in die
skole. Hierdie Kommissie kan dan die nodige tyd en kundigheid inkoop ten einde hierdie opdrag met die
nodige dringendheid af te handel. Die Kommissie kan in die proses saamwerk met soortgelyke
Kommissies van ander kerke en organisasies. Die erns van hierdie saak kan nie oorbeklemtoon word nie,
en ook nie die dringendheid daarvan om fondse vir hierdie doel te voorsien nie. Daadwerklike pogings
sal aangewend moet word om die nodige fondse vir hierdie projek te vind, hetsy deur skenkings, ramings
of die betrokkenheid van borge.
Dit word voorts aanbeveel dat die te benoeme Kommissie aandag sal skenk aan die moontlikheid van
afstandsonderrig, desnoods in samewerking met die Open Learning Academy, Nasionale Kolleges of ‘n
ander soortgelyke instansie, met die oog op die bereiking van leerders in afgeleë dele van ons land. Die
Klassis Ladybrand het die noodsaaklikheid hiervan baie duidelik vir die Deputate onderstreep: die
platteland is besig om te ontvolk, veral wat histories blanke skole betref, en daarmee word dit onmoontlik
om Christelike skole aan die gang te hou. Afstandsonderwys mag ‘n oplossing vir hierdie probleem
wees.
Besluit: Fondse word bewillig nadat ‘n uitvoerbaarheidstudie oor die lewensvatbaarheid van die projek
aan die Bestuur van die Administratiewe Buro voorgelê is vir die daarstelling van onderrigmateriaal.
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18.2
A.
B.
C.
D.
E.

RAPPORT DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS : PU VIR CHO (Artt.71, 216,
217)

Ds. J.H. Howell stel die Rapport.
Die Voorsitter stel die Rektor van die PU vir CHO, prof. C.J. Reinecke, aan die woord.
Dr. F.R.P. de Bruyn rig ‘n woord van dank aan die Rektor en laat hom Psalm 20:1, 2, 4 toesing.
Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Jeug en Onderwys.
Ds. P.H. Fick stel die Kommissierapport.

F. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:485, 3.1 tot 3.6.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Algemeen:
U Deputate het gereeld in Potchefstroom vergader en op ’n deurlopende basis gesprekke gevoer met
verskillende partye wat ’n rol speel by die PU vir CHO oor die handhawing en die uitbou van die
Christelike karakter van die PU vir CHO. Daar is verskeie gesprekke gevoer met prof. Reinecke, die
rektor van die PU vir CHO, asook met Gereformeerde studenteleiers op die studenteraad en
huiskomitees. Gesprekke is ook gevoer met proff. Albert Viljoen (vise-rektor van die PU vir CHO),
Louw van Wyk, P.G.W. du Plessis, mnr. Theo Cloete (skakelafdeling van die PU vir CHO), asook
met proff. Hannes van der Walt en Kobus Mentz (CO-Deputate van die GKSA). Hierdie onderskeie
gesprekke het in ’n groot mate aan die Deputate help rigting gee in die uitvoering van hulle opdragte
soos deur Sinode 1997 aan hulle opgedra. Gedurende Mei 1998 het u Deputate ’n skrywe van dr. B.J.
de Klerk ontvang insake sy onttrekking van die Deputategroep na sy bevestiging as professor aan die
TSP. U Deputate het besluit om nie iemand in sy plek op die Deputategroep te koöpteer nie. Dr.
Callie Coetzee is onderling deur u Deputate as voorsitter van die Deputategroep aangewys.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdragte soos vasgestel deur GKSA Sinode 1997
2.2.1 Opdrag 1
Om die Christelike-reformatoriese 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 vir verdere studie te
stuur (Acta 1994:403).
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1.1 Sake voortvloeiend uit gesprekke met Rektor en studenteleiers
Daar is op verskeie geleenthede deur u Deputate gesprekke met die rektor van die PU vir CHO,
asook met Gereformeerde studenteleiers op die Studenteraad en Huiskomitees, gevoer rondom
die karakter van die PU vir CHO, asook oor alle relevante sake wat die verhouding tussen die
universiteit en die kerke kan raak. Die sake waaraan aandag gegee is tydens hierdie gesprekke, is
die volgende
2.2.1.1.1 Wat die Christelike karakter van die PU vir CHO betref
* Volgens studenteleiers vat die eiesoortige Christelike karakter van die PU vir CHO grond
in sekere vakgebiede soos Kommunikasiekunde en die Natuurwetenskappe. Soms word
daar egter van “buite” persone (bv. uit die Filosofie) gebruik gemaak om die Christelike
perspektief binne ’n vakgebied te gee. Die probleem is steeds dat die perspektief nie
vanuit die vakgebied self nie, maar van buite af ingedra word. In die vakgebied Regte
(veral nagraads) kom daar volgens studente niks tereg van die Christelike karakter nie.
Studente uit sommige van die ander studierigtings is van mening dat, wat die Christelike
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karakter betref, dit vir hulle om ‘t ewe sou wees om aan enige ander universiteit te
studeer.
* Die Rektor van die PU vir CHO het erken dat die Christelike wetenskap in baie vakke nie
behoorlik grondvat nie. Daarom word daar tans deur die PU vir CHO baie meer
doelgerig en volgens ’n plan gewerk om die Christelike onderrig doelbewus in alle
vakgebiede in te dra en te laat grondvat. In die verlede is daar nie doelbewus genoeg erns
hiermee gemaak nie. Die PU vir CHO het deeglike introspeksie gedoen en selfs ’n
vraelys deur alle nagraadse studente en personeel laat invul om te sê in hoe ’n mate hulle
ervaar dat die Christelike karakter in die onderskeie vakgebiede grondvat. Uit hierdie
vraelyste was dit duidelik dat hieraan veel meer aandag gegee moet word. Die PU vir
CHO het dit homself ten doel gestel om ’n konstruktiewe plan op te stel om grootliks in
hierdie verband te verbeter en het self ondersoeke hieroor gedoen:
** Daar is ’n verslag opgestel deur ’n aantal professore aan die PU vir CHO.
** Die professore van die Teologiese Skool het ’n eie studie gedoen en ’n verslag
opgestel.
** Die PU vir CHO het verder ’n onafhanklike internasionale evaluering laat doen.
Bevinding:
Uit al die bovermelde verslae was dit duidelik dat die Christelike karakter nie behoorlik in die
vakwetenskappe grondvat nie. Die groot probleem is steeds dat die Christelike nie vanuit die
onderskeie vakwetenskappe ontgin en ontdek word nie, maar van buite af ingedra word.
Die Rektor van die PU vir CHO het u Deputate verseker dat daar daadwerklik opgetree word
om hierdie probleme hok te slaan. Die volgende optrede word in die vooruitsig gestel:
* Dat spesifieke regulatoriese aspekte wat die beskouing oor en van ’n vakwetenskap
beïnvloed, vir elke vakwetenskap geïdentifiseer sal word. Vanuit daardie vasgestelde
aspekte moet die Christelike wetenskap vir elke vakgebied “oopgemaak” word. Die
Rektor is van mening dat hierdie spesifieke aspekte in elke vakgebied aanwesig is en
vanuit die wetenskap self uitgehaal moet word. Só sal daar vanuit die wetenskap self
apologeties (Christelik) te werk gegaan kan word. Die vakgebied moet homself dus ook
deeglik vergewis van sy eie vertrekpunte (vergelyk die “ensiklopedie” van die teologiese
vakwetenskap).
* Die PU vir CHO beoog om in die toekoms volgens ’n program op te tree waarvolgens
mense uit verskillende vakgebiede saamgetrek sal word om hierdie belangike saak te
inisieer en op ’n gereelde basis te moniteer. Daarvoor het die universiteit ’n taakgroep
saamgestel om ’n missie uit te werk rondom sy Christelike wetenskap en oor die wyse
waarop hierdie missie behoort deur te werk na die onderskeie vakgebiede.
** U Deputate het ’n brief aan die kerke gestuur waarin lidmate ingelig is oor die
belangrikheid daarvan dat hulle kinders aan die PU vir CHO kom studeer.
Besluit: Met dank kennis geneem dat die Deputate die probleem dat die Christelike wetenskap in baie
vakke nie behoorlik grondvat nie, geïdentifiseer en aangepak is.
2.2.1.1.2 Wat Korpsraad betref
Sekere charismatiese strominge (na gelang van die wisseling in die studenteraad) raak van tyd
tot tyd betrokke by Korps. Korps word (verkeerdelik) deur sommige studente beskou as ’n
liggaam wat selfstandig behoort op te tree waar (volgens hulle mening) “predikante” en “die
kerk” nie kan help nie.
Uit gesprekke met die studenteleiers het die volgende na vore gekom:
* Korps figureer feitlik glad nie op grondvlak nie.
* Geen voorvereiste word gestel voordat ’n persoon op Korps se bestuur mag dien nie. (’n
Ateïs kan argumentsonthalwe die voorsitter van Korps word.)
* Korps tree bloot reaktief op en is geneig tot moralisering. Daar bestaan ‘n gebrek aan
leidinggewende koersaanwysing vanuit ’n vaste beginselbasis.
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•

Die aangewese SR-lid van Korps bepaal in ’n groot mate die rigting wat Korps jaarliks
inslaan.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1.1.3 Wat die studentelewe aan die PU vir CHO betref
Gereformeerde studente kom selde sterk na vore (in leiersposisies). Dit blyk dat daar ’n groot
gebrek aan roepingsbesef by baie van ons studente bestaan. (In 1998 was 12% studente wat
aan die PU vir CHO studeer het, lidmate van die GKSA.)
• U Deputate het oor die gebrek aan roepingsbesef ’n versoek tot Die Kerkblad gerig om ’n
tema-uitgawe rondom “Roeping” asook ’n tema-uitgawe rondom die PU vir CHO uit te
gee. Die Kerkblad het tydens 1998 sodanige artikelreeks geplaas. Die Rektor van die PU
vir CHO het groot waardering uitgespreek vir hierdie Kerkblad waarvan die inhoud
grotendeels artikels oor die PU vir CHO bevat het.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1.1.4 Wat die uitleef van Christenskap in die studentelewe betref
Studente is onseker oor hoe hulle die Christelike in die praktyk van die studentelewe tot
vergestalting kan en moet bring. Sogenaamde godsdiensweke (wat in die verlede ingestel is)
is afgestel en huiskomiteelede se portefeuljes oor godsdiens is gewysig. Studente mis leiding
van die kant van die universiteitsowerhede om die Christelike in die praktyk van die
studentelewe in te dra en toe te pas. Die idee bestaan by sommige studente dat die
Christelike tot die lesingsaal beperk bly en nie oorvloei in die praktyk nie, omdat daar vrese
bestaan dat daar op ander (nie-christelike) groepe se tone getrap kan word.
Die Rektor van die PU vir CHO het as volg hierop gereageer:
* Die taak van die PU vir CHO is op die terrein van die wetenskap. Die grondslae,
betekenis en impak van die wetenskap moet vanuit die Christelike perspektief verstaan
word. Daar bestaan tans groot veranderinge in die wêreld in wetenskapsleer, veral
danksy die stroming van die postmodernisme wat “de novo” oor alles wil dink. Van die
kerke op die kampus wou missionêr op die kampus begin optree en het van die
universiteits-owerhede verwag om hulle hierin te ondersteun. Die wyse waarop sommige
kerke op die kampus begin optree het, het spanning gebring met die
universiteitsowerhede. Die kerke wou (soos die Rektor dit stel) indring in die
opvoedkundige funksie van die universiteit deur van die universiteit te verwag om die
werk van die kerke oor te neem. Daarom wou die universiteit nie toelaat nie dat
godsdiensweekaksies gereël en aangebied word asof dit deur die universiteit gereël is.
Van die kerke het byvoorbeeld van die universiteit verwag om sekere sake te sanksioneer
deur bv. op Hemelvaart eredienste te reël. Die universiteitsowerhede wou dit egter nie
toelaat nie.
Gevolglik het daar ’n mate van verwydering gekom tussen die
universiteitsowerhede en sommige leraars.
* Onder die studente is daar tans ’n groot oplewing in religieuse gevoel, maar buite die
sogenaamde “tradisionele kerke”. Onder baie studente is daar ’n al groter wordende erns
oor godsdiens. Tog ontstaan die volgende probleem: Gefundeerde Gereformeerde
(daarby word ook ingesluit NG en Hervormde) lidmate stuur hul kinders juis na die PU
vir CHO toe weens sy Christelike Gereformeerde karakter en hierdie kinders “verdwaal”
soms deur bv. weer (groot) gedoop te word en uit die bestaande kerke oor te loop na die
charismatiese kerke toe. Ouers neem die universiteitsowerhede baie kwalik wanneer dit
gebeur. Wat duidelik is, is dat daar op studente groot druk is vanuit die “algemene”
Christendom om van hul Gereformeerde grondslag af te wyk (veral by studente by wie
daar erns oor hul geloof bestaan).
* Uit bogenoemde kan die volgende afgelei word:
** Kerke moet aanvaar dat die universiteit nie ’n kerk is nie.
** Is daar nie onderliggend ’n probleem by plaaslike kerke en ouerhuise nie? Wat
gebeur tydens die kategese van ons kinders?
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** Soos studente beweeg van eerstejaarsvlak na nagraadse studies, word al meer
oorgegaan van onderrigvlak na die navorsingsvlak. Die vrae by studente verskuif al
meer van lewensvrae na wetenskaplike vrae. Ouer studente “verdwaal” nie so maklik
kerklik soos jonger studente nie.
Besluit: Kennis geneem en verwys na Klassis Potchefstroom om aan die probleem aandag te gee.
2.2.1.2 Propagering van die PU vir CHO
Die PU vir CHO wil sy reklame na die Christelike gemeenskap neem, aangesien hulle die PU vir
CHO beskou as ’n nismark-universiteit wat juis Christenstudente wil trek. Daarom het die PU vir
CHO onderneem om jaarliks reklamemateriaal beskikbaar te stel aan elkeen van die kerke binne
die GKSA. Kerkrade word aangemoedig om in elke gemeente ’n ywerige en entoesiastiese
kontakpersoon te identifiseer aan wie hierdie inligting deurgegee kan word. Hierdie persoon kan
dit dan weer onder die aandag van voornemende studente bring.
* Die Deputate het ook ’n skrywe aan Die Kerkblad gerig waarin hulle versoek word om elke
jaar teen Oktobermaand ’n artikel te plaas waarin voornemende studente aangemoedig word
om aan die PU vir CHO te kom studeer.
* Die PU vir CHO het ’n blad op die Internet. Hierdie bladadres is deurgegee aan Die
Kerkblad vir plasing.
• U Deputate het dit ook onder die aandag van die Rektor van die PU vir CHO gebring dat daar
onder die Venda- bevolkingsgroep die moontlikheid van sterk Christen-studente vir die
toekoms bestaan. Werwing onder hulle kan vorentoe mooi vrugte oplewer.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1.3 Afstandsonderrig (telematiese onderrig) deur die PU vir CHO
In die afstandsonderrig kom die karakter van die PU vir CHO soos vergestalt in Wetenskapsleer
en die etiese skynbaar nog nie so eksplisiet deur nie. Hieroor is daar met proff. Albert Viljoen en
Louw van Wyk ’n gesprek gevoer rondom telematiese onderrig waarop die volgende inligting na
vore gekom het:
* Die PU vir CHO het besef dat hy nie ’n stedelike universiteit is nie en daarom wyer sal moet
werk as binne ’n afgebakende gebied. Daarom is besluit om aan die wyer gemeenskap in die
land ’n diens te lewer. Daar bestaan ’n groot vraag na hoër onderrig wat veral in voortgesette
onderrig gaan toeneem. Die mededinging tussen universiteite om studente te werf, gaan in
die toekoms al feller word.
* Die wyse van kennis-oordrag gaan in die toekoms baie verander. Die onderrig is nou meer
uitkomsgebaseer en nie meer onderriggedrewe nie. Daar is nou heelwat minder kontaktyd
met studente as in die verlede nodig (25% kontaktyd teenoor die verlede).
Kennisvaardighede is nou van groter belang as feitekennis. Die wyse van bronnebenutting
deur uitkomsgebaseerde onderwys maak dat groter uitsette met beperkte bronne verkry kan
word.
* Die PU vir CHO se bestuurspan het die geleentheid van telematiese onderrig vroegtydig
raakgesien en begin benut. Hulle het as gevolg daarvan ’n leidende rol hierby in die land
begin speel. Nadat hulle spesifieke “noodareas” geïdentifiseer het, het hulle kursusse
ontwikkel sodat daar binnekort ongeveer 12 verskillende kursusse is wat met
afstandsonderrig aangebied sal word. Mense wat voorheen nie kon studeer nie (die koste
daaraan verbonde), kan nou vir bykans ’n kwart van die normale koste van ’n kursus inskryf
en oor afstand studeer. Daar word tans gebruik gemaak van interaktiewe studiegidse;
studiesentrums met fasiliteerders (veral in afgeleë gebiede); video-aanbiedings wat met
studiemateriaal geïntegreer word; kursusse wat op CD-rom versprei word.
* Kursusse word hoofsaaklik deur PU dosente ontwikkel en voorberei. Bedryfsetiek
(Wetenskapsleer) is dus ’n geïntegreerde deel van die meeste van die kursusse, alhoewel
hierdie aspek in die toekoms nog beter uitgebou kan en sal word.
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Proff. Viljoen en Van Wyk onderneem om voortdurend inligting oor telematiese onderrig
deur te gee aan die Deputate wat op hulle beurt hierdie inligting aan die kerke kan beskikbaar
stel.
* Daar bestaan die geleentheid vir kerke om “lugtyd” (wat vir o.a. telematiese onderrig gebruik
word) te koop (bv. ter wille van Woordverkondiging vir afgeleë gebiede) teen
R3 600 per
uur.
* Een van die kursusse wat aangebied gaan word, is BA Teologie. Daar bestaan tans verskeie
kolleges (14 in SA self) wat graag hulle kursusse by die PU vir CHO wil laat akkrediteer. Dit
bied ’n wonderlike geleentheid om die Reformatoriese leer te kan uitdra. Waar baie ander
universiteite hul verbintenis met die Teologie probeer afskaal, is die PU vir CHO egter van
mening dat hulle hul verbintenis met die Reformatoriese Teologie in die toekoms gaan
vergroot.
* Prof. Viljoen het ’n inligtingstuk verskaf rondom die sogenaamde telematiese onderrig wat in
Die Kerkblad gepubliseer is.
* Die moontlikheid bestaan dat kerke in die toekoms ook al meer van die kundigheid van die
universiteit kan en behoort te benut, aangesien kerkgeboue al meer gebruik sal word as
sentrums wat die Christelike lewenswyse propageer en uitdra.
** Die inligting rondom telematiese onderrig van die PU vir CHO het reeds in Die Kerkblad
verskyn. Hierdie inligting kan ook in die toekoms in skrywes aan die kerke deurgegee
word.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1.4 Vakatures Raad van die PU vir CHO en ander senior personeel
• Vakatures vir ministeriële aanstellings op die Raad van die PU vir CHO word in die bekende
dagblaaie bekend gestel. Die Registrateur van die PU vir CHO het ná ’n versoek van u
Deputate om hierdie inligting in Die Kerkblad bekend te stel, besluit om nie daarin te
adverteer nie.
Besluit: Kennis geneem. Die saak moet weer met die PU vir CHO opgeneem word.
2.2.1.5 Konvokasie van die PU vir CHO
* Daar is ’n versoek gerig tot die Gereformeerde Kerke Cachet, Noordbrug, Potchefstroom en
Potchefstroom-Noord om afgestudeerde graadstudente saam te roep en aan te moedig om by
die Konvokasie van die PU vir CHO aan te sluit.
* Uit ’n gesprek met prof. Pieter Stoker (vorige President van die Konvokasie) het die volgende
sake na vore gekom:
** ’n Mosie is deur u Deputate by die Registrateur ingedien waarvolgens die jaarvergadering
versoek is om ’n bestuur te verkies wat dinamies optree en gereeld vergader sodat die
behoud en die uitlewing van die PU vir CHO se karakter bevorder kan word. Hierdie
mosie is behandel en deur die Konvokasie in sy geheel aanvaar.
** Op grond van hierdie gesprek het prof. Stoker ’n artikel oor die Konvokasie vir Die
Kerkblad geskryf.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1.6 Kontak met die kerke rondom die saak van die PU vir CHO
* U Deputate het ’n brief opgestel rondom alle sake rondom die karakter van die PU vir CHO
wat aan al die kerke gestuur is. Dit vestig die aandag op alle sake wat in die verlede moontlik
verwydering tussen die PU vir CHO en die kerke kon bring. Daarteenoor is gestel wat alles
gedoen word om die karakter van die PU vir CHO te behou. Kerke is aangemoedig om
betrokke te bly en te word by die saak van die PU vir CHO.
• U Deputate het ’n brief uitgestuur aan die ouers van potensiële Pukstudente (ouers wie se
kinders in std. 9 en 10 is) waarin hulle aangemoedig word om by die PU vir CHO te studeer
sodat die karakter van die PU vir CHO behoue bly.
Besluit: Kennis geneem.
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2.2.1.7 Studie gedoen oor waarom studente aan die PU vir CHO kom studeer
* Die PU vir CHO doen gereeld ’n studie oor waarom studente aan die PU vir CHO kom
studeer. Mnr. Theo Cloete (Skakelafdeling van die PU vir CHO) het ’n studiestuk wat
onlangs vrygestel is en wat die Deputate in ’n gesprek met hom bespreek het. Die volgende
sake het na vore gekom:
** Die PU vir CHO se “andersheid” in belangrike sake moet duidelik uitgelig en na buite
gekommunikeer word.
** Die PU vir CHO is ’n nismark-universiteit wat as sodanig na buite toe bemark word. Die
PU vir CHO vertoon baie kenmerke van ’n familiebesigheid. Ouers van toekomstige
studente speel ’n groot rol daarin dat hul kinders ook aan die PU vir CHO kom studeer.
** Ná wetenskaplike marknavorsing het die studente die volgende as die sterkste redes (in
volgorde van belangrikheid) aangetoon oor waarom hulle aan die PU vir CHO studeer:
(1) Christelike karakter van die PU vir CHO; (2) Afrikaanse onderrigprogram; (3)
Hoë gehalte opleiding; (4) Die beste studierigting vir my doel; (5) Min
geweldsontwrigting op die kampus.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.1.8 Hoe gaan studente aangemoedig word om steeds in die toekoms Onderwys te studeer?
* Van die kant van die CO-Deputate van die GKSA en die IKOO word daar ook na hierdie
saak gekyk. Daar bestaan bekommernis oor die toestand in die onderwys, aangesien baie
goeie en ervare onderwysers salarispakette geneem het. Tog is daar (reeds in Julie 1998
gerapporteer) heelwat groter rustigheid in die onderwys. Sommige provinsies het ook minder
onrus, deur beter bestuur.
* Die volgende is reeds deur die CO-Deputate van die GKSA gedoen om hierdie tendens te
probeer stuit en omkeer: gesprekke is met individue gevoer; vlugskrifte is uitgegee; groepe
is hieroor toegespreek; skole word aangemoedig om beurse aan vooraf-geïdentifiseerde
studente beskikbaar te stel (oudskoliere).
* By die PU vir CHO het die onderwysstudente se getalle nie gedaal nie, maar die samestelling
het demografies verander (veral t.o.v. die na-uurse groepe). Tans is daar ongeveer 70%
anderskleurige na-uurse studente. Werwing onder hierdie studente is onnodig, aangesien
hulle “vanself” kom. Daar moet dus veral werwing onder blanke Christen-studente gedoen
word. Daar bestaan veral ’n probleem om toekomstige kwaliteit blanke onderwysstudente te
motiveer en te werf, aangesien hulle skepties en huiwerig staan teenoor die
onderwysprofessie. Alle studente wat aan die PU vir CHO gestudeer het, het tot op hede
poste gekry. Blanke, Gereformeerde, Christen-studente se getalle het egter geweldig
afgeneem en daar is ’n geweldige vraag na die studente van die PU vir CHO.
* Oor die POK kan die volgende vermeld word:
** Geen eerste- of tweedejaar studente het sover bekend beurse vir 1998 ontvang nie.
** Teen 2002 sal daar nie meer ’n oorskot aan onderwysers in die Noordwes-provinsie wees
nie. Hierdie scenario verskil wel van provinsie tot provinsie, maar regoor die land word
onderwyskolleges byna na willekeur gesluit. Die gevaar van hierdie optrede is dat daar
binne ’n paar jaar weer ’n tekort aan onderwysers sal wees. Gevolglik kan dit gebeur dat
daar onderwysers uit lande soos bv. Kuba “ingevoer” word.
** Volgens nuwe wetgewing sal onderwyskolleges in die toekoms op dieselfde basis as
universiteite gesubsidieer word.
Hierdie wetgewing gaan nog groter druk op
onderwyskolleges plaas (aangesien hulle in die verlede beter as universiteite gesubsidieer
is).
Besluit: Kennis geneem.
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2.2.2

Opdrag 2
Om toe te sien dat die historiese band tussen die PU vir CHO en die Gereformeerde Kerke
gehandhaaf word (Acta 1994:403) deur die Partikuliere Sinodes te versoek om die PU vir CHO
uit te nooi om Partikuliere Sinodes toe te spreek en inligting te verskaf.
2.2.2.1 Vraelyste deur Deputate aan kerke uitgestuur
U Deputate het ’n vraelys opgestel en aan kerkrade gestuur waarin vrae gevra is om te probeer
vasstel wat die kerke se ware gesindheid teenoor die PU vir CHO is. (Kyk volledige vraelys soos
as Bylae beskikbaar gestel.)
Die bevindinge en samevatting van die vraelys word as volg aangehaal:
“5. Bevindinge:
1. Die houding van die Gereformeerde Kerke teenoor Christelike onderwys is in die
algemeen positief. Die meeste kerke doen ook stappe om Christelike onderwys te
bevorder, maar is ook van mening dat nog meer in hiervoor gedoen kan word. Hiervoor
het sommige kerke spesifiek gevra hoe dit gedoen kan word. Op hierdie vraag sal die
Sinode ’n duidelike antwoord moet verskaf.
2. Die houding van die kerke jeens die ondersteuning van die PU is baie positief. Hierdie
toedrag van sake moet nog verder uitgebou word - dit is in belang van die Christelike
karakter van die PU, maar ook in belang van die ontwikkeling van die Christelike
wetenskap.
3. Dit is duidelik dat die kommunikasie tussen die PU vir CHO en die Gereformeerde Kerke
opgeskerp moet word. Die nodige beplanning in die verband lê op die weg van die
Deputate.
4. Dit is verder duidelik dat meer inligting oor die werksaamhede, beplanning en uitvoering
van die PU vir CHO rondom Christelike wetenskap pertinent aan die kerke beskikbaar
gestel moet word. Dit moet veral in ’n vorm wees wat deur gemeentelede verstaan sal
word.
5. Die PU moet ’n groter sensitiwiteit/oorlegpleging met die Gereformeerde Kerke
ontwikkel oor sekere optredes van die universiteit. Groter oorlegpleging en wedersydse
inligting kan verhoudinge bevorder.
6. Die behoefte bestaan by die kerke om nouer bande met die universiteit te hê en dat die
kerkrade ook graag sal help om aksies van die universiteit binne hulle jurisdiksie te
bevorder.
7. Samevatting:
Samevattend kan gestel word dat die vrae elkeen afsonderlik ’n bepaalde aspek van die
verhouding tussen die universiteit en die kerke toelig, daar is geen hoë verwantskap
tussen enige twee vrae gevind nie.
Verder is dit duidelik dat die konkretisering van bepaalde leemtes op die weg van die
Deputate lê om voorstelle hieroor aan die Sinode te doen. Hierdie voorstelle behoort
uiteraard vooraf met die PU vir CHO uitgeklaar te word.
Dit is met dankbaarheid teenoor die Here dat die ondersoek ’n positiewe gesindheid van
die kerke oor Christelike onderwys kon vasstel; verder dat die kerke positief teenoor die
PU staan. Mag dit deur sy genade geskied dat ons met ons beperkte insig, voorstelle kan
formuleer om hierdie toedrag van sake te verbeter tot die verkondiging van sy koninkryk
in die primêre, sekondêre en tersiêre onderwys. Ons is dankbare diensknegte in sy hand”.
** Hierdie verslag is volledig deurgegee en bespreek met die Rektor van die PU vir CHO.
2.2.2.2 Wyse van skakeling van die PU vir CHO met die onderskeie Partikuliere Sinodes
* U Deputate het geoordeel dat inligting jaarliks deur professore aan die TSP wat die
onderskeie Partikuliere Sinodes besoek, tydens hul groeteboodskappe deurgegee moet word.
Die Deputate onderneem om hierdie inligting via die PU vir CHO aan die professore
beskikbaar te stel, asook om al die onderskeie Part. Sinodes te versoek om hierdie saak as ’n
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agendapunt te hanteer. Die Senaat het hierdie versoek goedgekeur en hierdie saak word
voortaan op hierdie basis gehanteer.
2.2.2.3 Insake “paneel” uit die PU vir CHO wat kerklike vergaderings kan bywoon om vrae oor die PU
vir CHO te beantwoord en inligting deur te gee
* U Deputate het die moontlikheid ondersoek dat sodanige paneellede jaarliks die onderskeie
Klassisse kan besoek om sodanige inligting deur te gee. Die Rektor van die PU vir CHO was
bereid om ’n paneel name hiervoor beskikbaar te stel. Ná ‘n deeglike ondersoek en die opstel
van ’n begroting, het u Deputate egter besluit om hierdie saak nie verder te voer nie,
aangesien dit ekonomies onhaalbaar is. Daar word volstaan met die inligting wat jaarliks via
die professore aan die TSP aan die onderskeie Partikuliere Sinodes deurgegee word.
2.2.2.4 Insake die moontlike uitgee van vlugskrifte
* U Deputate het aanvanklik besluit om vlugskrifte aan die kerke beskikbaar te stel rondom
sake soos: Studentelewe aan die PU vir CHO; Christelike wetenskap en die student;
Sentrum vir Geloof en Wetenskap; IRS; Is privatisering van die PU vir CHO ’n opsie?;
Sonder studente van gehalte sal daar later ’n gebrek wees aan dosente van gehalte;
Transformasie by die PU vir CHO; Christen-onderwysers vir die toekoms.
* Die moontlikheid om alle vlugskrifte rondom die PU vir CHO in ’n boekievorm uit te gee, is
ook met die Rektor van die PU vir CHO opgevolg.
* U Deputate het egter besluit om af te sien van die vlugskrifte, maar om in die toekoms
gebruik te maak van Die Kerkblad en ook die moontlikheid te ondersoek om ’n gereelde
rubriek in die Slingervel te begin waarin jong Gereformeerde lidmate aangemoedig word om
aan die PU vir CHO te kom studeer. Prof. P.W. Buys het dadelik werk gemaak van hierdie
voorstel van u Deputate. Daar verskyn voortaan op gereelde basis in Slingervel ’n rubriek:
“O Pukkie, Jy!”
* U Deputate het aan die Redaksiekommissie van Die Kerkblad die versoek gerig om ’n
staande rubriek (1 keer per maand) in Die Kerkblad te laat verskyn oor verskillende aspekte
van die kerke se verhouding met die PU vir CHO.
2.2.2.5 Die vorm en formaat van die jaarlikse Promosieplegtigheid van TSP
* Die vorm en formaat van hierdie geleentheid kan moontlik in die toekoms gewysig word.
Indien wel, kan dit bepaalde geleenthede aan die Deputate bied om die opdrag van die Sinode
uit te voer. Die volgende moontlikheid word in die vooruitsig gestel (wat afhang van die
besluit van die Kuratore): Dat hierdie die een geleentheid per jaar sal wees waartydens alle
kerke binne die kerkverband versoek sal word om die predikant en ’n ouderling af te vaardig
om saam met die Kuratore te vergader. Indien daar jaarliks só ’n geleentheid bestaan, kan die
Rektor van die PU vir CHO versoek word om hierdie vergadering toe te spreek en om vrae
rondom die PU vir CHO te beantwoord.
* U Deputate het hierdie voorstel aan die Senaat deurgegee ter oorweging, maar het steeds geen
reaksie van hulle kant ontvang nie.
2.2.2.6 Skrywe aan al die kerke
* ’n Skrywe is aan die kerke gerig waarin die volledige opdrag van die Deputate CO: PU vir
CHO gestel is en dat hierdie Deputategroep die skakel is tussen die kerke en die universiteit.
Kerke is aangemoedig om alle vrae en probleme oor die PU vir CHO aan die adres van
hierdie Deputate te rig.
* Daar is ook ’n opvolgbrief uitgestuur waarin inligting rondom die PU vir CHO deurgegee is
en waarin leiding aan kerke gegee word oor hoe hulle in sake rondom die PU vir CHO kan
reageer.
2.2.2.7 Artikel van prof. Bennie v.d. Walt in Woord en Daad
* U Deputate het hierdie saak skriftelik met die Rektor van die PU vir CHO opgevolg en wag
op hul reaksie (Junie 1999).
* U Deputate het hierdie saak ook met die Kuratore opgevolg.
Besluit: Kennis geneem.
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2.2.3

Opdrag 3
Die CO-deputate bly steeds betrokke by die transformasieproses aan die PU vir CHO om 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 Christelikreformatoriese karakter van die PU vir CHO nie in die transformasieproses in gedrang kom nie.
2.2.3.1 Die moontlikheid om ’n rolspeler op die BTF te word
* U Deputate moes die saak vir hulself uitmaak of dit nie op hul weg is om ‘n gemotiveerde
aansoek voor te lê om toegelaat te word om ‘n rolspeler op die BTF te word nie.
* U Deputate het twee van die vergaderings van die BTF bygewoon waar dit gehandel het oor
die missie en visie van die PU vir CHO.
* Op 14 Augustus 1997 het dr. Coetzee namens u Deputate die Raamwerkdokument van die
Transformasie onderteken.
* Tans (Mei 1999) gaan daar nie veel aan by die BTF of by die sogenaamde werkskomitees nie.
Die BTF se naam is intussen verander na die Institusionele Forum (IF) wat as raadplegende
liggaam die Universiteitsraad moet adviseer oor sekere beleidsbesluite. Dit volg op die Nuwe
Nasionale Wet op Hoër Onderwys wat einde 1998 gepubliseer is. Daarvolgens is die BTF
opgehef en vervang deur die IF wat bloot ’n adviserende liggaam is wat, indien nodig, later
komitees sal aanwys.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.4

Opdrag 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.
2.2.4.1 Insake die deurgee van inligting
* Kontinuïteit vir die uitgee van vlugskrifte wat jaarliks uitgegee behoort te word, mag nie
verloor word nie. Soos: die brief wat jaarliks aan std. 9 en 10 kinders uitgegee behoort te
word (vlugskrif ter aanmoediging om aan die PU vir CHO te studeer), moet jaarliks aan
kerkrade deurgegee word met die versoek dat die briewe aan sodanige kinders versprei sal
word.
* Die Sinode 2000 word herinner aan die kontinuïteit hierin.
2.2.4.2 Skakeling van kerke en lidmate deur elektroniese media soos die Internet
* Die aanbeveling word aan die PU vir CHO gedoen om hul tuisblad op die Internet sódanig in
te rig dat ’n persoon vrae kan stel (oor bv. die PUK se karakter) en ook die nodige antwoorde
deur hierdie medium kan ontvang.
* U Deputate het Die Kerkblad versoek om die PU vir CHO se tuisbladadres te plaas.
• Daar is ook met broeder Van der Dussen in gesprek getree en hy is versoek om artikels wat
oor die PU vir CHO in Die Kerkblad verskyn, wel op die tuisblad te plaas (aangesien net
geselekteerde artikels geplaas word).
2.2.4.3 Kontak met ander Sinodes oor studente aan die PU vir CHO
* U Deputate het skriftelik kontak gemaak met die Sinodes Middellande en Soutpansberg. Die
volgende sake is aan hulle gestel: die opdrag aan u Deputate is aan hulle gestel; hulle is
versoek om dit te oorweeg om soortgelyke Deputate te benoem om in hierdie saak saam te
werk; die moontlikheid is genoem dat ’n professor vanaf die Teologiese Skool hul Sinodes
oor hierdie saak gereeld kan toespreek. By monde van dr. Sarel van der Merwe het hierdie
Sinodes hierdie versoek net so goedgekeur. Die Deputate vir Christelike Onderwys wat hulle
aangewys het, is: di. J.A.M. Letsela (s), O.T. Serobatse, M.A. Modise en prof. T.C. Rabali.
* U Deputate het besluit om vroeg in 1998 met hierdie Deputate samesprekings te voer, asook
’n gesamentlike gesprek met die Rektor van die PU vir CHO te voer waartydens die inligting
oor die PU vir CHO wat reeds aan u Deputate deurgegee is, ook by monde van die Rektor aan
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hulle bekend gemaak kan word. U Deputate kon uiteindelik daarin slaag om sodanige
vergadering met die Sinode Middellande met die hulp van ds. Abel Modise byeen te roep op
25 Junie 1998. Op hierdie gesamentlike vergadering tesame met die Rektor van die PU vir
CHO, is daar aan die Deputate van Middellande (u Deputate kon nie daarin slaag om
Deputate van Soutpansberg op die vergadering te betrek nie) die geleentheid gegee om hul
studente se eiesoortige probleme te bespreek. Sake wat bespreek is:
** Christelike karakter van die PU vir CHO:
(1) Die Rektor het beklemtoon dat die universiteit die verantwoordelikheid het om sy
karakter só uit te leef dat hulle nie kerkisties optree of probeer om die werk van die
kerk oor te neem nie.
(2) Daar word tans méér oor die karakter van die PU vir CHO gepraat as in ’n baie lang
tyd. Van die Universiteit se kant af word daar baie erns met hierdie saak gemaak.
Die studente dink en praat self ook baie oor die Christelike karakter van die PU vir
CHO.
(3) Die Christelike karakter van die PU vir CHO word duidelik in sy Privaatwet en
Statute ingeskryf. Die PU vir CHO wend ook pogings aan om die kultuur van die
studente hiermee in ooreenstemming te bring en om in die wetenskapsbeoefening
erns te maak met die karakter van die PU vir CHO.
(4) Daar bestaan die moontlikheid dat die staat nie meer in die toekoms bereid sal wees
om ’n teologiese fakulteit te subsidieer nie. Die noodsaak en belangrike rol van
hierdie fakulteit is deur die universiteit aan die staat voorgelê en verdedig. Die basis
van studente wat hierdie fakulteit bedien, strek baie wyd. Daar word selfs in Londen
grade in die teologie aan studente toegeken wat hulle grade deur afstandsonderrig aan
die PU vir CHO behaal het.
** Toelating op grond van akademiese prestasie:
(a) Die studente uit die kerke van Sinode Middellande kan soms deur moeilike
lewensomstandighede beswaarlik voldoen aan die akademiese voorvereistes wat
universiteite stel. Die PU vir CHO het egter reeds ooreenkomste met sekere Kolleges
gesluit waar studente bepaalde oorbruggingskursusse kan loop. Die voordeel van
sodanige kursusse is dat studente by die Kolleges kan aanbly en ’n sekere
kwalifikasie kan verwerf, al sou hulle miskien nie daarin kon slaag om aan die
toelatingsvereistes van die universiteit te voldoen nie.
** Taal:
(a) Die PU vir CHO se voertaal is Afrikaans, maar Engels word wel geakkomodeer.
Eksamenvraestelle kan beantwoord word in die taal waarin die student die
gemaklikste is. Daar word nie teen studente gediskrimineer as hulle nie goed
Afrikaans kan praat nie. Afstandsonderrig vind slegs in Engels plaas. Die
universiteit beweeg ook na die situasie waar na-uurse klasse slegs in Engels
aangebied sal word.
(b) Daar word ’n groot mate van verdraagsaamheid onder studente waargeneem oor taal.
Die meeste dosente is ook positief om te help dat die taal nie ’n probleem word nie.
(c) Daar word tans deur die PU vir CHO moeite gedoen om Tswana ook te omskep as ’n
wetenskapstaal.
** Finansies:
(a) Daar bestaan die moontlikheid van afstandsonderrig vir studente wat dit nie kan
bekostig om voltyds te studeer nie.
(b) Daar is tans min beurse vir enige studierigting beskikbaar.
In die
natuurwetenskaplike rigting is daar wel ’n effense toename aan beskikbare beurse.
Daar is egter geen bestaande beurse vir afstandsonderrig nie. Alle subsidies van die
kant van die regering (ook vir afstandsonderrig) word direk aan die universiteit
oorbetaal. Dosente word hiermee vergoed.
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U Deputate het ’n kort opsomming van die Deputate CO:PU vir CHO van die GKSA se
werksaamhede deurgegee aan die Deputate van Sinode Middellande met die versoek dat hulle
sal besin oor die nodigheid en moontlikheid van (’n) toekomstige vergadering(s). Tot op
hede het u Deputate geen verdere versoek ontvang van Middellande om weer saam met ons te
vergader nie. Verdere kontak sal afhang van hulle inisiatief.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.5

Opdrag 5
Om, indien nodig, alle belangstellendes wat Reformatoriese onderwys voorstaan, byeen te roep.
* U Deputate verstaan onder hierdie opdrag dat dit hier om tersiêre onderwys gaan. Ons het
hierdie saak met die Nasionale Sinode GKSA se CO-Deputate opgeneem om seker te maak
dat elkeen se terrein behoorlik afgebaken is.
* U Deputate het met prof. P.G.W. du Plessis (hoof van die Sentrum vir Geloof en Wetenskap)
(SGW) gesels om te hoor watter instansies/persone/ens. ons almal as “medestanders” kan
beskou by die bevordering en uitbou en handhawing van Reformatoriese onderwys.
** Volgens prof. P.G.W. du Plessis is dat daar wêreldwyd medestanders wat die saak van
Christelike Onderwys ondersteun en bevorder. Die tendens bestaan dat Christelike
Onderwys op voorgraadse vlak wel redelike goeie aandag ontvang. Die probleem lê
egter op nagraadse vlak. Op nagraadse vlak moet daar nog baie navorsing gedoen word
oor Christelike Onderwys in die verskillende wetenskappe. Die moontlikheid om ’n
sentrum te stig om intern dosente en studente hierin voor te gaan, en by te staan en om
die saak van Christelike Onderwys uit te bou, behoort sterk deur die PU vir CHO
oorweeg te word. Die uitdaging bestaan daarin dat die navorsing daarop gerig moet wees
om die Christelike Onderwys met die vakbeoefening te integreer. Nagraadse studente sal
spesifiek vir hierdie studieveld gewerf moet word.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.6

Opdrag 6
Om aandag te gee aan die toelating van studente uit Namibië tot die PU vir CHO, studiebeurse
vir onderwysstudente, alternatiewe opleidingstegnieke vir tersiêre opleiding, soos
afstandsonderrig per satelliet en ander moontlikhede.
* In die verlede is daar sterk werwing onder Namibiese studente gedoen, maar dit is gestaak.
Daar bestaan die persepsie dat die PU nie meer graag hierdie studente wil toelaat nie.
Volgens die Rektor van die PU vir CHO word daar wél nog in Namibië studente gewerf maar
nie meer so intensief soos voorheen nie, aangesien die reiskostes daarheen en terug so
geweldig hoog is. Skole word nie meer afsonderlik besoek nie, maar saamtrekke word
byvoorbeeld toegespreek.
* Die volgende feite is hieroor ingewin:
** Studente van Namibië ontvang nie meer subsidie in SA nie.
** Reisbeurse (alhoewel maar klein) word steeds deur die PU vir CHO aan hierdie studente
beskikbaar gestel; daaroor bestaan dankbaarheid.
** Die moontlikheid van afstandsonderrig bestaan daarin dat vanaf 1998 by Windhoek ’n
BBA-graad deur die PU vir CHO aangebied word. Op hierdie wyse kan voorgraadse
studente en ook professionele persone soos onderwysers deurlopend opgelei en toegerus
word.
** Die Departement Opvoedkunde van die PU vir CHO maak gebruik van COSA (College
of Open Learning SA) om verdere onderrig in Namibië te gee.
** Heelwat minder studente van Namibië is by die PU vir CHO ingeskryf as in die verlede,
aangesien hulle nie meer beurse ontvang nie.
** Matrieksertifikate van voornemende studente uit Namibië word volgens die PU vir CHO
(Feb. 99) op presies dieselfde grondslag as soortgelyke sertifikate in die RSA beoordeel.
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** In ’n gesprek wat op 23 Julie 1998 met die CO-Deputate van die GKSA gevoer is, meld
hulle dat Namibiese studente probleme ervaar rondom die toestaan van studiepermitte.
** Ds. Flip van der Westhuizen (van Namibië) is versoek om solank beskikbare inligting oor
Namibië aan die kerke aldaar deur te gee.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.7

Opdrag 7
Om ondersoek te doen na TSP dae wat gehou word deur die PU vir CHO.
2.2.7.1 Waar kom hierdie opdrag vandaan?
U Deputate het besluit om aandag aan hierdie saak te gee, nadat sodanige versoek deur die CODeputate van die GKSA aan hierdie Deputate gerig is - aangesien hierdie opdrag nie behoorlik
genotuleer is in die opdragte aan hierdie Deputate in Acta 1997 nie.
2.2.7.2 Die moontlikheid van TSP-dae
Die PU vir CHO is (by monde van die Rektor) positief hieroor en meen dat hierdie saak met
behulp van prof. A. le R. du Plooy (Rektor van die TSP) gehanteer kan word.
* Die naam van bovermelde dae is TSU (Teologiese Skool en Universiteit)-dae. Hierdie dae het
ná 1958 nie meer plaasgevind nie. Dit is gewoonlik op die PU vir CHO se verjaarsdag gehou.
In die verlede was daar wel ’n poging om hierdie dae te laat herleef deur dit te laat saamval
met die onderskeie Part. Sinodes. Dit het egter nie gerealiseer nie.
2.2.7.3 Hantering van opdrag
* U Deputate het die Senaat van die TSP versoek om te herbesin oor die formaat van die
jaarlikse Promosieplegtigheid. Die besluit wat hulle in hierdie verband neem, sal die
aanbeveling van hierdie Deputate rondom die hantering van die sogenaamde TSU/TSP-dae
beïnvloed.
* U Deputate sal in die toekoms moet besin of ons gemeentes gaan aanmoedig om sulke dae op
eie inisiatief te hou. (Veral gemeentes in gebiede soos Pretoria en Bloemfontein waar daar
ook ander residensiële universiteite is.)
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Moontlikheid vir die stigting van ’n beursfonds vir toekomstige studente
* As gevolg van die toevloei van alle soorte studente kan die profiel van die PU vir CHO in die
toekoms wel só verander dat die Christelike karakter nie meer die deurslag gee nie. Daarom
behoort werwing van Christen-studente in die toekoms soveel meer aandag te ontvang.
* Wat beursfondse betref, gaan die geldkwessie in die toekoms ’n al groter rol speel. Daar word
jaar na jaar al meer aansoeke by die PU vir CHO om lenings ontvang. Die volgende moontlike
lenings bestaan:
** Alle studente waarvan die hooffinansierder minder as R60 000 per jaar verdien, kan aansoek
doen vir ’n Tefsa-lening. Indien die student al sy/haar vakke slaag, kan tot 40% van hierdie
lening omskep word in ‘n nie-terugbetaalbare beurs.
** Oudstudente (wat bygedra het tot die Oudstudente-Leningsfonds) se kinders kan aansoek
doen om uit hierdie fonds lenings te ontvang. Tans is die rentekoers op sodanige lenings
slegs 7,5%. Hierdie fonds is bykans R2 miljoen sterk en die mikpunt is dat dit teen die jaar
2000 R5 miljoen sterk sal wees.
** Die “Pro Reformanda Trust” is daargestel deur die PU vir CHO. Die universiteit beoog om
op ’n 50-50 basis daarvoor by te dra. Hierdie Trust is gestig om in die toekoms te kan
voorsien vir die opleiding van predikante indien die owerheid nie meer die Teologiese Skool
sou subsidieer nie.
** Indien die Gereformeerde Kerke ook nog ’n verdere fonds sou wou stig, bestaan die
moontlikheid dat die PU vir CHO sulke fondse namens die kerke sal bestuur. (Keuring bly
noodwendig in die hande van die kerke.)
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Uitgangspunt: Die Deputate is eintlik op soek na ’n tipe fonds wat vir enige Gereformeerde
student toeganklik is en kan as volg verslag doen oor die moontlike generering van ’n beursfonds
vir Gereformeerde studente:
** Die PU vir CHO (kantoor van mnr. Van der Walt) is bereid om sodanige beursfonds namens
die kerke volgens hul eie opgestelde reglement te bestuur.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Op grond van die vraelys wat in die kerke gesirkuleer is (kyk 2.2.2.1) en die bevindinge en
samevatting moet Sinode 2000 besluit oor hoe daar aan die kerke hulp en leiding gegee kan word
om Christelike onderwys te help bevorder. (Die houding van die Gereformeerde Kerke oor
Christelike onderwys is oor die algemeen positief. Die meeste kerke doen stappe om Christelike
onderwys te bevorder, maar is ook van mening dat nog meer hierin gedoen kan word. Sommige
kerke het spesifiek gevra hoe dit gedoen kan word. Op hierdie vraag sal die Sinode ’n duidelike
antwoord moet verskaf.)
3.2. Die saak rondom die moontlike stigting van ’n beursfonds vir Gereformeerde studente het ter sprake
gekom nadat prof. P.G.W. du Plessis inligting aan die Deputate beskikbaar gestel het. Daar bestaan
tans geen beurse vir spesifiek Gereformeerde studente nie. Die Sinode moet self besluit óf en
indien wél op watter wyse hulle hierdie saak (die moontlike stigting van ’n beursfonds vir
Gereformeerde studente) in die toekoms sou wou hanteer.
Besluit: Oor punte 2.3 tot 3.2: In die lig van die nood wat daar bestaan t.o.v. die gebrek aan
Christenonderwys, word ‘n beursfonds (met die naam “Ecclesia Beursfonds”) in die lewe geroep. Die
fonds word begin deur bestaande beurse by die Administratiewe Buro te konsolideer en verder op te bou
op aanbeveling van die Direkteur van die Administratiewe Buro. Die beurs bevat die volgende bepalings:
1. Beurslenings word toegeken aan voorgraadse studente uit die GKSA, veral dié wat ‘n studie in die
onderwys beoog.
2. Beurse word toegeken vir studie aan die PU vir CHO.
3. Fondse word deur die Adminstratiewe Buro gefinansier en geadministreer.
4. Die Beurskomitee van die Kuratorium van die TSP doen die toekennings.
5. Die Beurskomitee van die Kuratorium van die TSP ontvang opdrag om ‘n Reglement en bepalings
van die voorgestelde Beursfonds op te stel.
4. Aanbevelings vir besluite
4.1 Die kerke neem met groot dank daarvan kennis dat die PU vir CHO baie erns daarmee maak om te
verseker dat die Christelike karakter van die PU vir CHO grondvat in die vakonderrig. Hulle beywer
hulle ook daarvoor om gebreke hierin deurlopend aan te pak en op te los.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Die volgende saak moet sterk onder die aandag van al die kerke gebring word. Die kerke moet
besef: As daar nie meer Christenstudente en -dosente aan die PU vir CHO is nie, sal die Universiteit
nie meer sy karakter kan behou nie. Die kerke het die verantwoordelikheid om te sorg dat
Christenstudente aan die PU vir CHO kom studeer.
Besluit: Goedgekeur.
4.3 Die kerke neem met dankbaarheid daarvan kennis dat die owerhede einde Augustus 1998 die Statute
van die PU vir CHO onderteken het. Hiermee word die Christelike karakter van die PU vir CHO
erken.
Besluit: Goedgekeur.
4.4 Kerkrade moet die saak van roeping en roepingsbesef baie sterk in die kerke aanspreek.
Besluit: Goedgekeur.
4.5 Kerkrade moet toesien dat lidmate goed onderlê en in staat is om hulle teenoor die charismatiese
strominge uit die Woord te kan verantwoord.
Besluit: Goedgekeur.
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4.6 Kerkrade moet aangemoedig word om ’n ywerige en entoesiastiese kontakpersoon te identifiseer aan
wie inligting oor die PU vir CHO deurgegee kan word. Hierdie persoon kan dit dan weer onder die
aandag van voornemende studente bring.
Besluit: Goedgekeur.
4.7 Kerke moet kennis neem van die saak van telematiese onderrig, aangesien persone wat in die verlede
(deur finansiële en ander redes) nie die geleentheid gehad het om te studeer nie, moontlik op hierdie
wyse in staat gestel kan word om deur die PU vir CHO te studeer.
4.8 Die kerkverband moet kennis neem van die feit dat daar vir die kerke die geleentheid bestaan om
“lugtyd” (wat o.a. vir telematiese onderrig gebruik word) te koop (bv. ter wille van
Woordverkondiging op afgeleë gebiede) teen R3 600 per uur.
4.9 Die kerke neem met dankbaarheid kennis van die PU vir CHO se verbintenis daartoe om die
Reformatoriese leer ook deur die telematiese onderrig te help uitdra.
Besluit: Goedgekeur.
4.10 Daar word tans 3 persone op die Raad van die PU aangestel vanuit die Konvokasie wat ’n
positiewe bydrae kan lewer vir die “waghondfunksie” oor die behoud van die PU vir CHO se
karakter. Oudstudente (graduandi) wat besorg is oor die behoud van die PU vir CHO se karakter
moet deur kerkrade aangemoedig word om as lede van die Konvokasie van die PU vir CHO in te
skryf.
Besluit: Goedgekeur.
4.11 Kerke moet aangemoedig word om betrokke te bly en te word by die saak van die PU vir CHO.
4.12 Kerkrade moet ouers van potensiële Pukstudente (ouers wie se kinders in std. 9 en 10 is)
aanmoedig om by die PU vir CHO te studeer om só te help verseker dat die karakter van die PU vir
CHO behoue bly.
Besluit: Goedgekeur.
4.13 Kerkrade word aangemoedig om die PU vir CHO se “uniekheid” uit te lig en na buite te
kommunikeer, aangesien die Christelike karakter van die PU vir CHO die grootste enkele rede is
waarom studente graag daar wil studeer.
Besluit: Goedgekeur.
4.14 Kerkrade word versoek om geskikte kandidate aan te moedig om onderwys-kursusse aan die PU vir
CHO te kom studeer, aangesien daar binnekort ’n groot tekort aan goedopgeleide gelowige
onderwysers gaan wees.
4.15 Die CO-Deputate van die GKSA beveel aan dat hierdie Deputate die situasie by die POK goed
dophou, aangesien nuwe wette aangeneem kan word wat kan meebring dat kolleges net soos
universiteite befonds kan word en dit hulle met baie finansiële probleme kan laat.
Besluit: Goedgekeur.
4.16 Alle sake wat uit die vraelys na vore gekom het (waarvan die finale bevindings, eers teen Mei 1999
beskikbaar was) moet deur u Deputate gehanteer word, soos wat dit na vore kom uit die
aanvanklike opdragte wat aan hierdie Deputate opgedra is.
Besluit: Goedgekeur.
4.17 Die praktyk word gehandhaaf dat inligting oor die PU vir CHO jaarliks deur professore aan die
TSP op die onderskeie Partikuliere Sinodes tydens hul groeteboodskappe deurgegee word.
Besluit: Goedgekeur.
4.18 Die Sinode spreek hom uit oor die moontlikheid dat die jaarlikse Promosieplegtigheid van TSP
gebruik word as die een geleentheid per jaar waartydens alle kerke binne die kerkverband versoek
word om die predikant en ’n ouderling af te vaardig om saam met die Kuratore te vergader.
Gedurende só ’n geleentheid kan die Rektor van die PU vir CHO vrae beantwoord en die saak van
die PU vir CHO stel.
Besluit: Kennis geneem. Die nuwe Deputate hanteer die saak in samewerking met die Kuratorium.
4.19 Ná gesprekvoering met die Rektor van die PU vir CHO oor hierdie saak, het u Deputate besluit om
nie verder te poog om ’n rolspeler op die BTF te word nie. Persone wat wel op die BTF is, kan
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gespreek word om te verneem hoe ons hulle in hul taak kan ondersteun. Die Sinode keur hierdie
optrede goed.
Besluit: Goedgekeur.
4.20 Die kontinuïteit vir die uitgee van jaarlikse vlugskrifte mag nie verloor word nie. Dit geld vir iets
soos die brief wat jaarliks aan std. 9 en 10 kinders uitgegee behoort te word (ter aanmoediging om
aan die PU vir CHO te studeer) en wat aan kerkrade deurgegee moet word met die versoek dat die
briewe aan sodanige kinders versprei word.
Besluit: Goedgekeur.
4.21 Die kerke moet daarvan kennis neem dat inligting oor die PU vir CHO op hulle webblad op die
Internet verkry kan word. Hierdie webblad bied die moontlikheid om enige algemene inligting
rondom die PU vir CHO aan te vra. Navrae oor spesifieke sake word ook gekanaliseer en
regstreeks beantwoord.
Besluit: Goedgekeur.
4.22 Die Sinode keur die Deputate se optrede met hul skakeling met Sinode Middellande goed.
Besluit: Goedgekeur.
4.23 Die nuwe Deputate voer in die toekoms op gereelde basis (ook ad hoc) met die Hoof van die SGW
gesprek. Veral nuwe verwikkelinge word op hierdie wyse gemoniteer.
4.24 Die opdrag oor medestanders – soos geblyk uit ’n gesprek met die CO-Deputate – moet nie beskou
word as ’n “definitiewe" opdrag nie, alhoewel die situasie deurgaans gemoniteer behoort te word.
Indien dit nodig sou wees (soos in ‘n krisissituasie waar die PU vir CHO gedwing word om sy
deure te sluit, omdat hy nie bereid is om sy Christelike karakter te laat vaar nie), moet die Deputate
inisiatief neem hierby.
4.25 Die kerke moedig die PU vir CHO aan om ’n sentrum soos die SGW te gebruik om op nagraadse
vlak navorsing te doen oor Christelike Onderwys in die verskillende wetenskappe en om intern
dosente en studente hierin voor te gaan en by te staan om só die saak van Christelike Onderwys uit
te bou. Aan die owerhede van die PU vir CHO moet juis aangetoon word dat die uitdaging daarin
bestaan dat die navorsing daarop gerig moet wees om die Christelike Onderwys in die
vakbeoefening tot sy reg met kom en dat nagraadse studente spesifiek vir hierdie studieveld gewerf
behoort te word.
Besluit: Goedgekeur.
4.26 Die kerke moedig die PU vir CHO aan om in die toekoms in die afstandsonderrig die karakter van
die PU vir CHO (soos vergestalt in Wetenskapsleer en die etiese) nog duideliker en meer eksplisiet
te formuleer en deur te gee.
4.27 Die kerke in Namibië neem kennis van alle relevante sake wat hulle raak insake die PU vir CHO.
Besluit: Goedgekeur.
4.28 Die saak rondom die TSP/TSU-dae staan oor totdat daar duidelikheid bestaan oor die toekomstige
hantering van die Promosieplegtigheid.
Besluit: Goedgekeur.
4.29 Kerkrade bring dit weer onder lidmate se aandag dat hulle die saak van Christelike onderwys kan
help bevorder deur erflatings vir beursfondse vir studente. Lidmate wat erflatings vir sodanige
beurse bewillig, kan ook deur die PU vir CHO se kundige (Gerhard Badenhorst) oor die
boedelimplikasies geadviseer word.
Besluit: Goedgekeur.
4.30 Daar word weer Deputate aangestel met die volgende opdrag: Kontinueer die opdrag - soos deur
Sinode 1997 daargestel - maar inkorporeer daarmee saam die besluite soos hierbo vermeld (waar
van toepassing).
Besluit: Goedgekeur.
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G. AANVULLENDE RAPPORT
1. Saak waarvan die Sinode moet kennis neem (voeg in onder Opdrag 1: punt 2.2.1.3):
U Deputate het einde Augustus 1999 gesprek gevoer met Deputate van Klassis Ladybrand (di. Pieter van
der Walt en Danie Malan), asook verteenwoordigers van die PU vir CHO (proff. Louw van Wyk en
Hannes van der Walt).
Saak van die kant van die Deputate van Ladybrand
• Net die groot dorpe het nog laer-en hoërskole waarna kinders gestuur kan word en kinders moet dan
in koshuise tuisgaan.
• Baie ouers is nie finansieel in staat om kinders na goeie hoërskole (buite hul tuisdorpe) te stuur nie.
Afgesien daarvan word die verbondsonderrig daardeur benadeel. In die skole in die kleiner dorpe is
daar tans baie probleme rondom kultuurverskille en dissipline.
• Die Deputate van Klassis Ladybrand rig die versoek dat daar vanaf Potchefstroom uitsendings vir
skoolonderrig moet plaasvind (moontlik via Laerskool Mooirivier en Hoërskool Gimnasium). Só
kan, na hul mening, kleiner skooltjies met baie min onderwysers, met behulp van telematiese hulp, in
die kleiner dorpe gevestig word.
• Voorts meen hulle dat, indien daar vanaf Pretoria gewerk word, die Gereformeerde skool Dirk
Postma ‘n moontlike sentrum is wat as basis gebruik kan word.
Reaksie deur prof. Louw van Wyk
• Die universiteit sien nie sy weg oop om skoolprogramme te ontwikkel nie, maar sal wel bereid wees
om op ‘n ander wyse insette te help lewer.
• Lewendige TV-uitsendings is geweldig duur. Ateljees kos R15 000-R20 000 per uur om te huur.
Indien daar met video’s gewerk word, kan die koste afkom tot R9 000 per uur. Video’s kan ook op
die internet afgelaai word wat ‘n baie goedkoper opsie is. Die tegnologie om inligting te stuur en te
ontvang word al goedkoper. Die duur item is egter die vervaardiging van geskikte programme.
• Die PU vir CHO plaas alle massa (studie) materiaal wat deel is van sy TLS-program op CD-Rom.
Net die interaksie-gedeelte van lesings, ens. word “in-tyd” hanteer, aangesien dit baie duur is. Voorts
stuur hulle video’s na die sentrums met rekenaars (op verskillende plekke regdeur die land) waar die
video’s vertoon word. Hierdie is aanvullende materiaal by die materiaal op CD-Rom. Voorts word
studente ondersteun deur “voorsitters” wat bloot as fasiliteerders rigting aandui vir die akademiese
gesprekke van groepe wat die sentrums bywoon.
• Die PU vir CHO kan moontlik help deur teen billike koste hul ateljee beskikbaar te stel om
leerprogramme op video te plaas.
• Hy beveel aan dat ‘n mens gaan kyk na die wyse waarop groepe soos “Open Learning Group”
skoolprogramme, ens. hanteer.
Prof. Hannes van der Walt onderneem om hierdie saak ook duidelik te stel in die Rapport van die CODeputate van die GKSA tydens die Sinode van 2000.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
• Besluit: Die versoek van Klassis Ladybrand word goedgekeur deurdat ‘n Deputategroep van die
GKSA die moontlikheid in groter detail ondersoek om kerke by te staan om uitsendings vir
skoolonderrig te laat plaasvind en om tydens Sinode 2003 oor hul werksaamhede te rapporteer. Só
kan kleiner skooltjies met baie min onderwysers, met behulp van telematiese hulp, in die kleiner
dorpe gevestig word.
Besluit: Kennis geneem.
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3. Aanbevelings
3.1. Hierdie besluit moet na ‘n afsonderlike (nuwe) Deputategroep verwys word, aangesien die lading van
die ander Deputategroepe wat met onderwys gemoeid is, reeds baie hoog is.
3.2. Die kerke moet besluit of hulle bereid is om hulself tot hierdie saak te verbind. Indien wél, moet daar
‘n bedrag vasgestel word wat vir die daarstel van sodanige skoolprogramme begroot word, sodat
hierdie Deputate hulle opdrag kan uitvoer.
Besluit: Kennis geneem.

18.3 RAPPORT DEPUTATE KATKISASIE (Art.89)
A. Dr. J. le Roux stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word afgehandel met uitsondering van 3.2 wat verwys word na die Kommissie
vir Finansies.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Sinode 1997 het die hele punt 3 van die Rapport van die Katkisasiedeputate wat so lui, goedgekeur:
“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 die 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.
Die opdrag van die Deputate is vervat in punte 3.3 tot 3.6.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Vorige ondernemings het nie gerealiseer nie:
Volgens die Rapport Deputate Katkisasie in die Handelinge van Sinode 1997: (505, 2.2.6; 506, 2.2.7)
was die oogmerk dat handleidings vir “minstens drie standerds” voltooi sou wees teen einde 1996 en
dat “alle Handleidings teen die einde van 1997” voltooi sou wees. Nie een van hierdie oogmerke is
gerealiseer nie. Algaande tydens die skryfproses en met insette van die nuwe Deputate asook
gekoöpteerde persone en deur deeglike evaluering van werk wat reeds gedoen is, het die Deputate ’n
gewysigde rigting ingeslaan. Van werk wat reeds gedoen is, word sover moontlik gebruik gemaak.
Die leerplanne wat deur die Sinode goedgekeur is, word steeds nagevolg hoewel kleiner wysigings
aangebring word om byvoorbeeld oorvleueling van Skrifgedeeltes tot die minimum te beperk.
2.2 Werkswyse
Die volgende skryfproses is gevolg. ’n Predikant aanvaar verantwoordelikheid vir ’n aantal lesse.
Hy vergader ’n span persone onder wie opvoedkundiges moet wees, om hom te help. Die produk
word na ’n redakteur, wat ’n predikant is, deurgestuur vir evaluering. Kommentaar word gelewer en
die lesse word na die skrywer teruggestuur vir hersiening. Dit word weer aan die redakteur gestuur.
Die proses word herhaal soveel keer as wat dit nodig is om die les op die vlak te kry waar die
redakteur en die skrywer ooreenkom dat die standaard daarvan aanvaarbaar is. Daarna word dit na ’n
predikant (tans ds. D. Postma) gestuur om dit na te gaan vir dogmatiese korrektheid.
Nadat al die nodige kommentaar ingewerk is, word die finale bladuitleg gedoen en die drukkerskopie
voorberei. Om koste te bespaar doen die eindredakteur self die werk aangesien professionele persone
hoë tariewe hef. Die finale kopie word dan aan die drukker voorsien wat op sy beurt die duplisering
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en bindwerk onderneem. Die kostebesparing met hierdie werkswyse is groot maar dit verg baie
tydsinsette van die Deputate.
Daar word streng op gelet dat elke les slegs een hoofgedagte by die katkisante tuisbring maar in drie
dimensies naamlik kop, hart en hand of anders gestel ken, vertrou en doen. Vandaar ook die
oorkoepelende titel van die reeks.
2.3 Onderhandelings met MEMA:
U Deputate het met MEMA onderhandel oor die moontlike uitgee van die Handleidings ook vir breër
gebruik. Hulle was bereid daartoe maar wou as voorvereiste verdere insette lewer oor die leerplan.
Dit was egter buite ons mandaat en daarom is die onderhandelings gestaak.
2.4 Onderhandelings met Drukkers:
Verskillende kwotasies vir die druk van die Handleidings is verkry in oorleg met die Direkteur van
die Administratiewe Buro. Daar is besluit om van die dienste van V&R Drukkers in Pretoria gebruik
te maak.
2.5 Vordering tot einde Junie 1999:
2.5.1 Graad 1 en 2
Handleidings vir graad 1 en 2 is aan die einde van 1998 gepubliseer (’n voorbeeld van elk is as
Bylae ingesluit). Drie Handleidings vir elke jaargroep is beskikbaar gestel. Die medewerkers
word in die Handleidings vir die kategete aangedui.
• ’n Handleiding vir voorbereiding van die les gerig op die ouers en die katkisante. Riglyne
word aan die ouers gegee om hulle kind in die loop van die week oor drie of vier dae te
begelei in Bybelstudie ter voorbereiding vir die les wat aangebied gaan word. Opdragte vir
die kind stimuleer selfwerksaamheid.
• Handleiding vir die kategeet. Uitgewerkte lesse as riglyn vir die kategeet word hierin gebied.
In elke les word een deurlopende tema aangespreek in die drie dimensies van ken, vertrou en
doen. Die lesse word aangebied onder die volgende hofies: Lees; Doelwitte; Wegspring;
Verkondiging; Versterking van die hoofgedagte; Praktykmaking; Evaluering; Gebed;
Memoriseerwerk; Hulpmiddels.
• Werkboek vir katkisant. Die doel van hierdie boek is om ná die aanbieding van die les die
hooftema van die les by die kinders in te skerp deur een of ander vorm van selfwerksaamheid.
Die voorbereidings- en werkboek word saam aan die kerke beskikbaar gestel teen R10 en die
Handleiding vir die kategeet vir R20 elk. Posgeld en verpakking word deur die Administratiewe
Buro toegevoeg. In oorleg met die Direkteur van die Administratiewe Buro is ’n opgaaf van
2 000 elk van die Handleidings vir ouers en kinders en die werkboeke laat druk en 600 van die
Handleidings vir kategete.
Hersiening van die Handleidings op grond van die gebruik daarvan in die praktyk is noodsaaklik
voor ’n volgende opgaaf gedruk word. Daarom versoek die Deputate alle gebruikers van die
Handleidings om kommentaar deur te gee sodat dit in die hersiening ingewerk kan word.
2.5.2 Graad 3
Di. A.S. Heystek en A.L. Pelser saam met ’n span helpers vorder goed met die opstel van die
lesse. Dr. J. le Roux is die eindredakteur. Ds. D. Postma sal die lesse nasien vir dogmatiese
korrektheid. Die oogmerk is om graad 3 teen die einde van 1999 vir publikasie gereed te hê.
Dieselfde styl as graad 1 en 2 word gebruik.
2.5.3 Graad 4
Ds. I.J.J. de Villiers met ’n span helpers is besig om die lesse op te stel. Die redaksionele werk
word deur dr. G. Breed gedoen. Die oogmerk is om die lesse so na as moontlik aan die einde van
1999 gereed te hê om dan so spoedig moontlik daarna gepubliseer te word.
Twee Handleidings word voorberei. Die eerste dien as ’n riglyn vir die ouers en die kinders vir
die voorbereiding van lesse. Riglyne vir Bybelstudie vir drie tot vier dae word gebied.
Selfwerksaamheid van die katkisante word gestimuleer met allerlei interessante riglyne. Die
Handleiding vir die kategeet is in dieselfde styl as graad 1 tot 3.
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2.5.4

2.5.5

2.5.6

Graad 5
Ds. C. Hattingh het reeds die 25 lesse opgestel. Dit word tans deur die eindredakteur dr. J. le
Roux, verwerk en br. Johann Dreyer, ’n opvoedkundige, lewer insette veral oor die
voorbereidingsboek. Daar word beoog om die Handleidings D.V. teen die einde van 1999 te
publiseer. Die Handleiding vir die kategeet word onder dieselfde hofies as die van graad 1 tot 3
aangebied.
Graad 6
Ds. F.P. Kruger en sy span helpers het van die lesse opgestel. Dr. V. Combrink het ook ’n aantal
lesse voorberei. Dr. G. Breed is die eindredakteur en is besig met afrondingswerk. Daar word
beoog om die Handleidings D.V. teen die einde van 1999 te publiseer. Dieselfde styl as graad 5
word gebruik.
Graad 7 tot 11
By die opstel van die lesse vir dié klasse word gebruik gemaak van verskeie skrywers wat in ’n
bepaalde rigting spesialiseer. Dr. A.G.S. Venter hanteer alle kanoniek; dr. J.M. van Tonder alle
kerkgeskiedenis en dr. H.G. Stoker alle lesse oor die sektewese. Ds. D. Postma het aangedui dat
hy aan die einde van 1999 nadat hy geëmeriteer het, ook sal help skryf. Hy doen tans die
dogmatiese nasienwerk vir al die klasse. Sr. Ronel Pieterse (wat haar teologiese studies pas
voltooi het) het aangebied om met die kategeet-handleidings te help.
Twee Handleidings word saamgestel: vir die katkisant en die kategeet.
Goeie vordering word gemaak maar publikasie-datums kan nog nie aangedui word nie. Dit hang
van die produksiespoed van die individuele skrywers af.
Medewerkers hier is:
Graad 7: drr. V. Combrink, A.G.S. Venter, di. M. van Helden en H.C. van Rooy. Die
redaksionele werk word deur dr. G. Breed gedoen.
Graad 8: ds. G.J. Meijer en dr. A.G.S. Venter en die redaksionele werk word deur dr. N.P.
Heystek gedoen.
Graad 9: drr. A.G.S. Venter, J.M. van Tonder en ds. H.L.J. Momberg en die redaksionele werk
word deur dr. N.P. Heystek gedoen.
Graad 10: drr. A.G.S. Venter en J.M. van Tonder.
Graad 11: drr. A.G.S. Venter, H.G. Stoker en di. J. van Schaik en P.A. Nel. Die redaksionele
werk word gedoen deur di. N. Droomer en P.C. van der Walt.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Opdrag aan nuwe Deputate: Die opstel van die nuwe katkisasiehandleidings moet voortgaan.
Besluit: Die Sinode wys weer Katkisasiedeputate aan met die opdrag:
• Voltooi die nuwe katkisasiehandleidings.
• Wen kommentaar oor die beskikbare nuwe Handleidings in, weeg dit en werk die hersiening van die
Handleidings in voordat ’n tweede opgaaf gedruk word.
3.2 Omvang van die werk: Die omvang van die werk is baie groot. Die Deputate en almal wat by die
skryfproses betrokke is, is almal voltyds betrokke in hulle gemeentes of ander beroepe. Geen
persone is heeltyds afgesonder vir die taak van die herskryf van die Handleidings nie en daarom
geskied die skryfproses hoofsaaklik in die vrye tyd van die betrokkenes. Dit is beslis baie belangrik
om nuwe katkisasiehandleidings so spoedig moontlik beskikbaar te kry, maar die vordering is
noodwendig baie stadiger as wat ons dit graag sou wou hê.
Die redaksionele werk is eweneens ’n baie tydrowende praktyk. Sodra die lesse op ’n vlak is dat dit
vir publikasie voorberei kan word, is groot tydinsette noodsaaklik. Die aanstel van professionele
persone in hierdie verband sou baie tyd bespaar, maar dit sal die koste van die Handleidings
aansienlik laat toeneem. Daarom doen die Deputate die werk self.
Besluit:
1. Nie goedgekeur nie.
2. Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet ‘n aparte fonds vir die Deputate Katkisasie daarstel.
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Motivering: Sodoende kan behoorlike kontrole oor die stand van inkomste en uitgawes oor
boekeverkope gedoen word.
3.3 Internet: Ds. H.W. Olivier is tans besig met voorbereiding om die Handleidings wat klaar is op
Internet beskikbaar te stel. Heelwat navrae van Suid-Afrikaners in die buiteland is reeds ontvang.
Besluit: Goedgekeur dat die beskikbare Handleidings op Internet beskikbaar gestel word.

18.4 RAPPORT DEPUTATE JEUGSORG (Artt.110, 173)
A. Ds. B.R. Kingma stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Jeug en Onderwys.
C. Ds. P.H. Fick stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:515, 3.1.4.3; 515-516, 4.
1.1 Stel vir die doelgerigte toerusting van die kerkjeug en as hulpmiddel vir kerke programwenke vir
jeugbyeenkomste saam.
1.2 Gee vir die jongmense en spesifiek vir die laerskooljeug verder toerusting oor Bybelleesmetodiek en
stel geskikte hulpmiddele beskikbaar.
1.3 Deur toerustingsmateriaal verder aan die noodsaak van die toerusting en opleiding van jongmense om
met jeugaktiwiteite leiding te neem, aandag te gee.
1.4 Inisieer in samewerking met die CJBF die samestelling van lektuur en poog om lektuur ook vir blinde
persone toeganklik te maak.
1.5 Dien as skakel met die Jeugkommissies van die NG en NH Kerke en met ander binnelandse Kerke
rakende kerklike jeugsorg.
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.
1.7 Aan die benoemde Deputate word opgedra om die sing van Psalms en Skrifberymings by die jeug te
bevorder
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Samestelling van Deputate
Ds. J.P.L. van der Walt het die Deputate in Februarie 1999 in kennis gestel dat sy
werksomstandighede hom verhinder om langer op die deputate te dien. Ds. B.C. Smit is in sy plek
as sekundus opgeroep.
Ds. P. Lubbinge het na die aanvaarding van ’n beroep na Nederland in Februarie 1999 nie meer op
die Deputate gedien nie. Geen sekundus is in sy plek opgeroep nie aangesien die Deputate op
daardie stadium begin het om sy werksaamhede te voltooi.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Programwenke vir jeugbyeenkomste (Opdrag 1)
Drie Programwenke is deur die Deputate saamgestel en tot beskikking van kerke gestel.
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Programwenke 5 handel oor die uitdra van die Evangelie en rus jongmense toe om ’n
evangeliseringsgesprek te kan voer.
Programwenke 6 handel oor kultusse en bied aan jongmense waardevolle agtergrondskennis oor
verskillende kultusse.
Programwenke 7 is ’n Bybelse vasvra-kompetisie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Bybelleesmetodiek vir laerskoolkinders (Opdrag 2)
2.3.1 Leer uit die Bybel vir junior en senior laerskoolleerlinge
Hierdie publikasies getitel “Kruis en dwars deur die Bybel” het in Augustus 1999 verskyn en is ’n
werkboek vir laerskooljeug om die Bybel te leer ken. Selfwerksaamheid met die Bybel word as
metodiek gebruik.
Twee Handleidings is saamgestel: een vir graad 1 – 4 leerlinge en een vir graad 5 – 7 leerlinge.
Elke Handleiding is ook agter in die boek voorsien van die korrekte antwoorde.
Hierdie Handleidings is deur verskeie lidmate onder leiding van sr. Rina Erasmus saamgestel en
reeds in die praktyk getoets. Die Deputate dra sy hartlike dank aan sr. Rina Erasmus en al haar
medewerkers oor vir die groot taak wat hulle verrig het in belang van ons jong kinders.
2.3.2 Plakkate as hulpmiddel in Bybellees
Plakkate met instruksies is deur die Deputate saamgestel – hulle leer kinders metodes aan om
selfstandig die Bybel met diepgang te lees. Hierdie plakkate is ook ’n uiters geskikte hulpmiddel
vir ouers en lidmate wat leiding aan die jeug moet bied.
Hierdie plakkate is gedurende 1999 tot beskikking van kerke, ouers en jeugleiers gestel.
2.3.3 Bybelse dagboek
’n Bybelse dagboek vir skoolleerlinge wat gebaseer is op die Nederlandse Geloofsbelydenis nader
tans voltooiing en sal moontlik vroeg in 2000 verskyn.
Besluit: Kennis geneem.
2.4 Opleiding van jongmense om met jeugaktiwiteite leiding te neem (Opdrag 3)
2.4.1 Jong lidmaat, jong leier
Die kursus “Jong lidmaat, jong leier” wat die Deputate in 1995 saamgestel het, is weer grondig
hersien en bygewerk met die hulp van kundige lidmate. Die Deputate het besluit om die kursus op
11 Augustus 1999 tydens toerustingsgeleenthede te Pretoria, Bloemfontein en aan die
Witwatersrand bekend te stel aan kerke.
Die doel van hierdie kursus is om jeugwerkers deur hierdie kursus in staat te stel om jong lidmate
toe te rus ten einde leiding te neem in jeugaktiwiteite. Onderwerpe wat in die kursus behandel
word, is: die noodsaak van jeugsorg, die unieke leiding wat unieke jongmense vra, leierskap,
kommunikasie, groepsdinamika en beplanning.
Die kursus bestaan uit ’n handleiding vir die kursus-aanbieder asook uit ’n werkboek vir die
jongmense wat toegerus word.
Terugvoering wat die Deputate oor die vorige kursus ontvang het, dui daarop dat dit in ’n groot
behoefte voorsien het. Die Deputate vertrou dat dit ook die geval met die nuwe kursus sal wees.
2.4.2 Jeugkongresse/kampe
Onder leiding van die Deputate is daar op 30 April – 3 Mei 1998 en weer op 30 Julie – 1 Augustus
1999 landswyd in verskillende sentra Jeugkongresse/kampe aangebied met die volgende
doelstellings:
• Toerusting van die Gereformeerde Kerke se jongmense
• Vasstelling van die jongmense se behoeftes
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•
•
•
•
•

Bevordering van die sing van Psalms en Skrifberyminge deur die jeug
Bevordering van die gemeenskap van die gelowiges
Skep van ’n positiewe gees onder die Gereformeerde jeug
Versterking van die Gereformeerde identiteit onder die jongmense
Bemarking van die Jeugdeputate se publikasies

Hierdie kongresse/kampe is deur aangewese organiseerders in die volgende streke aangebied:
Gauteng-Noord (Pretoria), Noord-Wes (Brits), Noord-Wes Suidstreek (Vryburg), Vrystaat,
Noordelike Provinsie, Weskaap, Witwatersrand, Natal, Namibië en Mpumalanga. Die tema van die
kongresse/kampe in 1998 was “Lei jy of ly jy in dié onseker tyd?” terwyl die 1999-kongresse/kampe
as tema gehad het “Besin en begin” (Beginselvaste jongmense dink en doen).
Terugvoering wat die Deputate van die verskillende organiseerders na aanleiding van die 1998
kongress/kampe ontvang het, het die volgende sake aan die lig gebring:
• Die kampe is landswyd baie goed deur ons jongmense bygewoon
• Die jongmense beskou hierdie toerustingsgeleentheid as uiters verrykend en noodsaaklik
• Die behoefte bestaan dat hierdie kongresse/kampe jaarliks voortgesit word
Terugvoering oor die 1999 kongresse/kampe was nog nie beskikbaar met die indiening van hierdie
Rapport nie.
Die Deputate spreek sy hartlike dank uit teenoor al die organiseerders wat hulle in hierdie groot
taak bygestaan het.
Besluit: Kennis geneem.
2.5 Samestelling van lektuur vir die jeug (Opdrag 4)
2.5.1 Hoe-boekies
In die Hoe Boekie-reeks wat aktuele antwoorde op aktuele vrae bied, het twee uitgawes verskyn wat
tot die beskikking van kerke gestel is.
Hoe Boekie 1 handel oor die hantering van moedeloosheid, woede en eensaamheid.
Hoe-Boekie 2 het as tema “Hoe besluit ek oor”?
Ander titels wat in hierdie reeks beplan word en wat in vorige Rapporte van die Deputate reeds
vermeld is, is: Hoe antwoord ek?, Hoe dink ek?, Hoe weet ek?, Hoe verstaan ek?, Hoe dien ek?,
Hoe reageer ek op?, Hoe leef ek saam met? en Hoe word ek?.
2.5.2 Soekligreeks
Die Soekligreeks voorsien Bybelstudiemateriaal aan jongmense.
Twee Soeklig Bybelstudieboekies, nl. Miga (ds. Awie Verhoef) en Markus (ds. T.J.J. Kruger), is
voltooi en by die CJBF-deputate vir publisering ingedien. Hulle het die Deputate in kennis gestel
dat die boekies weens onvoldoende fondse nie gedruk kan word nie. Die skrywers is in kennis
gestel dat hulle alternatiewe uitgewers kan bekom.
’n Verdere Soeklig Bybelstudieboekie oor 1 Tessalonisense (dr. Gert Breed) het die Deputate self
laat druk aangesien die behoefte aan Bybelstudiemateriaal onder die jongmense groot is. Hierdie
boekie is in Augustus 1999 beskikbaar gestel. Die fondse vir die publisering van hierdie boekie is
van borge bekom.
2.5.3 Nag my kind
Hierdie publikasie bevat Nagsê-gesprekke wat ouers met hulle kleuters kan behandel. Aktuele
onderwerpe vir kleuters word hierin behandel en die boekie is ook voorsien van pragtige sketse.
Die publikasie is saamgestel deur Bets la Cock en Reinarda du Toit het die sketse voorsien. Die
Deputate betuig hulle innige dank aan hierdie twee susters.
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Die boekie is in samewerking met die CJBF uitgegee en verkoop uitstekend.
2.5.4 Beskikbaarstelling van publikasies aan blindes
Die Deputate het navraag by Bandhulp vir Blindes in Pretoria kennis gedoen oor die moontlikheid
om publikasies vir blinde persone toeganklik te maak. Die Deputate is in kennis gestel dat hulle
belangstel om publikasies op band op te neem. Die volgende publikasies is aan hulle voorsien met
die oog op opnames: Nag my kind, Hoe-boekie 1 en die Soeklig Bybelstudieboekie oor 2 Petrus.
Besluit: Kennis geneem.
2.6

Skakeling met NH en NG Kerke (Opdrag 5)
Jaarlikse skakeling met die jeugkommissies van die NH en NG Kerke het plaasgevind waartydens
aktuele sake bespreek is en inligting oor werksaamhede uitgeruil is. Die Deputate vir Katkisasie en
Christelike Onderwys van die GKSA is in 1997 en weer in 1999 uitgenooi om die samesprekings
saam met die Deputate Jeugsorg by te woon aangesien die ander kerke se jeugkommissies ook vir
katkisasie en onderwys verantwoordelik is.
Besluit: Kennis geneem.
2.7

Stimulering van jeugwerk in die amp van die geloof (Opdrag 6)
Die hersiene kursus Jong lidmaat, jong leier (kyk 2.4.1.) se hoofdoelwit is om die jongmense toe te
rus om self aktief in die amp van die gelowige jeugwerk te onderneem. Die kursus bied hulle die
prinsipiële agtergrond en leer hulle ook die nodige vaardighede aan.
Besluit: Kennis geneem.
2.8 Bepaling van die jeug se spesifieke behoeftes ten opsigte van die kerk (Opdrag 6)
2.8.1 Navorsing deur kundiges
Die Deputate het verskeie kundige instansies genader met die oog op ’n wetenskaplike vasstelling
van die jeug se spesifieke behoeftes ten opsigte van die kerk. Aangesien die koste aan hierdie
projekte ver buite die bereik van die kerke was, het die Deputate besluit om die navorsing self te
onderneem.
2.8.2 Navorsing deur die Deputate
Die Deputate het met die kundige advies self ’n vraelys opgestel wat deur jongmense tydens die
kongresse/kampe in April 1998 in groepverband voltooi is. Die vraelyste is deur die Deputate self
verwerk en die navorsingsresultate word onder die volgende opskrifte weergegee:
2.8.2.1 Eredienste
Drie navorsingsvrae is gestel rondom die erediens. Die vrae word vervolgens gegee asook die
aspekte wat duidelik uit die jeug se beantwoording daarvan na vore gekom het.
Vraag 1: “Wat is die belangrikste aspekte van die Gereformeerde erediens waarmee die
jongmens tevrede is?”
• Ordelikheid in die eredienste
• Suiwer bediening van die Woord
• Duidelike prediking
• Sing van Psalms en Skrifberymings
Vraag 2: “Wat is die grootste probleem wat jongmense in die erediens ondervind?”
• Sang in die eredienste is te stadig
• Behoeftes van kinders word nie genoegsaam in ag geneem nie
Vraag 3: “Wat behoort gedoen te word om die probleme reg te stel?”
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• Die behoeftes van die jeug moet in die prediking aangespreek word
• Gemeentesang moet verbeter word
2.8.2.2 Kerklike aktiwiteite
Drie navorsingsvrae is gestel rondom kerklike aktiwiteite.
Vraag 1: “Watter kerklike aktiwiteite (gemeentekamp, jeugkamp, etes, ens.) is vir jou as
jongmens die lekkerste? Waarom is dit vir jou lekker?”
• Jeug- of kerkkampe
• Jeugbyeenkomste
• Gemeenteaktiwiteite waarby die jeug betrek word
Vraag 2: “Hoe kan die bestaande kerklike aktiwiteite verander word om aan jongmense se
behoeftes te voldoen?”
• Deur groter aandag aan die jeug in kerklike aktiwiteite te gee
• Deur meer toegespitste jeugaktiwiteite aan te bied
Vraag 3: “Watter ander aktiwiteite behoort jou gemeente aan te pak wat vir jou as jongmens
lekker sal wees?”
• Meer byeenkomste vir die jeug van die kerk
• Jeugkampe
2.8.2.3 Huisbesoek
Drie navorsingsvrae is gestel rondom huisbesoek.
Vraag 1: “Waarvan hou jy wanneer die predikant of ouderling of diaken kom huisbesoek doen”
• Belangstelling in my as persoon
Vraag 2: “Waarvan hou jy nie as daar huisbesoek gedoen word?”
• Indien kinders nie betrek word in die huisbesoek nie
• Huisbesoek op ongeleë tye
• Huisbesoek wat langdradig is
Vraag 3: “Wat kan die predikant, ouderling of diaken aan hulle huisbesoek verander sodat dit vir
jou meer betekenis kan hê”
• Huisbesoek moet meer ontspanne en informeel wees
• Kinders moet by die huisbesoek betrek word
• Huisbesoek moet sy doel bereik
2.8.2.4 Kategese
Twee navorsingsvrae is gestel rondom kategese.
Vraag 1: “Wat is die belangrikste waarde wat kategese vir jou gehad het?”
• Groei in die kennis van God en sy Woord
• Geloofsversterking
• Vrae waarmee die jongmense worstel, word beantwoord
• Gemeenskap met medegelowiges
Vraag 2: “Wat sal jy graag in die katkisasie wil verander?”
• Katkisasie moet korter en meer prakties wees
• Sake wat vir tieners belangrik is, moet aandag geniet

2.8.2.5 Pastorale sorg
Vier navorsingsvrae is gestel rondom pastorale sorg. By vraag 4 word al die aspekte vermeld wat
deur die jeug beklemtoon is.
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Vraag 1: “In watter mate het jy vrymoedigheid om jou probleme met jou predikant te bespreek?
En met jou ouderling? En met jou diaken?
• Die jeug het baie vrymoedigheid teenoor hulle predikante, terwyl hulle minder
vrymoedigheid het teenoor hulle ouderling en diaken.
Vraag 2: “In watter mate het jy vrymoedigheid om jou probleme met jou ouers of enige ander
ouer persoon te bespreek? ”
• Die meeste jongmense het vrymoedigheid om hulle probleme met hulle ouers te bespreek.
Vraag 3: “Wat bring mee dat jy vrymoedigheid het om jou probleme met iemand anders te
bespreek?”
• Vertroue in die persoon
• Die integriteit van die persoon
• Die persoon se wil en vermoë om jongmense te verstaan.
Vraag 4: “Wat behoort die kerk te doen om jou in jou persoonlike geloofslewe te ondersteun?”
• Duidelike en aktuele prediking
• Huisbesoek doen
• Praat meer persoonlik met die jeug
• Hulp met Bybelstudie
• Jeugaktiwiteite bevorder (kampe, ens.)
• Anonieme vrae moet in gemeentes se nuusbriewe beantwoord word
• Goeie kommunikasie
• Kerk moet belangstel in wat jongmense doen
• Gemeente moet saam aktuele sake bespreek
• Liefde en hulpverlening aan mekaar
Besluit: Kerke moet kennis neem van die bevindings van die navorsing in 2.8.
2.9 Bevordering van die sing van die Psalms en Skrifberymings (Opdrag 7)
2.9.1 Oppienoot
Die Deputate het ’n Oppienoot…met die Psalms laat saamstel deur ds. Ben Fourie en dit tot
beskikking van die kerke gestel. Dit word as ’n groepspel aangebied waaraan twee of meer persone
of kleiner groepe kan deelneem. Terugvoering wat die Deputate oor hierdie publikasie ontvang het,
is deurgaans baie positief. ’n Groot aantal eksemplare is reeds verkoop.
2.9.2 Psalmfees
Die Deputate het in samewerking met die sangeres Christa Steyn ’n Psalmfees vir Augustus 1998
beplan. Tydens hierdie geleentheid sou sy en ander gekeurde kunstenaars twintig Psalms voor ’n
jeuggehoor in Pretoria sing en sou daar ook ’n CD uitgereik word met die gesingde Psalms.
Hierdie projek moes ongelukkig gekanselleer word aangesien die kunstenaars gevra het dat die
projek eerder aangepak moet word met die nuwe Psalmberyming.
2.9.3 Jeugkongres/kampe
Die bevordering van die sing van Psalms en Skrifberymings is as ’n pertinente doelwit aan die
organiseerders van die Jeugkongresse/kampe (kyk 2.4.2) gestel. Die terugvoering wat die Deputate
van die organiseerders ontvang het is dat daaraan uitvoering gegee is en dat die jongmense die
samesang as verrykend beleef het.
Besluit: Kennis geneem.
2.10 Tuisblad op die Internet vir Gereformeerde jongmense
Die volgende opdragte is aan die Deputate gegee:
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•

Stel vir die doelgerigte toerusting van die kerkjeug, en as hulpmiddel vir kerke, programwenke
vir jeugbyeenkomste saam
• Gee vir die jongmense en spesifiek vir die laerskooljeug verder toerusting oor
Bybelleesmetodiek en stel geskikte hulpmiddele beskikbaar
• Deur toerustingsmateriaal verder aandag te gee aan die noodsaak van die toerusting en
opleiding van jongmense om met jeugaktiwiteite leiding te neem
• 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
In die lig hiervan het die Deputate onder leiding van br. Tommie Chambers ’n tuisblad opgestel. ’n
Geselsblad, kennisgewingblad en ’n advertensieblad is onder andere deel van hierdie tuisblad. By
die indiening van die Rapport was die beplanning om by elke gemeente ’n kontakpersoon te bekom
om sodoende die deelname van elke gemeente se jongmense te verseker.
Besluit: Kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode moet besluit
Keur die optrede van die Deputate Jeugsorg goed.
Besluit: Goedgekeur.
4. Aanbevelings
4.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir Jeugsorg met die volgende opdrag
4.1.1 Stel (vir die doelgerigte toerusting van die kerkjeug en as hulpmiddel vir kerke) programwenke
vir jeugbyeenkomste saam
4.1.2 Gee verder aandag, deur toerustingsmateriaal, aan die noodsaak van die toerusting en opleiding
van jongmense om met jeugaktiwiteite leiding te neem
4.1.3 Inisieer die samestelling van lektuur veral vir naskoolse jeug en poog om lektuur ook vir blinde
persone toeganklik te maak
4.1.4 Dien as skakel met die Jeugkommissies van die NG en NH Kerke en met ander binnelandse
Kerke rakende kerklike jeugsorg
4.1.5 Bevorder die sing van Psalms en Skrifberymings by die jeug
4.1.6 Staan kerke in ander GKSA Sinodes by in jeugsorg, indien hulle dit versoek
4.1.7 Gebruik die Internet maksimaal by die verskaffing van hulp aan kerke in hulle jeugsorg
4.1.8 Die Deputate inisieer jaarliks jeugkongresse/kampe met die oog op hulp aan kerke in hulle
jeugsorg.
4.1.9 Staan die kerkrade en hulle jeugkommissies by d.m.v. publikasies, kursusse en advies deur die
toerusting van o.a. ouers en jongmense. In hierdie toerusting kan aandag gegee word aan:
4.1.9.1 die onsekerheid en trauma wat die hedendaagse jongmens beleef.
4.1.9.2 die geestelike weerbaarheid van jongmense en die praktyk van heiligmaking
4.1.9.3 die skep van gesonde verhoudings in die gesin, kerk, kerkverband, vriendskappe en met homself
as persoon.
4.1.9.4 die uitvoering van die roeping as koninkrykskind op alle terreine van die lewe.
4.1.9.5 die verering van God in die volle skopus van gemeenskapsbeoefening in die kerk, onderskeiding
van valse godsdienste, groei in die verhouding met God, dissipline en vreugde van kerkwees en
Gereformeerde identiteit.
4.1.10 Aandag gee aan die totstandkoming van ‘n netwerk om die jeugaktiwiteite in die kerkverband te
koördineer, wat so funksioneer dat dit die kerke in hulle jeugsorg op die bes moontlike manier
bystaan.
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Besluit Goedgekeur.

18.5

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE OOS-TRANSVAAL OOR ‘N
JEUGDEPUTATE-NETWERK (Artt.111, 174)

A. Ds. J. van Schaik stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Jeug en Onderwys.
C. Ds. P.H. Fick stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die Nasionale Sinode GKSA 2000 se Jeugdeputate stel 'n Jeugdeputate-netwerk in werking, en doen ook
kort- en langtermyn beplanning en dra dit vroegtydig oor.
Inleiding
1. Eerstens wil ons ons dank uitspreek teenoor die Here dat daar weer deeglike aandag aan ons jeug in
kerkverband bestee word.
2. Tweedens wil ons ons dank uitspreek teenoor al die Jeugdeputate wat op alle vlakke soveel tyd aan
jeugwerk spandeer.
Motivering en beredenering
1. Vanweë die opbloei van al die jeugaktiwiteite is daar dikwels botsings tussen gemeente-aktiwiteite,
Klassis-, Partikuliere Sinode- en Nasionale Sinode aktiwiteite. Die gemeentes wil graag deel in al
die aktiwiteite. Om dit te kan doen, moet korttermyn en langtermyn-beplanning gedoen word. Ons
sal dit dus waardeer as daar so gou moontlik vooruitbeplanning gedoen en aan gemeentes oorgedra
kan word (bv. Klassiskampe in 2000 landwyd; Part. Sinode kampe of meer Klassisse saam in 2001;
Nasionale kamp in 2002). Indien ons dit voor die tyd weet, kan gemeentes dit in hulle
jaarprogramme inwerk en self daarvolgens beplan.
2. Verder behoort ‘n effektiewe netwerk van jeugleiers daargestel te word om beplanning te doen.
Hiermee word nie bedoel dat ‘n jeugkerk binne-in die kerk gestig moet word nie. Die
Beskrywingspunt vra ‘n koördinering tussen jeugleiers - bv. Nasionale Deputate: 4 persone; Part.
Sinode Deputate: 2 persone; Klassis Deputate: 2 persone; Gemeente Deputate: 2 persone. Die
weg bly dus steeds deur die betrokke kerklike vergaderings onder toesig van die kerkrade. Die
belangrikste werk is die werk wat tussen gemeentes en Klassisse gedoen moet word.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee deur die volgende opdrag aan die nuwe Deputate
Jeugsorg te gee: Gee aandag aan die totstandkoming van ‘n netwerk om die jeugaktiwiteite in die
kerkverband te koördineer, wat só funksioneer dat dit die kerke in hulle jeugsorg op die bes moontlike
manier bystaan.
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19. Kerkargief en -museum
19.1

RAPPORT DEPUTATE KERKARGIEF EN –MUSEUM (Artt.12, 226, 254)

A. Br. P.J. Snyman stel die Rapport.
B. Besluit: Finansiële aspekte word verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. Ds. E.J. Tiemensma stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:520, 4.6-7.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Musea:
2.1.1 Die Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum
Daar het nog geen klarigheid gekom oor die toekoms van die Museum nie. U Deputate het al
skriftelik navraag gedoen, maar geen antwoord gekry nie.
U Deputate het by die owerheid aanbeveel dat prof. B. Spoelstra en br. A.G. Coetsee van
Burgersdorp benoem word op die Raad van Trustees van die Museum.
Dit het ook onder die aandag van die Deputate gekom dat daar grafskendery op Burgersdorp
plaasgevind het en dat prof. Dirk Postma se graf ook deurgeloop het.
Mev. D.H. Bredenkamp is tans kuratrise van die museum.
2.1.2 Potchefstroom Kerkmuseum
Danksy die ywer en toewyding van die Kurator br. M.P.A. Coetsee is daar ’n groot aantal items
toegevoeg tot die versameling van die Museum, o.a. die Bybelvertaling in 60 tale van broeder Nols
van der Walt van Welkom.
Weens die tekort aan uitstalruimte het broeder Coetsee dit reggekry om 25 uitstalkaste te bekom op
bruikleen. Die Museum word goed besoek en heelwat toergroepe van skole en gemeentes is
ontvang en onthaal. Stigting Simon van der Stel het byvoorbeeld in 1997 weer ’n jaarlikse huiskyk
gereël wat een nasionale gedenkwaardigheid insluit. Die Kerkmuseum het daarvoor ’n oorkonde
ontvang. Die terugvoering was baie gunstig. Met die hulp van prof. J.M. Vorster is daar ’n aantal
geskiedkundige boeke bekom, o.a. ’n eksemplaar van die Lutherse vertaling van die Bybel uit
Latyn in Duits gedateer 1589.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Nasionale Gedenkwaardighede
2.2.1 Schuttewoonhuis te Buffelsdoorn
Weens die talle veranderinge en aanbouings aan die oorspronklike huis, het die RNG nie kans
gesien om dit as ’n Nasionale Gedenkwaardigheid te verklaar nie, maar dit wel geplaas op die
register van bewarenswaardige eiendom. Dit beteken dat daar nie sonder die toestemming aan die
gebou gebreek en verander kan word nie.
2.2.2 Die kerkhof te Buffelsdoorn
Die mynowerheid sien nie sy weg oop om die geskiedkundige grafte aldaar op te grawe en te
herbegrawe nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.3 Krugerskraal
Die Vriende van Krugerskraal is ’n groep besorgde persone wat in noue samewerking met die
Deputate hulle beywer om Krugerskraal te help bewaar vir die nageslag. Dit bestaan uit ’n komitee
van 6 persone: die Rektor van die PU vir CHO, die Rektor van die TSP, dr. Jim Cameron,
voorsitter van Stigting Simon van der Stel, die oud-voorsitter, Oom Ben van der Walt, dr. C.F.C.
Coetzee en Bert Coetsee, die Kurator van die Kerkmuseum.
Krugerskraal het ’n ernstige waterprobleem. Verskeie addisionele boorgate is sonder sukses
geboor. Die moontlikheid word nou deur die Univesiteit ondersoek om water aan te lê van ’n
naburige plaas.
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’n Kleinseun van Totius, Frans en sy vrou Ami (tans Registrateur van die TSP) het aangebied om
naweke op Krugerskraal te bly. ’n Werker/opsigter sal voltyds aangestel word wat besoekers kan
ontvang. Hulle sal ook behulpsaam wees met die restourasie en die Kurator van die Kerkmuseum
sal die studeerkamer van Totius inrig met die nodige uitstalkaste en boeke. Die woonhuis en
buitegeboue het dringend aandag nodig. Daarom word die Sinode beleef gevra om R10 000 per
jaar vir 3 jaar te raam om hierdie geskiedkundige erfenis vir ons en ons nageslag te bewaar.
Besluit: Alternatiewe weë van befondsing moet gevind word, byvoorbeeld ingooipamflette in die
Kerklike Tydskrifte en briewe aan moontlike donateurs.
2.2.4 Die Kerkargief
Die Senaat van die TSP het die gebruik van die Kerkargief deur die studente vir hulle referate en
werkstukke verwys na die professor in Kerkgeskiedenis om dit met hulle werk te integreer.
2.2.5 Die Deputate self
Al die Deputate wat benoem is, het opgevolg en die TSV het br. Hannes Noëth aangewys as hulle
verteenwoordiger.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Die Kerkargief
Verslag oor die werksaamhede van die Kerkargief:
Dit is met groot dankbaarheid teenoor die Here dat ons kan rapporteer dat daar so goed gevorder is
met die ordening en inskakeling van argiefdokumente, dat die Kerk vandag beskik oor ’n netjiese en
goedgeorganiseerde Kerkargief.
Dit is ongelukkig ook waar dat daar van ’n groot aantal gemeentes en meerdere vergaderings nog
steeds geen of weinig dokumente na die Argief oorgeplaas is. Dit laat groot leemtes en bemoeilik
kerkgeskiedenis- en genealogiese navorsing, omdat slegs onvolledige inligting beskikbaar is.
Weer eens wil ons ’n beroep doen op alle afgevaardigdes by die Sinode om hierdie saak met groot
erns onder Kerkrade en meerdere vergaderings se aandag te bring, sodat die skat van inligting wat
reeds in die Argief bewaar word, verder aangevul kan word.
Teen die einde van Augustus 1998 is begin om die Argief se bewaarkapasiteit te vergroot deur die
bestaande rakke op wiele en spore te plaas. Hierdie rakke beweeg nou op spore en kan teenmekaar
gestoot word. Baie meer spasie en bergruimte is dus nou beskikbaar. Hierdie taak is binne twee
maande suksesvol afgehandel.
Die afgelope drie jaar is daar ook met groot vrug in die Argief gearbei. Die inskakeling van
Partikuliere Sinode-, Klassis- en gemeentedokumente is, sover dit ontvang is, vir die eerste keer op
datum en dus ten volle toeganklik vir navorsers. Die gevolg is dat nuwe dokumentasie baie makliker
by die bestaande versameling gevoeg kan word. Sommige afdelings in die Argief verg egter nog baie
intensiewe aandag.
’n Steeds toenemende aantal navorsers maak jaarliks gebruik van Argief-dokumente en steeds meer
telefoniese en skriftelike navrae word deurlopend ontvang en afgehandel.
’n Woord van hartlike dank en waardering aan prof. C.J.H. Lessing, Direkteur Biblioteekdienste van
die Ferdinand Postma-Biblioteek by die PU vir CHO wat vir 23 jaar as Ere-Argivaris opgetree het.
Sy belangstelling en insette in die werksaamhede van die Kerkargief word hoog op prys gestel. ’n
Aangename rustyd word hom en sy gesin toegewens.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Oor die Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum:
3.1.1 Die nuwe Deputate moet saamwerk met die Museum te Burgersdorp sodat dit steeds beantwoord
aan die doel waarvoor dit gestig is.
Besluit: Goedgekeur.
3.1.2 Die nuwe Deputate moet opdrag kry om saam met die Geref. Kerkraad van Burgersdorp die
moontlikheid van ’n herbegrawing van prof. Dirk Postma te ondersoek na ’n plek waar dit nie so
blootgestel sal wees aan grafskending nie. Indien haalbaar moet dit ook afgehandel word.
Besluit: Vir die afhandeling van die herbegrawing moet ‘n berekening van die koste-implikasies, asook
‘n aanduiding van die bron van fondse vir die finansiering van voorgaande, deur die nuwe Deputate aan
die Bestuur van die Administratiewe Buro voorgelê word.
3.1.3 Die Sinode maak in die begroting van die Deputate voorsiening vir reiskoste sodat prof. Spoelstra
twee keer per jaar die Trusteevergadering kan gaan bywoon.
Besluit: Goedgekeur.

370

3.2 Oor die Potchefstroomse Kerkmuseum
3.2.1 Die Kerkmuseum het nou ’n werklikheid geword en ons moet dit al die ondersteuning gee wat die
verdien. Die huidige opgehoopte fondse is nou egter uitgeput. Daarom vra die Deputate dat daar
weer soos in die verlede vir die Museum, net soos vir die Kerkargief, geraam moet word.
Besluit: Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet ‘n toepaslike raming vir die Kerkmuseum op
grond van die nuwe begroting wat voor 30 April 2000 ingedien moet word bepaal.
3.3 Oor Krugerskraal
Die nuwe Deputate word versoek om ten nouste saam te werk met “Die Vriende van Krugerskraal”
in die instandhouding en bewaring van die nasionale gedenkwaardigheid.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Oor die Argief
3.4.1 Keur dit goed dat die Argivaris as lid van die Deputategroep gekoöpteer word.
Besluit: Goedgekeur
3.4.2 Gee dringend aandag aan die vraag of die GKSA nie ’n nuwe argiefgebou benodig nie.
Motivering:
a) Daar is veral die kwessie van ruimte. Daar is probeer om meer ruimte te skep deur die rakke
in die argief op wiele en spore te plaas, maar dit het nie veel meer ruimte gegenereer nie.
b) Die bestaande gebou voldoen nie aan die vereiste wat deur die wet neergelê word nie. Dis
sake soos suurstoftoevoer, temperatuur, veiligheid, ens.
c) Die dokumente moet met trappe op en af gedra word en dit stel hoë eise aan die personeel.
d) Die Sinode moet besluit hoe belangrik die Argief vir die Kerk is, want argiewe is nie meer
net bewaar- en opbergplekke nie, maar dit het navorsings- en studieplekke geword en ons
bestaande gebou voldoen nie aan die vereistes vir sodanige plek nie.
Besluit:
(1) Van die volgende is kennis geneem:
(a) ‘n Voorlegging is aan die Finansiële Kommissie voorsien vir die totale herinrigting van die
Argief en die verskuiwing van die kantoor na die grondvloer.
(b) ‘n Voorgestelde sketsplan is by die voorlegging ingesluit.
(c) Die koste word beraam op ongeveer R8 586
(2) Die volgende is goedgekeur:
(a) Dat die te benoeme Deputate, in samewerking met die Bestuur van die Administratiewe Buro,
dringende aandag aan die voorstelle gee soos in die voorlegging gemaak.
(b) Dat die koste-implikasie by wyse van begroting voor 30 April 2000 vir goedkeuring by die
Bestuur van die Administratiewe Buro ingedien word.
3.4.3 Die Deputate beveel aan dat die halfdagpos van die Argief verander word na ’n voldagpos.
Motivering:
As gevolg van die halfdagpos is die Argivaris nie namiddae of skoolvakansies beskikbaar nie en
dan kan daar dus geen navorsing of studie gedurende hierdie tye gedoen word nie. Tot dusver het
sr. Estie Duvenage, bibliotekaresse van die TSP se biblioteek, vrywillig gedurende die tye hulp
verleen. Sr. Duvenage tree egter die einde van 1999 af en dan sal daar nie bystand gelewer kan
word in die tye nie.
Besluit: ‘n Begroting moet voor 30 April 2000 aan die Bestuur van die Administratiewe Buro voorgelê
word vir goedkeuring.
3.4.4 Die Administratiewe Buro is versoek om werkskontrakte op te stel saam met die personeel wat
tans sonder kontrak werk. Die aangeleentheid is dringend aangesien dit wetlike gevolge kan hê.
Daar moet ook pligstate opgestel word vir elke personeellid.
Besluit: Goedgekeur.
3.4.5 Gee aandag aan die kwessie van die data deur middel van elektroniese middele. Daar is reeds
gemeentes wat van gerekenariseerde metodes gebruik maak en die hantering daarvan in die
toekoms is van die allergrootste belang.
Besluit: Goedgekeur.
3.4.6 Die Sinode versoek Kerkrade om hulle argief- en museummateriaal so spoedig moontlik aan te
stuur na die Argief of Museum, per adres die Teologiese Skool.
Besluit: Goedgekeur.
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3.4.7

Betuig dank teenoor prof. C.J.H. Lessing en sy personeel vir die doeltreffende hantering van die
Argief. Br. Paul Buys word ook hartlik bedank vir die voortsetting van die werk na prof. Lessing
se aftrede.
Besluit: Goedgekeur.
4. Wys weer Deputate aan om, behalwe die opdragte wat hierbo reeds vermeld is, ook nog die volgende
te behartig:
4.1 Sorg vir die veilige bewaring en insameling van argivalia en artikels vir die Museum.
4.2 Die nuwe Deputate moet, waar nodig, die fisiese behoeftes van die Kerkargief en Kerkmuseum en
ander historiese kerkgeboue onder die aandag van die Bestuur van die Administratiewe Buro bring.
4.3 Die nuwe Deputate moet die gesprek met die ander Afrikaanse Kerke oor die bewaring van ons
gemeenskaplike erfenis voortsit.
4.4 Deur die Deputate vir Korrespondensie met die Hoë Owerheid navraag by die Owerheid gedoen
word oor die huidige stand van kerklike stukke in staatsbeheer, bv. huweliksregisters en hulle
toekomsplanne daarmee.
4.5 Die Sinode sal voortaan self die bewaring van huweliksdokumente onderneem (Bylae C 4/6/99).
Besluit: Goedgekeur.
5

Begroting:
Per jaar vir 3 jaar

5.2 Kerkmuseum:
Salaris Kurator en assistente
Verbruikersmateriaal
Reiskoste na Burgersdorp
Onderhoud en opgradering van Krugerskraal

R15 650
R 1 750
R 4 000
R10 000
R31 400

5.3 Kerkargief:
Indeksering
Salarisse:

R 3 000
R 55 744
R 70 285
R 30 000
R159 029

Halfdagpos
Voldagpos

Skryfbehoeftes en drukwerk

Besluit: ‘n Begroting moet voor 30 April 2000 vir die jaar tot 30 Junie 2001 aan die Bestuur van die
Administratiewe Buro voorgelê word vir goedkeuring.
6 Aanbeveling vir moontlike nuwe Deputate
Ds. D. Laufs, br. Herman Prinsloo, br. M.P.A. (Bert) Coetsee, sr. J. Botha (Argivaris), br. N. Sarkady
(lidmaat te Pretoria-Meintjeskop en Ass.-argivaris by Herv. Kerk), ’n lid deur die TSV benoem, die
professor in Kerkgeskiedenis as adviseur en die hoofbibliotekaris van die PU vir CHO as Ereargivaris.
Besluit: Goedgekeur. Kyk by Rapport Deputate benoeming.
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20. Kerkregtelik
20.1

RAPPORT DEPUTATE VIR DIE TOEPASSING VAN KO ART. 66 (Artt.67, 143)

A. Dr. W.C. Vergeer stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Kerkregtelik 2.
C. Ds. S.A. Cilliers stel die Kommissierapport.

D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta Nasionale Sinode 1997:524-525.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 U Deputate is opgeroep om op 19 Junie 1997 saam met Klassis Potchefstroom te vergader ter
uitvoering van KO, art. 66.
2.2 Op die vergadering is die volgende besluit met advies en instemming van u Deputate geneem:
2.2.1 Klassis Potchefstroom het saam met die Deputate van die Nasionale Sinodes op 19 Junie 1997
insake KO, art. 66 vergader. ’n Versoek van Klassis Johannesburg dat hierdie vergadering die
kerke tot ’n dag van verootmoediging oproep vanweë die vlaag van misdaad en geweld wat die
land teister, is indringend in die lig van KO, art. 66 oorweeg.
2.2.2 Hierdie vergadering het besluit om aan die versoek op die volgende wyse uitvoering te gee: Die
kerke word opgeroep om Sondag 10 Augustus 1997 as ’n dag van verootmoediging en gebed in
die gees van KO, art. 66 in te klee.
2.2.3 Die motivering vir hierdie oproep is die bandeloosheid, geweld en misdaad wat in die land
vaardig is en waaronder talle gelowiges in die jongsyte tyd diep ly. Alhoewel hierdie dinge
gruwelike sondes is, ervaar gelowiges ook daarin die tugtende en beproewende hand van die
Here.
2.2.4 Die vergadering beklemtoon dat die bedoeling van ’n dag van verootmoediging en gebed volgens
KO, art. 66 verootmoediging en skuldbelydenis voor God is vanweë sy tugtiging wat in die nood
ervaar word. Dit is nie in die eerste plek bedoel as ’n bede om uitkoms uit die nood nie.
2.2.5 Die vergadering beklemtoon dat kerke behalwe die roeping tot verootmoediging voor die Here,
ook die voortdurende opdrag het om die owerheid te wys op sy Godgegewe taak en
verantwoordelikheid om wet en orde te handhaaf. Tegelyk word die verantwoordelikheid en
rekenskap van die owerheid “om die kwaaddoeners te straf en die deugsames te beskerm” (NGB,
art. 36) onverswak gehandhaaf.
2.2.6 Hierdie oproep word in die media bekendgestel en alle kerk wat hulle met die gees van hierdie
oproep kan vereenselwig, word gevra om met ons hierin te deel.
2.3 Die Korresponderende Kerkraad (Potchefstroom) word benoem om praktiese uitvoering aan hierdie
besluite te gee. Die Klassis Potchefstroom het reeds ‘n omvattende studiestuk opgestel waarin
riglyne gestel word om aansoek ingevolge KO, art.66 op ‘n meer eenvormige en vaste basis te
hanteer. Die riglyne is deur die Administratiewe Buro aan al die kerk gestuur.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbeveling
3.1 Die Sinode wys weer twee Deputate met sekundi aan.
Besluit: Goedgekeur.
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20.2

RAPPORT DEPUTATE VIR REGSAANGELEENTHEDE (Artt.66, 170)

A. Prof. A. le R. du Plooy stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Kerkregtelik 2.
C. Ds. J.E. Franck stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:525, 924 en 945.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Deputate is deur onderstaande instansies om advies genader:
2.1.1 Sinodale Deputate Diakonale Sake
2.1.2 Kuratorium TSP
2.1.3 Die Deputate korrrespondensie met Sentrale en Streeksowerhede
2.1.4 Gereformeerde Kerk Komatipoort
2.1.5 Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord
2.1.6 GKSA Predikante Pensioenfonds
2.1.7 Gereformeerde Kerk Pretoria-Oos
2.1.8 Die Administratiewe Buro
2.1.9 Deputate Nuwe Psalm en Skrifberymings
2.1.10 Gereformeerde Kerk KwaNdebele met werkspermit van ds. W van’t Spijker
2.2 Aangesien die inhoud van die adviese vir die aandag van bogenoemde instansies bedoel was, is daar
geen sake of aangeleenthede in hierdie verband waaroor die Sinode besluite hoef te neem nie.
2.3 Die Deputate het voortdurende en indringende pogings aangewend om die verkoop van die
Hammanskraalse eiendomme afgehandel te kry. Tot op datum (November 1999) is die proses nog
onafgehandel as gevolg van onbegryplike vertragings by die partye wat die eiendomme van die
GKSA gekoop het. Hierbenewens is die okkupeerders ‘n uitstaande bedrag aan huurgeld (R132 000)
aan die GKSA verskuldig. U Deputate gee steeds hieraan aandag.
2.3.1 Die aangeleentheid van die nie nakoming van kontrakte en betaling van huurgeld word tans deur
die Deputate Regsaangeleenthede en prokureurs gehanteer.
2.4 Die Deputate het op ‘n redelike laat stadium “ontdek” dat daar nog ‘n besondere opdrag aan ons
gegee is (Acta 1997:924). Die opdrag handel veral oor die moontlike implikasies van die nuwe
arbeidswetgewing op die diensverhouding van predikante en professore. Ons maak enkele
opmerkings hieroor:
2.4.1 Die feit dat ds. C.J. Malan (van Pretoria-Oos) hom op die Arbeidshof beroep het in die lig van sy
beroepbaarstelling in terme van KO, art. 11, het twee besondere aspekte na vore gebring:
Eerstens het die Deputate die Kerkraad van advies bedien oor hulle optrede en reaksie teenoor die
prokureurs van ds. Malan
Tweedens het dit die Deputate in staat gestel om die optrede/beslissing van die Arbeidshof af te
wag. Hierdie saak is in Oktober 1999 geskik.
2.4.2 Die Deputate het onder die besef gekom – nie net as gevolg van bogenoemde saak nie, maar ook
as gevolg van ander uitsprake deur die Arbeidshof, asook in die lig van soortgelyke sake in
Nederland – dat die saak rakende die regsposisie van ‘n predikant/professor geensins eenvoudig
is nie.
2.4.3 Die Deputate is dus nou besig met ‘n studie oor die aangeleentheid en is nog nie gereed om
volledig hieroor te adviseer nie.
Besluit: Kennis geneem.
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3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die Sinode bedank die professionele lede van die Deputate vir die diens wat aan die Kerke gelewer
word.
3.2 Die Sinode benoem weer Deputate vir Regsaangeleenthede met die volgende opdragte:
3.2.1 Om Kerke en Deputategroepe van die GKSA in dringende en noodsaaklike gevalle van
regsadvies te bedien.
3.2.2 Die nuwe Deputate word versoek om in die lig van punt 2.3 van die Rapport in die saak oor die
Hammanskraalse eiendomme so gou moontlik te probeer afhandel.
3.2.3 Die Deputate word versoek om in die lig van punt 2.4 van die Rapport in die opdrag van Sinode
1997:924 af te handel. Die Deputate word versoek om sodra die advies gereed is, dit in oorleg
met die Administratiewe Buro vir die aandag van al die Kerke en Kuratorium te stuur.
3.2.4 Die Deputate moet Kerke wat om hulp nader, daarop wys dat professionele regshulp nie sonder
kostes aangevra kan word nie.
3.3 Tot tyd en wyl die antwoord van die Deputate ontvang word ten opsigte van 2.4 van die Rapport
word kerke in die algemeen geadviseer om nou reeds nougeset die betrokke Kerkordelike bepalings
oor die verhouding tussen predikante en hulle kerkrade (asook tussen die professore en die
Kuratorium) toe te pas.
Besluit: Goedgekeur.

20.3

RAPPORT DEPUTATE VIR DIE HERINDELING VAN DIE PARTIKULIERE
SINODES (Artt.42, 229)

A. Ds. C.A. Jansen stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Kerkregtelik 2.
C. Ds. R.L. Vorster stel die Kommissierapport.

D. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
1.1 Opdrag: Acta:540, 3.8-3.18.
1.1.1 Die Deputate moet alle relevante materie van Sinodes 1991, 1994 en 1997 hanteer.
1.1.2 Om ‘n herindeling van Partikuliere Sinodes met ‘n moontlike herverdeling van Klassisgrense
saam te doen.
1.1.3 Die Sinode versoek eersvolgende Partikuliere Sinodes om elk twee Deputate aan te wys om die
indeling te behartig.
1.1.4 Die benoemde Deputate vergader so spoedig moontlik na die eersvolgende Partikuliere Sinodes
met die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal as sameroeper.
1.1.5 Die Rapport van die Deputate se werk word voor die Partikuliere Sinodes van 1998 en 1999 vir
kommentaar voorgelê.
1.1.6 Die Deputate maak aanbevelings oor die hoeveelheid Kuratore per heringedeelde Partikuliere
Sinode.
1.1.7 Die Deputate maak aanbevelings oor die afvaardiging van die heringedeelde Partikuliere Sinodes.
1.1.8 Die Deputate maak ook aanbevelings indien daar Klassisgrense verander word.
1.1.9 Die Deputate moet skakeling hou met die Deputate Korrespondensie met ander Nasionale
Sinodes.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Werkswyse
1.2.1 Alle aangewese Deputate het op 18 Mei 1998 te Potchefstroom vergader.
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1.2.2

‘n Eerste Rapport is na die Deputate Korrespondensie vir elke Partikuliere Sinode gestuur vir
kommentaar. Kommentaar is ontvang vanaf Partikuliere Sinode Noord-Transvaal, WesTransvaal, Oos-Transvaal en OVS en Natal.
1.2.3 Die Voorsitter, ds. L.H. van Schaik, en skriba, ds. C.A. Jansen, het op 12 Oktober 1999 te
Potchefstroom vergader om die kommentaar te verwerk en ‘n tweede Rapport vir kommentaar
aan die Partikuliere Sinodes voor te lê.
1.2.4 Kommentaar is van al die Partikuliere Sinodes ontvang.
1.2.5 Die Voorsitter en skriba het weer op 2 Desember 1999 te Potchefstroom vergader om die
kommentaar te verwerk.
1.2.6 Die volgende Partikuliere Sinodes stem in met die tweede Rapport: Noord-Transvaal, OosTransvaal, Wes-Transvaal, OVS en Natal en Namibië.
1.2.7 Partikuliere Sinode Noordwes het versoek dat Klassis Griekwaland-Wes inskakel by die
voorgestelde Partikuliere Sinode nommer 3 (kyk Bylae 1).
Motivering vir die versoek sluit in die huidige bedieningshulp vanuit Klassisse Griekwaland-Wes
en Vryburg in Namibië en Botswana (kyk Ongepubliseerde Bylae).
1.2.8 Die versoek het die volgende implikasies:
1.2.8.1 Voorgestelde Partikuliere Sinode 2 (kyk Bylae 1) bestaan uit Klassisse in die Oos- en Weskaap
1.2.8.2 Een Klassis in voorgestelde Partikuliere Sinode 3 word ingevoeg by voorgestelde Partikuliere
Sinode 4 om sover moontlik ‘n getallebalans te probeer handhaaf.
1.2.8.3 ‘n Presiese balans blyk nie moontlik te wees nie.
1.2.9 Suidelike Partikuliere Sinode stel in die kommentaar voor dat:
1.2.9.1 Die Partikuliere Sinodes nie meer as afsonderlike meerdere vergaderings voortgaan nie.
1.2.9.2 Eksaminering van Teologiese kandidate deur die Klassisse geskied.
1.2.9.3 Die Sinode oorweeg om die frekwensie van die Nasionale Sinode te verhoog na een keer in twee
jaar (kyk Ongepubliseerde Bylae).
1.2.9.4 Die Deputate kan nie die versoek oorweeg nie aangesien dit nie deel van hulle opdrag vorm nie.
1.2.10 Partikuliere Sinodes Oos-Transvaal en Noordwes versoek dat die implimentering in 2003
geskied.
Motivering: Kuratore is reeds aangewys, ramings is vasgestel en Deputate het opdragte wat
uitgevoer moet word.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die Deputate beveel aan:
2.1 Die voorgestelde indeling wat deur meerderheid Partikuliere Sinodes goedgekeur is, met die oproep
van Partikuliere Sinodes in 2002 in werking tree.
Motivering:
2.1.1 Kuratore is reeds vir hierdie termyn volgens die ou indeling benoem
2.1.2 Ramings vir die Partikuliere Sinodes is reeds bereken volgens huidige getalle
2.1.3 Die Korresponderende en Roepende Kerkrade is reeds aangewys.
Besluit: Kennis geneem.
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PART. SINODE 2

PART SINODE 1
Klassis:
Natal
Suid-Vrystaat
Ventersburg
Ladybrand

Klassis:
Boland
Middelburg KP
Burgersdorp

12
17
12
11

K-NATAL + VRYSTAAT
4

TOTAAL

OOS, WESKAAP
3

52

PART SINODE 3
Klassis:
Etosha

Klassis:
Rustenburg ?
Translimpopo
Soutpansberg
Waterberg

9
9
9
10

NOORD-WES + NAMIBIë
NOORD-KAAP
5

TOTAAL

50

4

TOTAAL

14
3
12
8

TOTAAL

37

PART SINODE 6
Klassis:
Die Moot
Noordelike Pta
Pretoria-Sentraal
Suidelke Pta

12
8
9
12

GAUTENG + MPUMALANGA
4

38

NOORD-WES + NOORD

PART SINODE 5
Klassis:
Brakpan
Middelburg
Lydenburg
Piet Retief

TOTAAL

PART SINODE 4
14

Klassis:
Vryburg
Wolmaransstad
Griekwaland-Wes
Potchefstroom

14
11
13

9
9
7
10

GAUTENG

41

4
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TOTAAL

35

PART SINODE 7
Klassis:
Germiston
Johannesburg
Krugersdorp
Vaalrivier

AFVAARDIGING NA
NASIONALE SINODE
9
12
15
11

15 Predikante
15 Ouderlinge
per Part. Sinode

KURATORE

GAUTENG
4

TOTAAL

2 per Part. Sinode
47

3.
3.1

Bevindings
Die Sinode neem kennis dat Klassisse Reddersburg en Fauresmith saamgevoeg is om Klassis
“Suid-Vrystaat” te vorm (17 Kerke).
3.2 Met die afgelope sitting (1999) van Part. Sinode Namibië, is besluit dat Klassisse Nossob en Etosha
saamgevoeg word om Klassis “Etosha” te vorm, bestaande uit 14 Kerke.
3.3 Die Sinode neem kennis dat Klassis Vryburg uit 8 Kerke bestaan, omdat die Gereformeerde Kerk
Swartruggens vanaf Klassis Vryburg na Klassis Rustenburg verskuif het.
3.4 Die Sinode neem kennis dat volgens die Tweede Rapport van die Deputate wat gedurende 1999 by
die Part. Sinodes gedien het, is aanvaar dat Klassis Potchefstroom by voorgestelde Part. Sinode 3
gevoeg word.
3.5 U Kommissie het ook die volgende sake as belangrik beskou in sy oorweging:
3.5.1 Die geografiese ligging van die verskeie Klassisse.
3.5.2 Die gawes en vermoëns in Klassisse (bv. finansies, met die oog op sustentasie), om sodoende ‘n
lewensvatbare Part. Sinode te vorm. Provinsiale grense kan dus nie volledig in ag geneem word
nie.
Besluit: Kennis geneem.
4. Aanbevelings
Met die oog op die voorgestelde indeling van die Deputate Rapport word die volgende
aanbevelings gemaak:
4.1 Part. Sinode 1
Die Deputate se indeling word goedgekeur, met 3.1 hierbo inaggenome.
Die Part. Sinode bestaan uit Klassisse Natal, Suid-Vrystaat, Ventersburg en Ladybrand (52 Kerke).
4.2 Part. Sinode 2
Die Deputate se indeling word onveranderd goedgekeur.
Die Part. Sinode bestaan uit Klassisse Boland, Middelburg (KP) en Burgersdorp (38 Kerke).
4.3 Part. Sinode 3
Die Deputate se indeling word gewysig met 3.4 hierbo inaggenome.
Die Part. Sinode bestaan uit Klassisse Etosha, Griekwaland-Wes, Vryburg, Wolmaransstad en
Potchefstroom (50 Kerke).
4.4 Part. Sinode 4
Die Deputate se indeling word goedgekeur, met 3.4 hierbo inaggenome.
Die Part. Sinode bestaan uit Klassisse Rustenburg, Translimpopo en Waterberg (37 Kerke).
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4.5 Part. Sinode 5
Die Deputate se indeling word goedgekeur.
Die Part. Sinode bestaan uit Klassisse Brakpan, Middelburg, Lydenburg en Piet Retief (41 Kerke).
4.6 Part. Sinode 6
Die Deputate se indeling word goedgekeur.
Die Part. Sinode bestaan uit Klassisse Die Moot, Noordelike Pretoria, Pretoria-Sentraal en
Suidelike Pretoria (35 Kerke).
4.7 Part. Sinode 7
Die Deputate se indeling word goedgekeur.
Die Part. Sinode bestaan uit Klassisse Germiston, Johannesburg, Krugersdorp en Vaalrivier (47
Kerke).
4.8 Benoeming van Kuratore
Elke Part. Sinode benoem 2 Kuratore vir die TSP.
4.9 Afvaardiging na Nasionale Sinode
Soos voorgestel deur die Deputate: 15 predikante en 15 ouderlinge per Part. Sinode (KO, art. 50).
4.10 Die verskillende Klassisse wat saamgevoeg word, kies self ‘n naam vir hulle Part. Sinode.
4.11 Nuwe Deputate
Die Sinode wys weer Deputate aan.
Opdrag: Om oor die implementering van bogenoemde indeling te adviseer en te koördineer tot en
met 2002.
Besluit: Punt 4 word in sy geheel goedgekeur.

20.4

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE OOS-TRANSVAAL OOR KO,
ARTT. 31 EN 86 VIR DIE GEMEENAKKOORD IN DIE KERKVERBAND (Artt.68,
245, 246)

A. Ds. L.H. van Schaik stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Kerkregtelik 1.
C. Ds. R.M. van der Merwe stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Kerke word in die huidige tydsgewrig opnuut gewys op die implikasies wat KO, artt. 31 en 86 vir die
gemeenakkoord in die kerkverband het, veral by die bindende krag van Sinodebesluite (vgl. Acta
1985:560). Die instemming met die Openlike Verklaring by meerdere vergaderings noodsaak hierdie
vergaderings om kerke wat Sinodebesluite negeer, ernstig te vermaan.
Besluit: Kyk vir gesamentlike besluit van 20.4, 20.5 en 20.6 onder 20.6.

20.5

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE OVS EN NATAL
ONDERLINGE AFSPRAAK (KO, ARTT. 31, 32 EN 86) (Artt.68, 245, 246)

OOR

A. Ds. W. Vogel stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Kerkregtelik 1.
C. Ds. R.M. van der Merwe stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die Nasionale Sinode, via Part Sinode OVS en Natal, neem met verontrusting kennis van ‘n aantal kerke
in die verband van die GKSA wat in een of meer opsigte die onderlinge onderneming, afspraak of
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ooreenkoms (KO, artt. 31, 86) tussen kerke, waarop die kerkverband rus, nie meer volledig eerbiedig,
respekteer en handhaaf nie.
In die belang van die handhawing, voortsetting en gesonde funksionering van die kerkverband, word die
Nasionale Sinode versoek, om:
1. Sodanige optrede af te keur.
2. Kerke broederlik op te skerp om hulle onderlinge onderneming, afspraak en ooreenkoms met ander
kerke in die kerkverband te eerbiedig en uit te leef.
3.
Kerke broederlik aan te moedig om met mekaar die weg van Matt 18 te volg waar afgewyk word
van die gemeenakkoord.
4. Klassisse op te skerp om deurlopend, o.a. by wyse van visitasie en KO, artikel 41:
- Toe te sien dat Kerke in hulle ressort, hulle onderlinge onderneming met ander Kerke in die
kerkverband getrou eerbiedig
- Op mekaar ag te gee volgens die weg van Matt 18.
Motivering
1. Verskillende interpretasies van Sinodebesluite tot by die ignorering van Sinodebesluite, skaad die
vertrouensbasis van die gemeenakkoord.
2. Wanneer ‘n bepaalde kerk hom skuldig maak aan die verbreking van die gemeenakkoord, raak dit nie
slegs die paar kerke in sy onmiddellike omgewing nie, maar alle kerke in die kerkverband.
3. Motivering by 1 en 2
- Matt 5:37
- Ondertekeningsformuliere: Professore, Bedienaars van die Woord, Proponente, Ouderlinge en
Diakens
- Formulier vir die Aflegging van geloofsbelydenis
- Kerkorde, artt. 31 en 86
- Kredensiebrief en Openlike Verklaring
4. Motivering by 3
- Matt 18
5. Motivering by 4
- KO, artt. 41 en 44
- Acta 1955:185, 4 (kyk ook Acta 1939:42-43; Acta 1945:175; Acta 1949:249-250)
Besluit: Kyk vir gesamentlike besluit van 14.4, 14.5 en 14.6 onder 14.6.

20.6

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE WES-TRANSVAAL OOR ONRUS
IN DIE GKSA (Artt.68, 245, 246)

A. Dr. S.J. van der Walt stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Kerkregtelik 1.
C. Ds. R.M. van der Merwe stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die Nasionale Sinode 2000 gee op die volgende wyse aandag aan ‘n onrustigheid in die GKSA oor
oënskynlik uiteenlopende standpuntstelling en die verskille in toepassing van Sinodebesluite in die
plaaslike kerke:
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1. ‘n Geleentheid vir ‘n broederlike gesprek tydens die Sinodesitting in die gesindheid van Joh 13:31-35;
Jak 3:13-18 en Flp 1:9-11, 27-2:8 te skep.
2. Die uitstuur van ‘n herderlike skrywe aan die kerke wat sy neerslag in die bediening van die Woord sal
vind.
3. ‘n Oproep aan al die kerke om verskille oor die interpretasie en toepassing van Skrif, Belydenis en
Kerkorde volgens die beproefde kerklike weë te hanteer, waaronder die weg van gesprek volgens
Matteus 5:23-24 en Matteus 18:15 e.v. en die weg soos aangedui in Kerkorde, artt. 31, 41, 44, 79, 80
en 84.
4. Kerklike vergaderings word opgeroep om besluite so te formuleer dat dit nie vir misverstand of
verskillende interpretasies vatbaar is nie.
Motivering
1. Daar is ‘n onrustigheid in die GKSA oor standpuntstelling, die toepassing van Sinodebesluite, die
belewing van die gemeenakkoord in kerkverband en aksentverskille in kerklike bedieningspraktyke
soos blyk uit geskrifte, gesprekke en optredes.
2. In KO, artikels 30 en 31 word gereël dat kerklike sake op ‘n kerklike wyse gehanteer moet word. Die
kerklike wyse is nie net beperk tot die hou van vergaderings en die hantering van sake deur Rapporte,
Beskrywingspunte, Appèlle en Beswaarskrifte nie. Dit sluit ook in dat kerke in vergadering ‘n
geleentheid tot ‘n broederlike gesprek kan reël en dat ‘n herderlike skrywe aan Kerke gerig mag word.
Die eerste vergadering van kerke in die Nuwe Testament (vgl. Hand 15) het juis die karakter van ‘n
broederlike gesprek oor verskille gehad.
3. Die Kerk as liggaam van Christus funksioneer as eenheid waarin verskeidenheid ook tot sy reg moet
kom. Dit impliseer dat die eenheid van kerkwees in Jesus Christus gehandhaaf moet word binne die
raamwerk van die Gereformeerde Belydenis, Kerkorde, vasgestelde liturgiese beginsels én binne die
kenmerkende etos van die GKSA, waardeur kerklike eenheid nie tot ‘n noodwendige enersheid
verskraal word nie.
4. Met nugterheid word erken dat verskille nog altyd in die GKSA teenwoordig was en is. Verskille kan
ook heilsaam en stimulerend wees indien dit reg gehanteer word. Die probleem is dus dikwels dat ons
nie meer met mekaar nie, maar wel oor mekaar praat (vgl. 1 Kor 11:17-19).
Besluit:
4.
Bevinding
4.1. Partikuliere Sinode Oos-Transvaal - Gemeenakkoord
Die Beskrywingspunt bly in gebreke om die saak na behore te belig.
4.2. Partikuliere Sinode OVS en Natal - Onderlinge afspraak
Die Beskrywingspunt toon die saak nie duidelik genoeg aan nie.
4.3. Partikuliere Sinode Wes-Transvaal - Onrus
Die Beskrywingspunt toon die saak nie duidelik genoeg aan nie.
4.4. Oor die saak in sy geheel (samevattend)
4.4.1. Die Sinode kan hom nie, soos versoek in die Beskrywingspunte (op kollegialistiese wyse),
uitspreek oor kerke wat hulle (ongedokumenteerd) nie aan Sinodebesluite hou nie, in elk geval nie
waar sake op ‘n mindere vergadering afgehandel kan word nie. Dit bring die Sinode in die
vaarwater van sinodokrasie. Dit sou die Negende gebod in gedrang bring indien die Sinode kerke
ongehoor veroordeel. Toesig oor kerke word deur KO, artt. 41 en 44 gereël.
4.4.2. U Kommissie oordeel dat die Sinode oorweging skenk om die saak wat so wyd bekend is, aan te
spreek.
Besluit:
1.
Partikuliere Sinode Oos-Transvaal - Gemeenakkoord
Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt in sy huidige vorm nie.
2.
Partikuliere Sinode OVS en Natal - Onderlinge afspraak
Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt in sy huidige vorm nie.
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3.
4.

4.1
4.2
4.3

4.4

Partikuliere Sinode Wes-Transvaal - Onrus
Daar word nie gevolg gegee aan die beskrywingspunt in sy huidige vorm nie.
Oor die saak in sy geheel
Op die volgende wyse word wel uitvoering gegee aan 1-3: Die Sinode rig staande hierdie
vergadering ‘n herderlike brief aan die gemeentes. Die volgende dien as riglyne:
Die verantwoordelikheid om aan die besluite van meerdere vergaderings te hou (KO, art. 31) is
geen willekeurige saak nie.
Ons het te doen met ‘n ernstige saak wat die kiem van kerkskeuring daarmee saamdra.
Die ooreenkoms wat ons kerke met mekaar het, sluit verhoudinge in. Waar verhoudinge so erg
versteur word, kan dit neerkom op feitelike verbreking van die ooreenkoms wat kerke met mekaar
aangegaan het.
Daar moet gewaak word teen ‘n onverhoorde oordeel van lidmate en kerke teenoor mekaar. Die
Skrif en Kerkorde dui die regte weg aan.

5. Die ad hoc-kommissie vir die skrywe van ‘n herderlike brief word soos volg saamgestel: di. G.N.V.
Botha (s), W. Vogel, dr. S.J. van der Walt, ds. R.M. van der Merwe (skriba) en dr. T. van der Walt
(adviseur).

Die Skriba
Gereformeerde Kerk
Na aanleiding van versoeke uit drie Partikuliere Sinodes, het die Nasionale Sinode 2000 besluit om
hierdie skrywe aan alle gemeentes in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) te rig. Hierdie
versoeke het gehandel oor ‘n onrustigheid wat in ons kerkverband oor die belewing van kerklike eenheid
ervaar word.
Die Sinode beskou die onrustigheid in die kerke in ‘n baie ernstige lig, aangesien ons kragtens ons
geloofsgebondenheid aan die Here geroepe is tot die belewing van ons eenheid in ons Gereformeerde
belydenis, liturgiese gebruike en tug.
Voortvloeiend uit ons gemeenskaplike belydenis is die binding aan besluite wat deur ‘n meerdere
vergadering onder leiding van die Heilige Gees geneem is, geen willekeurige saak nie. Die handhawing
van die onderlinge ooreenkoms verseker dat die gesonde funksionering van ons kerke in kerkverband en
ook die vertroue tussen gemeentes en lidmate onderling.
Met nugterheid word erken dat verskille nog altyd in die GKSA teenwoordig was en steeds is. Verskille
kan heilsaam en stimulerend wees indien dit reg gehanteer word. Om in liefde en waarheid met mekaar te
praat, en nie oor mekaar te praat nie, bly die weg wat die Here vir ons in die Skrif aandui (Matt 18). In
die Kerkorde (Artikels 30, 31, 41, 44 en 46) word vir ons die weg gewys waarop kerklike sake behoort
gehanteer te word.
Die Sinode kan met dankbaarheid teenoor die Here getuig van ‘n gesindheid van onderlinge liefde,
verdraagsaamheid en begrip vir mekaar gedurende die Sinode. Dit is ons bede dat dieselfde gesindheid
ook sal deursuur na gemeentes en lidmate onderling, in navolging van Christus (vgl. Fil 1:9-11 en 1:27 tot
2:8).
Ons groet u in die Naam van onse Here Jesus Christus met die bede dat u ook sy krag, seën en wysheid
(Jak 3:13-18) sal ontvang om u roeping met liefde te kan vervul in die tyd waarin ons leef.
Mag u arbeid wees tot uitbreiding van die Koninkryk van God en die verheerliking van sy Naam.
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Geteken:
Dr. J.L. Ras (Voorsitter)
Dr. C.J. Smit (Skriba)

20.7

Dr. T. van der Walt (Ondervoorsitter)
Ds. P.J. van der Walt (Hulpskriba)

BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE OOR VINNIGER
AFHANDELING VAN SAKE EN DIE HANDELINGE VAN DIE NASIONALE
SINODE (Artt.59, 148)

A. Ds. C.S. Grobler stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie vir Publikasies.
C. Dr. J. le Roux stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die Nasionale Sinode word versoek om sy werkswyse en opdragte aan Deputate sodanig te wysig en aan
te pas sodat sake op die Agenda baie vinniger afgehandel kan word en die Handelinge van die Sinode so
gou moontlik daarna by die gemeentes beskikbaar is. Deur sy werkswyse te wysig kan die Sinode proaktiewe, dinamiese en rigtinggewende leiding betyds aan lidmate en kerkrade gee.
Dit beteken dat hierdie Beskrywingspunt die volgende veranderings voorstel oor:
1. Die werkswyse en opdragte aan Deputate
1.1 Elke Sinode benoem Deputate wat sekere kategorieë van sake moet hanteer. Een so ‘n
Deputategroep kan ‘n oorhoofse skakelfunksie tussen die verskillende Deputategroepe bevorder, wat
die sake wat aan die Sinode gerig is, kanaliseer na die regte Deputategroep, en vordering monitor.
1.2 Die oorhoofse Deputate verwys ‘n saak na ‘n Deputategroep wat ‘n spesifieke onderwerp moet
hanteer. Laasgenoemde beoordeel die ontvanklikheid van die betrokke saak, bestudeer dit en berei
‘n aanbeveling aan die volgende Sinode voor. Die Deputate kan gedurende die behandeling van
sekere sake selfs navraag doen by die betrokke Part. Sinode, Klassis of Kerkraad indien punte wat
onduidelik is of tegnies nie heeltemal korrek is nie, op te klaar en/of reg te stel. Die voorkom
vertragings van sake.
1.3 Sodoende kan ‘n gemotiveerde verslag en aanbeveling betyds by die volgende Sinode beskikbaar
wees sodat die onderwerp dan by die betrokke Sinode afgehandel kan word Dit voorkom dat
belangrike en dringende sake vertraag word ter wille van verdere studie gedurende of na die Sinode.
1.4 Die keerdatum vir die voorlegging van sake aan so ‘n Deputategroep behoort vroeg genoeg te wees
en sake vanaf Klassisse kan parallel met die behandeling daarvan deur Part. Sinodes deur sulke
Deputate bestudeer word - selfs nog voordat dit deur die Part. Sinode behandel is.
1.5 Die effek hiervan is dat die meeste studie en aanbevelings voor die Sinodesitting deur Deputate
bestudeer en verwerk is en dat goeddeurdagte sake aan alle Sinodegangers beskikbaar gestel kan
word. Dit behoort baie meer effektiewe bespreking deur die Sinodegangers en vinniger afhandeling
van sake tot gevolg te hê.
1.6 Hierdeur kan die Sinode pro-aktiewe dinamiese en rigtinggewende leiding oor sake gegee en nie
reaktief of by nabaat sake bestuur nie.
2. Die vinniger samestelling van die Handelinge van die Sinode
2.1 Moderne informasie-tegnologiese hulpmiddels kan effektief
ingespan word om
besluite/besprekingspunte te dokumenteer, bv. elektroniese witborde en intydse rekenaarmatige
notulering waar die bladnotule dan onmiddelik deur alle werksgroepe benut kan word vir verslae al is
dit nog nie in die finale tipografiese verslagformaat nie. Daar kan betyds deur die Deputate
Programmering vir Sinode 2000 iemand gevind word wat aan hierdie saak uitvoering kan gee.
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2.2 In so ‘n geval asook met items wat vooraf deur Deputate gehanteer en gedokumenteer is, kan die
opstel van die Handelinge bespoedig word en selfs binne enkele weke, afgehandel word vir
deursending na gemeentes.
Motivering
1. Tans word sake aan die Sinode voorgelê, wat dan Kommissies benoem om die Sinode gedurende sy
duur van advies te bedien, waarna die Sinode dan ‘n besluit neem, of die item vir verdere studie
verwys.
2. Dit het op die vorige Sinode byvoorbeeld gebeur dat ‘n Beswaarskrif vir verdere studie na Deputate
verwys is om die volgende Sinode van advies te voorsien oor die aanvaarbaarheid van die
Beswaarskrif, dus ‘n 3 jaar vertraging voordat Studiedeputate moontlik aangewys sal word om die
onderwerp weer te bestudeer. Kosbare tyd gaan hierdeur verlore omdat die Sinode nie ‘n duidelike
riglyn oor die saak gegee het nie.
3. Hierdie proses kan soms jare duur en volgens moderne maatstawwe waar mense gewoond is dat
kommunikasie vinnig geskied, is hierdie vertraging in die besluitnemingsproses vir ‘n groot aantal
Gereformeerdes net nie meer aanvaarbaar en ook nie verantwoordbaar nie. Hierdie soort vertragings
het ‘n baie negatiewe effek op gemeentebou omdat die lewe voortgaan en probleme nie stilstaan en
wag dat die tyd verbygaan nie. Lidmate en gemeentes neem nie meer genoeë met hierdie langdurige
prosesse en besluiteloosheid nie, en die gevaar is daar dat as gevolg daarvan gemeentes op
verskillende wyses Sinodebesluite vooruit mag loop en besluite wat verwag is, reeds begin toepas, bv
Nagmaalsgebruik.
4. Baie van die werk (soos hierbo genoem) word tans tydens Sinodes in ‘n baie kort tyd gedoen. Die
huidige praktyk gee aanleiding tot oorhaastige werk en besluite aan die einde van die Sinode.
5. Na die Sinode van 1997 was die Handelinge van die Sinode teen die middel van Augustus nog steeds
nie by die gemeentes beskikbaar nie. Rapporte wat kort na die Sinode versprei sou word (bv. oor die
liturgie), was ook nog nie beskikbaar nie. Sommige Klassisvergaderings was reeds gereël, maar die
gebrek aan die Handelinge van die Sinode bemoeilik ook die sake wat deur Kerkrade en Klassisse
gehanteer en opgevolg moet word. ‘n Vertraging in die samestelling van die Handelinge verhoog nie
slegs die onsekerheid in gemeentes nie, maar gee aanleiding tot onnodige
diskussies/bespiegelinge/vertragings in die uitvoer van Sinodebesluite.
6. Bogenoemde aspekte is nie bevredigend en ook nie bevorderlik vir die samewerking en samehorigheid
in Gereformeerde geledere nie Dit is uiters noodsaaklik dat Sinodebesluite baie vinniger geneem en
deurgevoer moet word en vertragings moet uitgeskakel word om frustrasie by gemeentes en lidmate te
voorkom.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie.
Beredenering:
1. Die Beskrywingspunt wil dat wat tans deur Kommissies tydens die sitting van die Sinode gedoen
word, reeds vooraf gedoen word om besluitneming te bespoedig.
2. Die voorgestelde werkswyse kan egter nie die toets van KO, art. 49 deurstaan nie. Die artikel bepaal
‘n welomskrewe opdrag vir Deputate, terwyl die voorgestelde werkswyse ‘n oop opdrag veronderstel.
3. Ontvanklikheid van dokumenete word kragtens KO, art. 30 deur die Sinode bepaal deur die
aanvaarding van die Rapport van die Deputate vir Korrespondensie en in die geval van Appèlle en
Beswaarskrifte ná daar deur die Sinode oor die Rapport van die Regsdeputate geoordeel is. Die
voorgestelde werkswyse in die Beskrywingspunt is hiermee in stryd.
4. Die sekondêre saak van die spoedige uitgee van die Handelinge is belangrik. Die voorgestelde
werkswyse (primêre saak) wat nie die toets van die Kerkorde kan deurstaan nie, kan daarom ook nie
voortvloei in die sekodêre saak nie.
Bevinding:
Die primêre saak wat in die Beskrywingspunt gestel word, kan nie die toets van KO, artt. 30 en 49
deurstaan nie. Die sekondêre saak wat uit die primêre saak voortvloei kan gevolglik nie op die
voorgestelde wyse realiseer nie.
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20.8

ADVIESVRAAG VAN SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE – IS DIT
GEREGVERDIG DAT GEMEENTESTIGTING VERTRAAG OF VERHINDER
WORD BLOOT OMDAT DIE NODIGE GAWES DAARTOE SLEGS BY VROUE
GEVIND KAN WORD? (Artt.90, 247)

A. Dr. A.N. Helberg stel die Adviesvraag.
B. Besluit: Die adviesvraag word verwys na Kommissie Kerkregtelik 1.
C. Ds. R.M. van der Merwe stel die Kommissierapport.
D. ADVIESVRAAG
Die Nasionale Sinode word gevra om advies oor die volgende vraag
Is dit geregverdig dat gemeentestigting vertraag of verhinder word bloot omdat die nodige ampsgawes
daartoe slegs by vroue gevind kan word?
Motivering
1. Die stigting van ‘n gemeente te Philipvale word vertraag deur die feit dat daar nie geskikte
manslidmate is wat in bogenoemde ampte kan dien nie. Daar is wél geskikte vrouelidmate wat in dié
ampte kan dien. Moet gemeentestigting onbeperk vertraag word totdat daar geskikte manslidmate is?
Word die koninkryk van die Here nie beter gedien om tot gemeentestigting met vroue as ampsdraers
oor te gaan nie?
2. Die Suidelike Partikuliere Sinode sou in die lig van voorafgaande graag wou aanbeveel dat daar tot
gemeentestigting oorgegaan kan word, maar word deur die besluite van die Nasionale Sinode (Acta
1988:507-523) en Nasionale Sinode (Acta 1994:467-498) verhinder, omdat genoemde besluite
amptelike dienswerk tot manslidmate beperk.
Besluit: Die Sinode gee die volgende advies:
1. Gemeentestigting moet met advies van die Klassis geskied (vgl. KO, artt.37, 38, 39 en 41).
2. Die adviesvraag van Suidelike Part. Sinode moet binne die raamwerk van huidige GKSA-besluite
beoodeel word. Die adviesvraag versoek dat vroue in die amp mag dien, in stryd met besluite in o.a.
Acta 1988 en 1994 oor die vrou in die amp.
3. Wanneer daar nie bevoegde broeders met ampsgawes teenwoordig is nie, kan daar nie tot kerkstigting
oorgegaan word nie. Kerkorde, artikel 39 reël ook ‘n ordelike weg om verspreidwonendes te bedien.

20.9

BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE OVS EN NATAL : KRITIEK
TEEN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN DIE OPENBARE PERS (Artt.108, 248)

A. Ds. F.W. de Wet stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Kerkregtelike 1.
C. Ds. R.M. van der Merwe stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Lidmate van die GKSA word opgeskerp om kritiek teen die GKSA of debat oor kerklik huishoudelike
take nie in die openbaar, veral in die openbare pers, te voer nie, maar die kerklike ordelike weg te volg.
Motivering
In die onlangse verlede is daar by verskeie geleenthede by wyse van berigte en korrespondensie
(briewekolomme) in die openbare pers fel kritiek teen die GKSA gerig. Van ‘n diagnose oor die
“terminale siekte” van die GKSA tot professore van die TSP wat mekaar in die openbaar repudieer, het
groot opslae veroorsaak.
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Die manier waarop hierdie debatvoering in die pers plaasgevind het, het na die oordeel van die Part.
Sinode nie tot bevordering van die Kerk van die Here gelei nie en het trouens groot skade aangerig. Dit
het tot skade aanleiding gegee, nie alleen omdat mense deur eensydige kritiek (waarvan die volle
waarheid nie aan die lig kom nie) ‘n valse beeld van die kerk kry nie, maar ook omdat dit tot onrus in die
kerke kan lei en die indruk van onenigheid kan skep.
In die lig van hierdie situasie wat sekerlik vir ons almal kommerwekkend en bedroewend is, vra ons die
Sinode om ernstig oorweging aan die volgende te gee en volgens goeddunke van die vergadering te
handel:
1.

Predikante en lidmate van ons kerke behoort daarop gewys te word dat ons ‘n besondere
verantwoordelikheid het in die manier hoe ons omgaan. Daar moet altyd in gedagte gehou word dat
ons met die kerk van die Here te doen het. Wanneer ons vervul word met ‘n bewoënheid oor die
tekens van onvolwassenheid en verval in ons midde, behoort ons uit liefde vir die liggaam van die
Here op ‘n kerklike wyse aandag aan hierdie probleem te gee.
2. Ons almal moet ons daaroor verantwoord of twisgesprekke in die openbare pers (wat hom ideaal
daartoe kan leen om ter wille van sensasie ‘n eensydige beeld van die kerk te skep) ter bevordering
van die kerke van die Here dien. Sou iemand wat die Here en sy kerk liefhet in die openbaar vir ander
die klippe aangee waarmee daar na die kerk gegooi kan word? Sou ‘n kerklike wyse nie behels dat
wanneer iemand gevaartekens van die verval in die kerke sien, dit onder die naburige kerke se aandag
gebring word nie? In die openbare pers word beslis nie ruimte gegee waar sake op ‘n kerklike wyse
(Skrifondersoek, bekering, versoening, ens. ) opgelos word nie.
3. Dit sou sekerlik ook nodig wees dat ons in hierdie tyd opnuut die bande wat ons tot so ‘n besondere
eenheid in die Here saambind, ondersoek en dit opnuut versterk. Deur erns te maak met die Woord
van die Here en dit opnuut in Christus uit te lewe, kan daar ‘n helder lig in ons midde skyn en kan die
monde van kritici gesnoer word.
Besluit: Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt nie.
Beredenering
1. Die enigste werklike toesig oor lidmate hoort by die plaaslike Kerkraad (en die Kuratore, in die geval
van professore). Hierdie toesig kan nie aan die Sinode oorgedra word nie. Hierdie saak behoort by
die regte vergadering aanhangig gemaak te word (KO, art. 31).
2. Kragtens KO, art. 31 mag die Sinode nie handel oor ‘n saak wat reeds afgehandel is nie. Dan sou die
Sinode hom uitspreek oor die dienswerk wat aan ander opgedra is (KO, artt. 79, 80 en 86). So ‘n
besluit sou sinodokraties wees.
Bevinding
Dit hoort nie op die Agenda van hierdie vergadering om lidmate en kerke op te skerp oor kritiek teen die
kerk, soos in die Beskrywingspunt versoek nie (KO, art. 31).
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21. Leerstellig
21.1
A.
B.
C.
D.

RAPPORT : VOORTGAANDE STUDIE OOR DIE NAGMAAL (Artt.47, 235)

Ds. J.P. Bingle stel die Rapport.
Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Leerstellig 1.
Ds. J.P. Bingle stel die Kommissierapport.
Besluit: Die Rapport en Kommissierapport word verwys na ‘n ad hoc kommissie om tydens die
Sinode ‘n voorstel te formuleer. Die volgende lede word aangewys: prof. A. le R. du Plooy (v),
ds. J.P. Bingle, drs. H. Dijkstra, drr. H.G. Stoker, J.L. Venter en prof. J.H. van Wyk.

E. RAPPORT
1. Opdrag:
Acta 1997:729.
“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
die 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”.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Interpretasie van die opdrag
U Deputate het die opdrag in die lig van die besluit van Sinode 1997 betreffende die Rapport van
die Kommissie vir pre-advies (Acta 1997:727-729) geïnterpreteer. In die Kommissierapport is
die essensie van die gegewens op tafel by Sinode 1997 asook die gedagtes tydens die bespreking
verwerk. Die besluit oor die raamwerk van die voorskrifte gestel in punte 3 en 4 van genoemde
Kommissierapport, is dus in gedagte gehou. (Punt 3: Voorskrifte vanuit Skrif, Belydenis, KO en
Formulier; punt 4: Prominente plek van die beker.) Dit het die implikasie dat die Beswaarskrifte
wat voor Sinode 1994 gedien het, behandel word soos in die werkwyse hieronder uiteengesit (vgl.
2.2).
2.2 Werkwyse
2.2.1 U Deputate het in die opdraguitvoering konsensus oor hermeneutiese uitgangspunte gehad.
Daar is egter geoordeel dat die algemene hermeneutiese uitgangspunte deur Sinode 1988
gestel (vgl. Acta 1988:508-510), verder verbesonder en in hermeneutiese ‘gereedskap’ gegiet
moet word. ’n Rigtinggewende studie is in opdrag van die Deputate deur prof. G.J.C. Jordaan
in dié verband onderneem en die resultate daarvan word as Bylae by hierdie Rapport
gepubliseer. Besondere dank word teenoor prof. Jordaan uitgespreek.

BYLAE
INDIKATIEF/IMPERATIEF, DESKRIPTIEF/PRESKRIPTIEF EN
SENTRUM/PERIFERIE IN DIE EKSEGESE
Die Deputate wat deur die Nasionale Sinode van 1997 aangewys is om verdere studie oor die wyse
van Nagmaalviering te doen, is onder andere besig met hermeneutiese besinning met die oog op die
studie van tersaaklike Skrifgedeeltes. As vertrekpunt vir die studie geld die algemene hermeneutiese
uitgangspunte wat reeds by vorige Nasionale Sinodes (Acta 1988:508-510; Acta 1977:586) gedien
het. In die eksegeseproses het die Deputate egter voor bepaalde praktiese probleme te staan gekom,
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wat duidelik verdere hermeneutiese besinning verg. Veral die volgende het na vore gekom: Hoe
word daar in die eksegese onderskei tussen sentrum en periferie? En tussen indikatief en imperatief?
Ook tussen wat preskriptief en wat bloot deskriptief is?
In besinning oor hierdie vrae het dit spoedig duidelik geword dat hierdie vrae nie beperk is tot die
terrein van die Hermeneutiek nie maar ook by ander teologiese dissiplines aan die orde kom, veral die
Homiletiek, die Etiek en die Dogmatiek. Dit het ook duidelik geword dat die begrip pare
indikatief/imperatief, deskriptief/preskriptief en sentrum/ periferie wel in noue verband tot mekaar
staan, maar tog nie sinoniem met mekaar is nie. Die kategorieë imperatief, preskriptief en sentrum
kan nie aan mekaar gelyk gestel word nie, net so min as wat die kategorieë indikatief, deskriptief en
periferie met mekaar verwar mag word. Dit blyk verder dat hierdie terme nie in alle dissiplines met
dieselfde begripsinhoude gevul is nie.
Dit is dus vir die Studiedeputate belangrik
• om vas te stel wat die verband tussen die vermelde begrippe is en tot watter mate hierdie begrippe
ook hermeneutiese kategorieë kan aandui, en
• om basiese hermeneutiese riglyne vir onderskeiding van sulke kategorieë neer te lê.
1. DIE
VERBAND
TUSSEN
DESKRIPTIEF/PRESKRIPTIEF

INDIKATIEF/IMPERATIEF,

SENTRUM/PERIFERIE,

1.1 Die begrippe indikatief en imperatief
Die begrippe indikatief en imperatief is in werklikheid taalkategorieë maar dit word in die
Gereformeerde teologie vry algemeen ook gebruik om openbaringskategorieë in die Skrif te onderskei
(Venter, 1990:2). Ridderbos (1950:225) onderskei tussen “de indicatief, waarin het heil van het
koninkrijk wordt geproclameerd” en “de grote imperatief van het evangelie ... als proclamatie van de
wil des Vaders “ (1950:226). Die twee begrippe dui dus twee fasette van die evangelie/koninkryk aan
wat in die Skrif geproklameer word.
Dit wat in die Skrif geproklameer word, moet ook in die prediking van die kerk geproklameer word;
daarom moet die indikatief en die imperatief van die Skrifopenbaring ook in die prediking gestalte
vind (Floor, 1974:7-20). Gevolglik word hierdie twee begrippe ook as sleutelbegrippe in die
Gereformeerde Homiletiek aangetref - daarin verwys die indikatief na die deel van die
Skrifopenbaring wat “ ’n vasstaande werklikheid aandui, ’n werklikheid wat sê Wie God is, wat Hy
doen en wat Hy vir ons en in ons doen”; daarenteen dui die imperatief op die deel wat “die bevel of
eis van God aan die mens” bevat (Labuscagne, 1981:3).
Ook op die terrein van die Etiek het die begrippe indikatief en imperatief ’n staanplek gekry (Venter,
1990:6). Uit die manier waarop skrywers soos Ladd (1977:524-525) en Lategan (1984:323-324)
hierdie twee begrippe op die terrein van die Etiek gebruik, is dit egter duidelik dat dit nie ’n
selfstandige staanplek in die Etiek beklee nie, maar eerder ’n brug slaan vanuit die Skrifverklaring na
die Etiek.
Hieruit volg dat die terme indikatief en imperatief ook in die Hermeneutiek en Eksegese ’n
gebruiksveld het. Verskeie Nuwe-Testamentici (bv. Ridderbos, 1950; Ladd, 1977; Lategan 1984)
gebruik die terme wel ter aanduiding van twee openbaringskategorieë in die Skrif, op so ’n wyse dat
eersgenoemde naastenby dui op die heilsboodskap en laasgenoemde op die gehoorsaamheidseis van
die Skrif. Dat hierdie twee begrippe egter nie vir die Nuwe-Testamentiese Hermeneutiek voldoende
is nie, blyk uit ’n reeks artikels wat in 1990 in In die Skriflig verskyn het waarin gekies is vir die
terme indikatief en paraklese. Paraklese verwys dan na “die vermanend-bemoedigende aksie wat
onlosmaaklik verbind is met en voortvloei uit die indikatief van die werk van God Drie-enig” (Venter,
1990:2-3).
Eksegete maak wel van die twee begrippe gebruik maar daar is nie welomskrewe hermeneutiese reëls
oor hoe om vas te stel wat in ’n gegewe teks as indikatief en wat as imperatief beskou moet word nie.
Die waarskynlike rede hiervoor is dat, soos hieronder aangetoon word, daar nie vaste reëls hiervoor
gestel kán word nie. Saamgevat: Dit is duidelik dat die begrippe indikatief en imperatief oor ’n wye
gebied van teologiese dissiplines gebruik word. Dit is ook vir onderskeidings in die Bybelse
Hermeneutiek en Eksegese bruikbaar maar dit het steeds beperkinge en dit word nie by wyse van
vaste hermeneutiese reëls omskryf nie. By ’n diskussie van die personeel van die TSP (11 Junie
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1998) is aan die hand gedoen om in die hermeneutiek moontlik die terme heilsfeit/opdrag te gebruik
eerder as indikatief/imperatief.
1.2 Die begrippe deskriptief en preskriptief
Op die oog af lyk dit of ook die begrippe deskriptief en preskriptief twee vlakke van die
Skrifopenbaring kan aandui. Die Skrifdele wat preskriptief van aard is, sou dan naastenby korreleer
met die Skrifimperatief. Skrifdele wat as deskriptief getipeer word, sou dan geen voorskriftelike
inhoud hê nie en bloot beskrywend van aard wees. So is die feit dat Jesus sewentig dissipels tweetwee uitgestuur het (Luk 10:1) bloot deskriptief van aard: dit is nie bedoel as voorskrif vir gelowiges
van alle tye om die evangelie twee-twee te gaan verkondig nie. Die opdrag om in sy diens die
evangelie te gaan verkondig, is egter blywend van aard en daarom preskriptief.
Dit blyk egter dat die begrippe deskriptief en preskriptief nie in die Hermeneutiek inslag gevind het
nie. Wel word dit in die Etiek gebruik, en dan ook nie altyd in dieselfde betekenis nie. De Bruyn
(1992:11) onderskei tussen deskriptiewe en preskriptiewe etiek: deskriptiewe etiek gee bloot ’n
beskrywing van mense se sedelike lewe; preskriptiewe etiek dui aan hoe mense se sedelike lewe moet
wees. Hierdie gebruik van die begrippe deskriptief en preskriptief kan egter nie met Hermeneutiese
kategorieë in verband gebring word nie.
Daly (1984: 75,131) se gebruik van die terme lê nader aan kategorieë van Skrifinterpretasie. Hy
gebruik die term preskriptief vir wat in die Bybel as direkte opdrag aan ons gegee is, en deskriptief in
verwysing na wat hy noem teoretiese norme, d.w.s. wat algemeen van aard is. Heyns (1982:166)
onderskei ook tussen die twee kategorieë, maar verkies om te verwys na blywende (universele) en
wisselende (situatiewe) elemente van die Skrifopenbaring. Bepaalde Bybelse opdragte geld alleen vir
die situasie wat in die Skrif gegee is en is nie op ander situasies direk van toepassing nie. Sulke
opdragte is wisselend of deel van die “situatiewe wil van God” (1982:166). Maar God gee ook
onmiskenbaar vaste opdragte “wat bó die wisseling van tye en situasies uitgaan” (1982:166). Sulke
opdragte sou dan preskriptief wees.
Daar bestaan in die Etiek beslis ruimte vir ’n onderskeid tussen wat deskriptief en wat preskriptief is,
maar hierdie terme moet met groot omsigtigheid in die Bybelse Hermeneutiek gebruik word. Die
gebruik daarvan kan maklik lei tot ’n skeiding tussen minder gesagvolle (bloot deskriptiewe) en meer
gesagvolle (preskriptiewe) Skrifdele. Ook kan dit die indruk skep dat sekere Skrifuitsprake bloot
tydgebonde is terwyl ander bo die tyd verhewe is (Heyns, 1982:157).
Om by hierdie gevaar verby te stuur, is daar reeds in die Hermeneutiek verskeie ander uitdrukkings
gebruik. Greijdanus (1946:118) maak ’n onderskeid tussen die Woord van God in formele sin en die
Woord van God in materiële sin. Eersgenoemde verwys na Skrifdele waarin God ons dinge meedeel
wat teen sy wil ingaan (bv. die woorde van Satan in Gen 3:1); laasgenoemde bevat die eie woorde van
God. Beide word met eweveel Goddelike gesag meegedeel. Die gevaar van hierdie onderskeid is
egter dat in die eksegese die Skrif na vorm en inhoud geskei kan word. Daarom is dit beter om van
enige vorm-inhoud-skema weg te stuur.
Greijdanus maak dus self eerder gebruik van die begrippe auctoritas historae (historiese gesag) en
auctoritas normae (normatiewe gesag) (1946:119; vgl. ook Grosheide, 1929:36). Skrifdele waarin
sake meegedeel word wat nie bedoel is om deur gelowiges nagevolg te word nie, het slegs historiese
gesag. Dit is Skrifdele waarin die wese van die sonde en die mens in sy gevalle toestand vir ons
beskryf word, en wat as waarskuwing vir ons opgeteken is (Greijdanus, 1946:119). Skrifdele waarin
God regstreeks, of deur bemiddeling van engele of mense, sy denke of wil of werke openbaar, het
egter ook normatiewe gesag. In sulke Skrifdele maak God aan ons bekend wat ons oor Hom en sy
skepping moet dink en glo, hoe ons moet optree, en hoe ons gedagtes en gesindheid behoort te wees
(1946:120).
Velema (1990: 55) wys op die gevaar daarvan om die Bybel in verskillende “lae” van gesag in te deel.
Hy huiwer byvoorbeeld om te onderskei tussen Skrifdele met historiese gesag, heilsgesag en
paraenetiese gesag. Die gevaar lê egter nie soseer in die onderskeiding van hierdie kategorieë nie as
in die dikwels gepaardgaande idee van ’n “hiërargie van geldigheid” (1990:55). Daarom behoort daar
by die onderskeid tussen historiese en normatiewe gesag gewaak word teen enige idee van’n
gesagsrangorde.
1.3 Die begrippe sentrum en periferie
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Die begrippe sentrum en periferie word in sowel die Dogmatiek as die Hermeneutiek gebruik. In die
Dogmatiek is die vraag na die sentrum (skopus) van die Skrif as geheel ’n belangrike kwessie; in die
Hermeneutiek gaan dit oor die sentrum (skopus) van ’n bepaalde Skrifdeel (perikoop, teks).
1.3.1 Sentrum en periferie in die Skrif
Sentrum en periferie is wel eg twintigste eeuse terminologie maar reeds van die vroeë kerkvaders af is
geworstel met die vraag na die sentrale Skrifwaarhede. Juis hieruit het die vroeë belydenisse
(konfessies) gestalte gekry (Denkema, 1973:221-230). In die tyd van die Reformasie het Luther en
Calvyn die beskouing gedeel dat Christus die sentrum van die Skrif is. Luther het egter die
Christologiese sentrum vereng tot die soteriologiese, terwyl Calvyn meer klem gelê het op die ware
kennis van God wat in Jesus Christus aan ons geopenbaar is (Denkema, 1973:233).
In die Skrif was Luther by uitstek op soek na “was Christum treibet”. Jesus Christus is die doel, die
intensie, die gerigtheid van die geskrewe Woord. Vanuit hierdie skopus wat (volgens hom) die
evangeliese sentrum is, het Luther allerlei kritiek op die Bybel uitgeoefen (Denkema, 1973:231). By
sy latere volgelinge het dit daartoe aanleiding gee dat hulle dit wat nie deel van die evangeliese
sentrum van die Skrif uitmaak nie, as periferie eenkant toe geskuif het. Dit het gelei tot die idee van
’n kanon binne die Kanon.
By Calvyn staan voorop dat die Heilige Skrif aan ons gegee is om God daardeur te ken. Omdat God
Hom juis in Christus openbaar, staan Christus in die sentrum van die Skrifopenbaring. Calvyn
handhaaf dus ook, net soos Luther, ’n Christologiese sentrum van die Skrif, maar sonder om die
aksent op die verlossing te plaas. Calvyn se Christosentriese benadering is dat die mens in en deur
Christus kom tot kennis van God se heerlikheid. Hy het dus eerder ’n teosentries-Christologiese
benadering, of ’n Christosentries-teologiese benadering (Grosheide, 1929:37).
Vir Calvyn is die uiteindelike doel (skopus) van die Skrifopenbaring om God te ken en sy Naam te
vereer (Denkema, 1973:237). Hoewel Christus die sentrum van die Skrif is, verplaas dit nie Skrifdele,
wat nie direk van Hom getuig, na ’n (negeerbare) periferie nie. Inteendeel, elke Skrifdeel is belangrik
ten einde ons by Christus uit te bring sodat ons deur Hom God kan ken en Hom kan verheerlik.
Gevolglik is daar by Calvyn geen gevaar van ’n kanon binne die Kanon nie.
In die twintigste eeu is hierdie beskouing van ’n teosentries-Christologiese benadering in die
Gereformeerde teologie voortgedra deur H. Bavinck en deur G.C. Berkouwer. Berkouwer stel dit
duidelik dat die handhawing van Christus as sentrum/ skopus van die Skrif nie beteken dat vorm en
inhoud van mekaar geskei word, so asof die vorm (wat daar geskrywe staan) opsy geskuif moet word
ten einde na die eintlike kern-openbaring (Christus) deur te dring nie. Hy wys op die gevaar om
Christus oral - in elke teks of perikoop - te probeer “ontdek”. Tog, al kan Christus nie in elke teks
aangewys word nie, is elke teks tog deel van die Skrifopenbaring met sy teosentries-Christologiese
sentrum (Denkema, 1973:248-251).
Die woorde van die apostel Paulus in 1 Korintiërs 2:2 gee ’n duidelike aanduiding van die skopus van
die Skrif. Paulus het hom naamlik voorgeneem “om niks anders onder julle te weet nie as Jesus
Christus, en Hom as gekruisigde”. Daarmee sê hy dat alles wat hy geskryf het, Christus as sentrum
het. Dit geld ook vir die dele waarin Christus nie direk aangewys kan word nie (Denkema, 1973:258).
Die onderskeid tussen sentrum en periferie steun hoegenaamd nie ’n dualistiese Skrifbeskouing, so
asof sekere tekste en perikope as minder belangrik of selfs as oorbodig beskou word nie. Dit beteken
slegs dat sekere Skrifdele skerper op Christus gefokus is as ander (Denkema, 1973:261).
1.3.2 Sentrum en periferie van ’n teks
Uit bogenoemde is dit duidelik dat elke Skrifdeel deel uitmaak van die heilsboodskap waarvan Jesus
Christus in die sentrum staan. Daarom kan daar nie onderskei word tussen tekste wat van Christus
getuig en tekste wat nie van Hom getuig nie. Veel eerder kan daar onderskei word tussen tekste wat
skerper op Christus gefokus is en die wat nie so skerp op Hom gefokus is nie.
So kan daar ook in elke Skrifdeel/perikoop/teks onderskei word tussen sentrum en periferie. Hoewel
die sentrum van elke teks nie losgemaak kan word van die sentrum van die Skrif as geheel nie, kan dit
ook nie sonder meer daaraan gelykgestel word nie. Elke teks is op een of ander wyse aan die
teosentries-Christologiese Skrifsentrum verbonde maar dit het ook ’n eiesoortige fokus op die
openbaringsentrum van die Skrif. En juis daardie eie fokus vorm die openbaringsentrum van elke
teks/ perikoop.
Daarom is daar in elke perikoop ’n sentrale openbaringsfokus, wat getipeer kan word as sentrum en
omliggende dele, wat as periferie getipeer kan word. Van Bruggen (1981:96) verkies om te verwys
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na hoofsaak en bykomende sake. Al is die sake wat op die periferie staan, bykomend van aard, is dit
allermins oorbodig, want op een of ander wyse hou dit verband met die perikoopsentrum. Die
perikoopsentrum is juis sentrum omdat dit deur die periferale sake ondersteun en geaksentueer word.
Daarom moet die periferie van ’n teks nie beskou word as dit wat op ’n afstand staan of geplaas kan
word nie, maar slegs as dit wat nie self in die sentrum staan nie.
1.4 Die verhouding tussen hierdie begrip pare
Dit blyk dat die indikatief van die Skrif tot ’n groot mate ooreenkom met wat gewoonlik as die
sentrum van die Skrif beskou word: die geopenbaarde werklikheid waarin Jesus Christus sentraal
staan, ’n werklikheid wat sê wie God is, wat Hy doen en wat Hy vir ons en in ons doen. Hierdie
indikatief staan ook sentraal in die doel (skopus) van die Skrifopenbaring, soos bely word in NGB, art.
2: dat God Hom deur sy Woord aan ons bekend maak, “en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe
nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort”.
Die skopus van die Skrifopenbaring is egter nog meer omvattend. Dit omvat ook die imperatief wat
preskriptief in die Skrif aan ons geopenbaar word, naamlik die bevel of die eis van God aan die mens,
of soos NGB, art. 7 dit noem: “die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word”. Skrifdele
wat God se imperatief aan ons openbaar, is Skrifdele wat met normatiewe gesag spreek.
Dit is egter nie net imperatiewe (preskriptiewe) tekste wat met normatiewe gesag getuig nie. Ook die
indikatief-tekste spreek met normatiewe gesag. Die Skrifdele waarin God aan ons bekend maak wat
ons oor Hom en sy skepping moet glo, is immers ewe normatief as die dele waarin Hy bekend maak
wat ons moet doen en dink (Greijdanus, 1946:120).
Ook tussen indikatief en die imperatief bestaan daar ’n noue verband. Labuscagne (1973) beskryf
hierdie verband soos volg: “Dit is van die grootste belang om die onlosmaaklike verhouding tussen
indikatief en imperatief ... reg te verstaan. Deur-gaans rus die imperatief ... in die indikatief. ... Die
imperatief volg altyd konkluderend op die indikatief” (1973:27).
Skrifdele wat nie in die sentrum staan nie (en dus as periferie beskryf kan word) staan nie los van die
sentrum nie, maar is bykomstig en ondersteunend daartoe. Hierdie Skrifdele spreek met historiese
gesag van sake wat juis die nodige toeligting en inligting gee om die Openbaringsentrum van die
Skrif des te beter te begryp. Aangesien die term periferie egter die indruk mag skep van iets wat
verwyderd staan of onbelangrik is, is dit (myns insiens) beter om in die Hermeneutiek eerder die term
bysaak te gebruik (vgl. Van Bruggen, 1981:96). Ten einde verwarring te voorkom met die sentrum
(skopus) van die Skrifopenbaring, is dit (myns insiens) ook beter om in die Skrifeksegese nie na die
sentrum (skopus) van die teks te verwys nie, maar na die fokuspunt of die hoofsaak.
Samevattend: Dit blyk dat die begrippe indikatief en imperatief so in die Hermeneu-tiek gebruik kan
word dat indikatief na die Skrifgeopenbaarde werklikhede waarin ons moet glo, verwys, en imperatief
na die Skrifgeopenbaarde werklikhede wat ons moet doen. Verder kan daar in die Hermeneutiek
onderskei word tussen fokuspunt en bysaak binne ’n afgebakende Skrifdeel (teks). Die fokuspunt van
’n teks kan óf indikatief óf imperatief wees, na gelang van die aard van die betrokke teks.
1.5 Direkte Skrifuitsprake en Skrifperspektiewe
Bogenoemde onderskeidings moet gewoonlik by wyse van afleiding uit die Skrif gemaak word. Dus:
Die Skrif dui nie orals direk aan dat dit hier imperatief en daar indikatief is nie. So ook is daar baie
ander sake waaroor daar nie direkte of eksplisiete uitsprake in die Skrif te vinde is nie (vgl. Van Rooy,
1997:12vv.). Dit wil egter nog nie sê dat die Skrif geen perspektief daarop bied nie.
Coetzee (1995a:10-11) dui volgens ’n glyskaal aan die variasie tussen terreine waaroor die Skrif hom
direk uitspreek en sake waaroor die Skrif geen direkte uitsprake gee nie, maar waarby bloot by wyse
van afleiding perspektiewe uit die Skrif gehaal kan word. Afleidings, of dan interpretasies, kan egter
nie maar willekeurig gemaak word nie, maar moet rekening hou met die breë openbaringslyne van die
Skrif. Daarom behoort interpretasies van die Skrif te geskied volgens bepaalde hermeneutiese
riglyne.
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2. BASIESE HERMENEUTIESE RIGLYNE
2.1 Onderskeid tussen indikatief en imperatief
2.1.1 Nie meganiese grammatikale onderskeid nie
Om in die eksegese van ’n teks tussen indikatief en imperatief te onderskei, is moeiliker as wat dit op
die oog af lyk. In die eerste plek moet in gedagte gehou word dat taalkategorieë en
openbaringskategorieë nie altyd saamval nie. Dit wil sê dat ’n werkwoord waarvan die grammatikale
modus imperatief is, nie noodwendig as ’n openbaringsimperatief beskou moet word nie. In 1 Tess
5:19 word ’n opdrag van God by wyse van ’n grammatikale imperatief geopenbaar (to pneuma mê
sbennute - “moenie die Gees uitblus nie”), terwyl die grammatikale imperatief in Joh 2:19 (“Breek
die tempel af (lusate), en in drie dae sal Ek dit oprig”) draer van ’n heilsindikatief is. Desgelyks is die
grammatikale indikatief (of ekwivalent daarvan) dikwels draer van ’n heilsindikatief, bv. Rom 8:34
(“Christus is dit wat vir ons gesterf het (apothanoon) .. wat ook vir ons intree (entunganei)”), maar
soms ook van ’n Goddelike opdrag, bv. 1 Tess 4:7 (“God het ons nie tot onreinheid geroep (ekalêsen)
nie maar tot heiligmaking”).
Daar is dus nie ’n meganiese manier om tussen die heilsindikatief en -imperatief van ’n teks te
onderskei nie. Dit word bevestig deur die volgende verskynsels in die Skrif:
• Opdragte wat God self direk uitspreek, sou oor die algemeen aanvaar kon word as blywende
imperatiewe (bv. Eks 20:12). Tog is daar verskeie opdragte wat God self gee en wat kennelik nie
as blywende opdragte aan alle gelowiges bedoel is nie, bv. 1 Kon 19:11 (“Kom uit en gaan staan
op die berg voor My”) en Joh 2:7 (“Maak die kanne vol water”).
• Dikwels gee God blywende opdragte (imperatiewe) deur bemiddeling van menslike diensknegte,
bv. 1 Tess 5:17 (“Bid sonder ophou”), maar daar is ook talle opdragte van die apostels en profete
in die Skrif opgeteken wat nie as blywende imperatiewe bedoel is nie, bv. 2 Kon 5:10 (“Gaan was
jou sewe maal in die Jordaan”) en 2 Tim 4:13 (“Bring vir my die reismantel wat ek in Troas laat
agterbly het ... “).
2.1.2 Sintaktiese en stilistiese merkers
Hierbo is aangedui dat die verhouding tussen die heilsindikatief en -imperatief van so ’n aard is dat
die imperatief altyd konkluderend op die indikatief volg. Daarom kan dit die eksegeet van hulp wees
om op te let vir sintaktiese en stilistiese merkers wat ’n konkluderende funksie het. Labuscagne
(1973:29-31) wys op die volgende:
• ’n Indikatief wat volg op die partikel gar kan die grond bied vir ’n voorafgaande imperatief (bv.
Fil 2:12,13) en ’n imperatief wat volg op die partikel oun is gegrond in die voorafgaande
indikatief (bv. Rom 12:1).
• By Paulus volg die imperatief as toetssteen van die geloof dikwels in ’n apodosis by ’n
voorwaardesin (bv. Kol 3:1 e.v.)
• Soms word die imperatief by wyse van ’n retoriese vraag gestel. Die indikatief word dan gestel
by wyse van ’n relatiewe sin, bv. Rom 6:2 (“Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog
daarin lewe?” = In Christus het ons die sonde afgesterf; daarom mag ons nie meer daarin lewe
nie).
Hoewel hierdie voorbeelde geldig is, bied dit glad nie ’n vaste model nie. Trouens, daar is in die
Nuwe Testament talle voorbeelde van gar en oun-sinne, van voorwaardesinne met apodosis en van
retoriese vrae wat nie indikatief-imperatief-verhoudings aandui nie (bv. Fil 1:8; Ef 5:1 en 1 Kor
10:18). Daarom sal daar ook na ander hulpmiddels vir die eksegese gekyk moet word om tussen
indikatief en imperatief te onderskei.
2.1.3 Konteks
Dikwels kan die eksegeet, sonder formele sintaktiese of stilistiese aanwysers, vanuit die konteks
geldige afleidings maak oor wat in ’n gegewe Skrifdeel as indikatief en wat as imperatief bedoel is.
Deel van die konteks is die literatuurtipe waarvan die betrokke teks deel vorm. Historiese stof,
poëtiese stof, profetiese stof en briewe is nie bedoel om op dieselfde manier gelees te word nie. Ook
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die retoriese konteks (gedagte-struktuur), sosio-historiese konteks, (openbarings-)historiese konteks
en die konteks van die hele Skrif moet hierby in ag geneem word.
2.1.3.1 Retoriese konteks
Die retoriese konteks van ’n Skrifdeel kan beskryf word op grond van ’n ontleding van die gedagtestruktuur (G.S.O., vgl. Coetzee, 1988: 23). ’n Belangrike deel van gedagtestruktuurontleding is juis
om die samehang tussen die verskillende struktuur-komponente aan te dui. Indien dit uit die
gedagtestruktuur blyk dat twee of meer gedagtes konkluderend of oorsaaklik saamhang, kan die
eksegeet die moontlikheid van ’n indikatief-imperatief-verhouding oorweeg.
’n Voorbeeld hiervan vind ons in die G.S.O.wat Coetzee (1988:34) van Jak 4:6b-10 gemaak het. In
die perikoop kom die partikel oun net een keer voor (vers 7). Nogtans kan uit die daaropvolgende
parallelle rangskikking van gedagtes afgelei word dat daar nie minder nie as 10 imperatiewe in hierdie
een indikatief begrond word. Dit blyk verder dat twee van die imperatiewe in werklikheid parakleties
van aard is, aangesien die bevel telkens direk verbind word aan ’n belofte (Coetzee, 1988:34).
2.1.3.2 Sosio-historiese konteks
Aangesien die Skrif gewoonlik tydgerig is (Coetzee, 1995a:16), het ook die opdragte wat God daarin
gee - selfs blywende opdragte - dikwels ’n tydgerigte karakter. God het immers nie in ’n tydlose
vakuum sy opdragte gegee nie maar binne ’n sosio-historiese situasie. So word in 1 Tim 2:1,2 aan
gelowiges opgedra om voorbidding te doen “vir konings en almal wat hooggeplaas is”. Die
tydgerigte “vir konings” weerhou die moderne eksegeet nie daarvan om hierdie opdrag met
normatiewe gesag ook van toepassing te maak op byvoorbeeld ’n staatspresident nie. Desgelyks is
die tydgerigte verbod dat jy nie iemand anders se “os of esel” mag begeer nie (Eks 20:17), ook van
toepassing op hedendaagse besittings soos ’n motor of ’n rekenaar.
Om te onderskei tussen opdragte wat as blywende imperatiewe bedoel is en opdragte wat bloot
situasie-gerig is - oftewel opdragte met normatiewe gesag en die met historiese gesag - moet die
eksegeet die teks binne sy sosio-historiese konteks plaas. Hierby moet egter gewaak word teen die
idee dat sekere opdragte (dié met normatiewe gesag) tydgerig is terwyl ander opdragte (dié met slegs
historiese gesag) ook tydgebonde is. Opdragte met historiese gesag bly steeds deel van die tydgerigte
inkleding van die Skrif.
By die vasstelling of ’n bepaalde opdrag slegs deel uitmaak van die sosio-historiese inkleding van die
teks of nie, is die hermeneutiese reël dat die Skrif sy eie Verklaarder is, deurslaggewend. Met ander
woorde: die eksegeet kan nie net op grond van buite-Bybelse of bloot subjektiewe oorwegings besluit
dat ’n bepaalde Skrifopdrag as sosio-historiese inkleding beskou kan word nie, maar die Skrif self
moet eers daarvan blyke gee.
Samevattend blyk dit dat die eksegeet veral aandag moet gee aan die begronding van elke opdrag in
die teks. Opdragte wat in ’n geopenbaarde indikatief begrond is, kan beskou word as ’n blywende
imperatief; opdragte wat in sosio-historiese argumente begrond is, kan beskou word as situatiewe
opdrag.
2.1.3.3 (Openbarings-)historiese konteks
Veral in historiese stof is daar dikwels nie ’n formele gedagtestruktuur waaruit indikatief-imperatiefsamehang aangedui kan word nie. In sulke gevalle kan die samehang soms uit die historiese situasie
afgelei word.
’n Voorbeeld hiervan word gevind in die geskiedenis van die vermeerdering van die brode (Matt
14:14-21). In die perikoop is daar twee opdragte van Jesus wat as grammatikale imperatiewe
weergegee word. Wanneer die dissipels sê dat hulle net vyf brode en twee visse het, sê Jesus
(imperatief): “Bring dit hier vir My” (v.18), en daarna (v.19) gee Hy die skare bevel om op die gras te
gaan sit. Beide hierdie opdragte is egter op die historiese situasie gerig. Dit is duidelik nie bedoel as
blywende opdrag met normatiewe gesag vir alle tye nie. Nogtans het dit beslis historiese gesag.
In die wonder van die vermeerdering van die brode het Jesus onteenseglik ’n heilsfeit geopenbaar wat
as ongeskrewe indikatief openbaringshistories daarin opgesluit lê. Dit is naamlik dat Jesus kan doen
wat menslik onmoontlik is. Hy ís die Messias, die Seun van God. En, hierop gegrond, is ook die
ongeskrewe imperatief: Glo in Hom!
2.1.3.4 Konteks van die hele Skrif
(1) Openbaringshistoriese lyne van die betrokke Bybelboek
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In die onderskeid tussen indikatief en imperatief is dit nodig om die openbarings-historiese gerigtheid
van die betrokke Bybelboek in ag te neem. As voorbeeld kan weer eens die vermeerdering van die
brode (Matt 14:14-21) geneem word. Hierbo in 2.1.3.3 is daarop gewys dat die ongeskrewe
imperatief in hierdie perikoop neerkom op: Glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Hierdie
imperatief sluit ten nouste aan by die openbaringshistoriese gerigtheid van die Evangelie volgens
Matteus, naamlik om mense te laat glo dat Jesus die Messias van God is.
(2) Openbaringshistoriese lyne van die Skrif as geheel
Die voorbeeld uit 1 Kor 11 (2.1.3.2 hierbo) is reeds aanduiding dat die breë open-baringshistoriese
lyne in die Skrif, bv. God se skeppingswerk, in die eksegese in ag geneem moet word. In die
eksegese behoort elke opdrag dan binne die konteks van die openbaringsgeskiedenis geplaas te word
om binne daardie konteks te oordeel of dit bedoel is as ’n blywende imperatief of nie.
’n Voorbeeld hiervan is die opdrag in Hand 15:28,29: “Want die Heilige Gees en ons het besluit om
verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat julle jul onthou van afgodsoffers
en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery.” Indien egter die lyn vanaf die Ou- na die NuweTestamentiese Skrifopenbaring gevolg word, is dit duidelik dat die ou seremoniële wette (wat o.m. die
eet van bloed verbied het) in Christus hulle vervulling bereik het en daarom nie meer bindend is nie.
Gevolglik word oor die algemeen in die Gereformeerde eksegese die verbod op die eet van bloed en
van wat verwurg is, beskou as ’n opdrag wat gerig was op die destydse situasie en nie as ’n blywende
imperatief geld nie.
(3) Skrif-met-Skrif-vergelyking
Direk in aansluiting by die breë openbaringshistoriese lyne van die Skrif is die eksegetiese proses van
Skrif-met-Skrif-vergelyking. Om tussen indikatief en imperatief in ’n bepaalde Skrifdeel te
onderskei, kan ander uitsprake elders in die Skrif rigtinggewend wees. Weer eens kan die geskiedenis
van die vermeerdering van die brode (Matt 14:14-21) as voorbeeld dien. Die konklusie dat die
ongeskrewe imperatief van die perikoop neerkom op “Glo!”, word in die lig van ’n ander
Skifuitspraak duidelik: Mark 6:52 getuig dat die wonder van die brode bedoel was om mense tot
geloof te bring.
2.2 Onderskeid tussen fokuspunt en bysaak
2.2.1 Sintaktiese en stilistiese merkers
In die breë gesien, kan as vertrekpunt geneem word dat die grammatikale hoofsin die fokuspunt van
die teks sal stel en bysinne en deelwoordfrases die bysake. Aan die ander kant is daar in die Nuwe
Testament ook talle voorbeelde van hoofsinne wat bysake stel en bysinne wat die fokuspunt van die
teks bevat. De Klerk (1988:44-46) se ontleding van Ef 3:14-21 toon byvoorbeeld aan dat die
fokuspunt van die perikoop nie in die grammatikale hoofsin (vv.14-15) gevind word nie maar in die
daaropvolgende drie bysinne wat elk deur hina ingelei word (vv.16-19).
2.2.2 Konteks
2.2.2.1 Retoriese konteks
Nog veel meer as by die onderskeid tussen indikatief en imperatief is G.S.O. van belang vir die
onderskeid tussen fokuspunt en bysake in ’n perikoop.
’n Voorbeeld hiervan word gevind in die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar (Luk 18:9-14).
Uit ’n G.S.O. van die perikoop blyk dit dat die gelykenis in ’n rings-komposisie (diamantstruktuur)
gestruktureer is. Aan die begin van die gelykenis (v.9) noem Lukas die fokuspunt van die gelykenis:
Jesus vertel die gelykenis met die oog op mense wat dink dat hulle in hulleself regverdig (dikaios) is
en op ander neersien. Aan die einde van die perikoop gaan dit oor wie werklik geregverdig
(dedikaiomenos) is. Die fokuspunt van die gelykenis moet dus nie in die optrede van die Fariseër en
die tollenaar gesoek word nie maar in die feit dat God ons voor Hom regverdig stel.
2.2.2.2 Sosio-historiese konteks
Soms kan ook die sosio-historiese konteks lig werp op wat as fokuspunt van ’n perikoop beskou moet
word. ’n Voorbeeld hiervan is uitgewerk deur Van Rensburg (1998:7-8) met 1 Pet 2:11 - 4:19.
Aangesien die eerste lesers van die Petrusbrief se sosiale en politieke omstandighede dié was van
vreemdelinge en bywoners wat baie deur die landsburgers verontreg is, was hulle geneig om hulleself
te verdedig deur terug onreg te pleeg. Daarom wil Petrus hulle oortuig om juis te midde van hulle
vreemdelingskap hulle steeds te gedra soos God dit wil hê (1998:8). Hierdie algemene paraklese
word in 1 Pet 2:11-12 aangetref en kan dus geneem word as fokuspunt van die perikoop.
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2.2.2.3 (Openbarings-)historiese konteks
Soos by die onderskeid tussen indikatief en imperatief kan die historiese konteks waarin ’n perikoop
staan, ’n sterk aanduiding gee van waar die fokuspunt daarvan gesoek moet word. As voorbeeld
hiervan kan die geskiedenis van Jesus se begrafnis geneem word (Matt 27:57-66). Die fokuspunt van
hierdie perikoop is, histories beskou, vers 60: Jesus is begrawe. Ander historiese feite word as
bysake gestel wat uiters belangrike ondersteuning aan die historiese feit van Jesus se begrafnis bied.
Dit is sake soos wie Hom begrawe het (vv.57-59), die ooggetuies van sy begrafnis (v.61), die
verseëling van die graf deur die Jode (vv.62-66).
2.2.2.4 Konteks van die hele Skrif
(1) Openbaringshistoriese lyne van die betrokke Bybelboek
Ter illustrasie dien die perikoop Luk 6:1-11 (Op die Sabbat tel die dissipels koringare op en genees
Jesus die man met die verdorde hand). Geplaas binne die konteks van Lukas 4 tot 6, is dit duidelik
dat die Evangelis ’n reeks insidente beskryf waarin telkens aangetoon word dat Jesus waarlik die
kurios is: Jesus is kurios oor die demone (4:31-37), kurios oor siekte (4:38-40), kurios van alle
skepsele (5:1-11), kurios oor siekte (5:12-26). En nou, in 6:1-11, is die fokuspunt weer Jesus se
kurios -skap: Hy is kurios óók van die Sabbat. Hieruit blyk dit dat 6:5 die fokuspunt van die
perikoop bevat: Jesus is Here (kurios) óók van die Sabbat.
(2) Openbaringshistoriese lyne van die Skrif as geheel en Skrif-met-Skrif vergelyking
In ’n sekere sin het elke Skrifdeel ’n besondere plek binne die geheel van die Skrifopenbaring en dit
moet ook binne daardie geheel beoordeel word. Dit geld natuurlik ook vir die fokuspunt van so ’n
Skrifdeel.
’n Voorbeeld van ’n perikoop wat kwalik anders as vanuit die breë openbaringshisto-riese lyne van
die Skrif beoordeel kan word, is die geslagsregister van Jesus in Matt 1:1-17. In die geslagsregister
word die verbondslyn vanaf Abraham (v.1) tot by Christus getrek. Vanuit openbaringshistoriese
oorwegings is dit duidelik dat die geboorte van Jesus juis die vervulling van die beloftes van die
verbond was. Vers 1 vermeld ook duidelik dat Christus “die seun van Dawid” was. Vanuit Skrifmet-Skrif vergelyking is ook die openbaringshistoriese betekenis van Dawid duidelik: hy is die
koning uit wie se nageslag die Messias gebore sou word. Beide die verbondslyn (Abraham) en die
koningslyn (Dawid) word in vers 1 saamgetrek, wat dan as fokuspunt van die geslagsregister van
Jesus beskou kan word.
2.3 Teologiese sintese as donum interpretationis
Nadat ’n hele aantal hulpmiddels hierbo aan die hand gedoen is - sintaktiese, stilistiese, sosiohistoriese en openbaringshistoriese oorwegings - moet egter weer benadruk word dat die verklaring
van die Skrif nie ’n meganiese proses is nie. Die aanwending van die vermelde (en ook nog ander)
hulpmiddels is uiters belangrik, maar dit is slegs deel van die proses van teksanalise. Met die
inligting wat uit die analitiese deel van die eksegese versamel is, moet die eksegeet nou oorgaan tot
die belangrikste deel van die Skrifuitleg, naamlik die sintese. Grosheide (1929:64) verwys na die
sintetiese eksegese of die bepaling van die diepe sin (L.W.: nie die “diepere sin” waarna die
allegoriese verklaring op soek is nie!). Sommige skrywers verwys daarna as die teologiese eksegese,
as ’n derde stap na die grammatiese en die historiese eksegese (vgl. Berkhof, 1971:133vv.).
Ook by die onderskeid tussen indikatief, imperatief, fokuspunt en bysake kan nie met die analitiese
eksegese volstaan word nie. Van die eksegeet word onderskeidings-vermoë geverg wat slegs die
Heilige Gees aan hom kan verleen. Dit is wat bekend staan as die donum interpretationis. Die gawe
van die Gees om te interpreteer is egter nie iets soos ’n “inwendige lig” wat buite die Skrif om gegee
word nie. Die eksegeet ontvang dit juis in sy besig wees met die Skrif.
Grosheide (1929:65) wys daarop dat slegs noukeurige grammaties-historiese eksegese kan lei tot die
bepaling van die diepe sin van ’n teks. Die diepe betekenis word nie met verloop van tyd ’n ander
betekenis nie. Die verklaarder sien egter in sy besig wees met die teks ander Skrifdele raak waarmee
die Gees hom so lei dat hy duideliker sien hoe hierdie teks verstaan moet word, ook binne sy eie tyd
en omstandighede.
Ook die teologiese sintese is onderworpe aan wetenskaplike kontrole. Die gewone wetenskaplike
weg is dat die sintese sorgvuldig van al die onderdele van die teks rekenskap moet gee - van
imperatief én indikatief, van fokuspunt én bysaak. Die sintese mag nie die betekenis van die teks
verlê tot iets anders as wat daar staan nie. Dit wil egter deurdring tot die kern van die openbaring van
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God in die teks en wil dit in die hermeneuseproses oordra na die omstandighede van vandag. Dit kom
uiteindelik by die vraag: Wat openbaar God hier aan ons, aan my? (vgl. Grosheide, 1929:66).
2.4 Hermeneuse as gawe van profesie
Ten einde te kan sê wat God aan ons “hier, vandag” sê, gaan die sintetiese eksegese oor na wat
bekend staan as die hermeneuseproses. Dit is die proses waarin die resultaat van die hele
eksegeseproses (grammaties-historiese analise en die sintese) waarin vasgestel is wat God in die
betrokke Skrifdeel openbaar, oorgebring word na die leser of hoorder vandag.
Vir die
hermeneuseproses is daar nie vasgestelde reëls nie. Hierby is die gawe van profesie wat God deur sy
Gees gee, onontbeerlik (vgl. Rom 12:6,7; 1 Kor 14:3).
By die diskussiegroep van die personeel van die TSP (11/6/98) is daarop gewys dat die proses van
hermeneuse dit belangrik is vir die eksegeet om ook ’n analise te maak van ons eie sosiale konteks
vandag. Ook is daar gewys na die proses van dekontekstualisering (om die boodskap uit sy destydse
konteks los te maak) en rekontekstualisering (om dit in die konteks van die teenwoordige tyd te
plaas). Dit beteken egter nie dat die sosiale konteks van die hoorders bepalend mag wees vir wat God
sê nie of ’n veto kan plaas op die resultaat van die eksegese nie. Daarom geld dieselfde wetenskaplike
kontrole by die hermeneuse as wat by die teologiese sintetese geld: dit moet berus op die resultate van
die eksegese en sorgvuldig rekenskap gee van al die onderdele van die teks - imperatief, indikatief,
fokuspunt en bysaak.
2.5 Geen meganiese reëls nie
Aangesien die hele eksegeseproses, in sy grammatiese fase en in sy historiese fase, maar veral in die
proses van sintese en hermeneuse, in werklikheid nie sonder die interpretasiegawe van die Heilige
Gees kan geskied nie, is dit nie moontlik om dit werklik as ’n meganiese toepassing van
hermeneutiese reëls te bedryf nie. Ook in die bepaling van wat werklik God se blywende opdrag vir
ons vandag is, en wat slegs as situatiewe opdragte beskou kan word, in die bepaling van wat die
fokuspunt van ’n Skrifdeel is en wat bysake is, ook daarin moet die Skrifverklaarder biddend werk dat
die Heilige Gees hom die insig sal gee om te interpreteer en die gawe om te onderskei.
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2.2.2
2.2.3

U Deputate het kennis geneem van die wyse van Nagmaalsviering by Gereformeerde Kerke
wêreldwyd (vgl. 3.1.3 van hierdie Rapport).
Wat punt 2 van die opdrag aan die Deputate betref, word die materie van die Beswaarskrifte
wat voor Sinode 1994 gedien het, nie in detail ter tafel geneem en beantwoord nie. U
Deputate is van mening dat die onderstaande studie en bevinding wel die problematiek wat
ten grondslag van die Beswaarskrifte lê, beantwoord. Uitspraak oor die Beswaarskrifte word
op dié wyse gegee en hulle word nie afsonderlik aan die orde gestel nie.

2.3 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 hoort,
gelees moet word”.
Vir hierdie Studierapport is veral die volgende twee sake van belang:
• Watter uitwendige seremonies is in die Woord van God voorgeskryf?
• Hoe word die Nagmaal tot die meeste stigting van die kerke gehou?
Dit word vervolgens in ’n inhoudelike studie (vgl. 2.4) en ’n beredenering (vgl. 3.1) uiteengesit.
2.4 Materie van die studie
(Uitwendige seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is)
2.4.1 Die belangrikste Skrifgetuienis word aangetref by die instellingsberigte van die Nagmaal, t.w.
Matteus 26:26-29, Markus 14:22-25, Lukas 22:15-20 en 1 Korintiërs 11:24-33.
2.4.2 In hierdie Skrifdele kom die volgende opdragte oor die viering van die Nagmaal voor:
(1) Oor die brood:
“Neem, eet” (Matt 26:26; Mark 14:22; 1 Kor 11:23);
“Doen dit tot my gedagtenis” (Luk 22:19).
(2) Oor die beker:
“Drink almal daaruit” (Matt 26:28);
“Neem dit en deel dit onder julle” (Luk 22:17);
“Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis” (1 Kor 11:25).
(3) Oor beide brood en beker:
“So dikwels as julle hierdie brood eet of die beker van die Here drink, verkondig (julle)
die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:26).
“Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink”
(1 Kor 11:28)
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2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

“As julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar” (1 Kor 11:33).
Bogenoemde Skrifdele is nie net indikatief (beskrywend) van aard nie; dus: dit bevat nie net
gegewens oor wat die kerk (moet) glo of wat gebeur het nie. Dit is ook imperatief
(voorskriftelik) van aard; dus: dit bevat ook gegewens oor wat die kerk moet doen. Dit is
ook nie bloot tydgerig as opdragte wat net deur die dissipels gehoorsaam moet word nie. Dit
was blywende voorskrifte vir die kerk van alle tye om as uitwendige seremonies by die
Nagmaal te onderhou. In hierdie voorskriftelike sake moet onderskei word tussen:
• Wesentlike aspekte wat altyd en onder alle omstandighede moet geld, en waarvan
universeel en wêreldwyd nie afgewyk mag word nie;
• Sakramentele handelinge wat, hoewel dit nie wesentlik vir die viering van die Nagmaal
is nie, wel op simboliese wyse die wesentlike aard van die sakrament na vore bring.
• Kerkordelike vereistes wat wel nie as uiterlike seremoniële handelinge voorgeskryf
word nie, maar wat tog van uiterste belang by die viering van die Nagmaal is.
Die wesentlike aspekte waarvan nie afgewyk mag word nie, behels dan die volgende:
(1) Die brood moet in geloof as teken en seël van die liggaam van Christus geëet word (vgl.
NGB, art. 35; HK, 25-29).
(2) Die wyn moet in geloof as teken en seël van die bloed van Christus gedrink word.
Hoewel Jesus nie in een van die opdragte uitdruklik na wyn verwys nie, is die verband
telkens duidelik van so ’n aard dat hy bedoel dat wyn gedrink moet word as teken en seël
van die bloed van Christus (NGB, art. 35; HK, 25, 28, 29).
(3) By die bediening van die heilige Nagmaal moet die dood van die Here in woord en daad
verkondig word (“Doen dit tot my gedagtenis”; “Verkondig die dood van die Here
totdat Hy kom”).
Die sakramentele handelinge waarna in bogenoemde Skrifdele verwys word, is die
volgende:
(1) Die brood moet gebreek en aan almal uitgedeel word.
Met hierdie sakramentele handeling word die feit dat Jesus sy liggaam as offer vir die
sondes van ons almal gegee het, duidelik na vore gebring.
(2) Die wyn word uitgedeel in (’n) drinkbeker(s) wat gemeenskaplik gedrink word deur die
Nagmaalgangers (Acta 1997:728, 4).
Hoewel Jesus nie na wyn verwys nie, verwys Hy by herhaling uitdruklik na die beker.
Onder “beker” moet dan telkens verstaan word “beker wyn”. Daarmee dui Hy nie aan dat
die beker as teken of seël naas die brood en wyn beskou kan word wat voorgeskryf is nie,
maar verleen Hy aan die beker, saam met die wyn as teken, ’n besliste prominente plek en
funksie. Die gemeenskaps-karakter van die Nagmaal vind naamlik uitdrukking in die
gebruik van (’n) gemeenskaplike beker(s).
(3) Die Nagmaal het ’n maaltydkarakter (NGB, art. 35) en word gesamentlik deur die
gelowiges gevier (1 Kor. 11:33).
Die feit dat die Nagmaalsgangers van dieselfde brood/brode eet en (’n) gemeenskaplike
beker(s) gebruik, beklemtoon die feit dat die Nagmaal ’n gemeenskapsmaal is.
Kerkordelike vereistes wat in bogenoemde Skrifdele na vore kom, is die volgende:
(1) Oor die manier waarop Nagmaal in die kerke onderhou word, moet daar gestreef word na
ordelikheid op sake, sodat elkeen nie bloot doen wat hy wil nie (1 Kor 11:17-24).
(2) By die bediening van die heilige Nagmaal moet die dood van die Here ook in woord en
daad verkondig word (“Doen dit tot my gedagtenis”; “Verkondig die dood van die Here
totdat Hy kom”). Dit geskied deurdat die bedienaar by die sakrament in die prediking die
dood van die Here en die troosryke betekenis daarvan verkondig.
(3) Die Nagmaal moet in die erediens plaasvind en op so ’n wyse dat voldoende toesig van
die ouderlinge oor die heiligheid van die sakrament gehou kan word. ’n Praktyk waarin
lidmate aktief tot die Nagmaal toetree (bv. by ’n tafel gaan aansit), is die dienlikste as ’n
wyse wat toesig deur ouderlinge moontlik maak.

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
(Wyse van viering tot die meeste stigting van die kerke)
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3.1 Beredenering
3.1.1 Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar onderskei moet word tussen wesentlike sake,
sakramentele handelinge en kerkordelike vereistes.
3.1.2 Die wesentlike sake is aspekte van die Nagmaal wat altyd en onder alle omstandighede moet
geld, wat universeel en wêreldwyd vasstaan en waarvan nie afgewyk mag word nie.
3.1.3 Hoewel die sakramentele handelinge nie onbelangrik is nie, kan die inkleding daarvan verskil
van plek tot plek, van omstandigheid tot omstandigheid en van kultuur tot kultuur.
Byvoorbeeld: Die gemeente van 3 000 (Hand 2:41,42) en later 5 000 (Hand 4:4) in Jerusalem
het sekerlik op ’n ander manier Nagmaal gevier as toe die 12 saam met Jesus aan tafel was.
Hierdie feit blyk ook tans uit gegewens dat die meeste Gereformeerde Kerke wêreldwyd
bekers en kelkies parallel gebruik. Kerke in ’n bepaalde gebied kan vanweë historiese
omstandighede en op Skrifgronde ’n onderlinge akkoord aangaan oor die wyse waarop
hierdie sakramentele handelinge onderhou word. Waar kerke dan so ’n onderlinge akkoord
met mekaar aangegaan het, mag afwykings deur plaaslike kerke slegs op ordelike wyse
plaasvind.
3.1.4 Wat dan die GKSA betref, is die onderlinge afspraak met mekaar, vanweë Skrifgronde en
historiese redes, om by die sakramentele handelinge wat in 2.4.3 hierbo genoem is, as
uitwendige seremonies van die Nagmaal te hou. Die kerke oordeel dat die Nagmaal op
hierdie wyse tot die meeste stigting in die kerke onderhou kan word.
3.1.5 Omdat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika hiermee ’n onderlinge akkoord met mekaar
aangaan, kan die kerke nie willekeurig daarvan afwyk nie. Slegs waar daar gewigtige redes
bestaan, kan ’n bepaalde kerk van die onderlinge akkoord afwyk. In so ’n geval moet die
kerkraad hom egter deeglik voor die Here verantwoord dat die afwyking van die afspraak
onvermydelik is.
Waar ’n kerk wel van die onderlinge akkoord afwyk, vind dit verder plaas op die volgende
voorwaardes:
3.1.5.1 Die simboliek van die gemeenskaplike drinkbeker(s) moet steeds op prominente wyse tot
uitdrukking kom
3.1.5.2 Lidmate wat verkies om die gemeenskaplike beker as uitwendige seremonie steeds te
handhaaf, mag in geen opsig daartoe verhinder of daartoe ontmoedig word nie
3.1.5.3 Waar kerkrade hierdie saak nie ordelik en tot stigting kan afhandel nie, moet ooreenkomstig
KO, art. 30 advies van die kerke gevra word
3.1.6 Sake wat nie in die Skrif voorgeskryf word nie en waaroor die GKSA nie ’n onderlinge
akkoord aangegaan het nie, word heeltemal aan die oordeel van die plaaslike kerke oorgelaat,
byvoorbeeld:
3.1.6.1 Of die Nagmaal meer as een keer elke 3 maande gehou word (KO, art. 63)
3.1.6.2 Of die brood vooraf in klein stukkies gebreek/gesny word en of dit by die bediening van die
Nagmaal self geskied
3.1.6.3 Of wit of rooi wyn gebruik word en die alkoholinhoud van die wyn
3.1.6.4 Hoeveel gemeenskaplike beker(s) daar is en hoe groot hulle is (bv. groot genoeg vir 5 of 10 of
meer lidmate om uit te drink)
3.1.6.5 Hoeveel lidmate saam by een tafel aansit en die volgorde waarin hulle toetree
3.1.6.6 Ander liturgiese aangeleenthede soos Skriflesings tydens die gebruik van die Nagmaal al dan
nie, gemeentesang by die wisseling van tafels, ens.
3.2 Aanbeveling
Samevattend word die volgende ter goedkeuring aan die Sinode voorgehou in die plek van die
besluite van Sinodes 1927 en 1930 (vgl. die Beswaarskrifte voor Sinode 1994):
3.2.1 Die Sinode besluit dat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika onderling ooreenkom om by
die viering van die heilige Nagmaal in die kerke gemeenskaplike drinkbekers te gebruik (vgl.
3.1.4 hierbo)
3.2.2 Waar daar om gewigtige redes van die ooreengekome gebruik in 3.2.1 afgewyk moet word,
moet elke kerk in verantwoordelikheid voor die Here beslis dat die afwyking onvermydelik is
(vgl. 3.1.5 hierbo)
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3.2.3

Waar kerkrade hierdie saak nie ordelik en tot stigting kan afhandel nie, moet ooreenkomstig
KO, art. 30 advies van die kerke gevra word (vgl. 3.1.5.3 hierbo).
Besluit: Verwys na ad hoc Kommissie vir pre-advies insake Nagmaalsviering.
F. RAPPORT VAN DIE
NAGMAALSVIERING

AD

HOC

KOMMISSIE

VIR

PRE-ADVIES

INSAKE

1.

Opdrag
Om die Sinode van advies te dien oor Rapport Voortgaande studie oor die Nagmaal en Tweede
Rapport van die Kommissie : Leerstellig 1.
Besluit: Kennis geneem.
2. Vertrekpunte
2.1 Kerkorde, art. 62: “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 ná die preek en algemene gebede, die formulier van die Heilige Nagmaal, asook
die gebed wat daarby behoort, gelees moet word”.
2.2 In plaas daarvan om in ‘n bepaalde voorskriftelikheid te verval, verkies die Sinode in die lig
van NGB, art. 32 om kerke in hulle uitvoering van KO, art. 62 van advies te dien deur ‘n
prinsipiële raamwerk – soos hieronder uiteengesit – te stel.
Besluit: Kennis geneem.
3. Prinsipiële raamwerk t.o.v. die wyse van Nagmaalsviering
Inleidend:
“Hierdie feesmaal is ‘n geestelike maaltyd waar Christus Homself met al sy weldade aan ons meedeel
en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet” (Art. 35 NGB).
3.1 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).
3.2 Daar moet by die viering van die Nagmaal tussen wesentlike aspekte en sakramentele
handelinge onderskei word. Kerke behoort KO, art. 62 dan binne die volgende raamwerk toe te
pas:
3.2.1 Wesentlike aspekte
By die bediening van die heilige Nagmaal moet die dood van die Here in woord en daad
verkondig word (“Doen dit tot my gedagtenis” (Luk 22:19); “verkondig die dood van die Here
totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)).
3.2.1.1 Die brood moet in geloof as teken en seël van die liggaam van Christus geëet word (vgl.
NGB, art. 35; HK, 25-29).
3.2.1.2 Die wyn moet in geloof as teken en seël van die bloed van Christus gedrink word. Vergelyk
die volgende Skrifgegewens:
i. “Drink almal daaruit” (Matt 26:28)
ii. “Neem dit en deel dit onder julle” (Luk 22:17)
iii. “Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis” (1 Kor
11:25)
iv. “So dikwels as julle hierdie brood eet of die beker van die Here drink,
verkondig (julle) die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:26)
v. “Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die
beker drink” (1 Kor 11:28)
vi. “As julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar” (1 Kor 11:33).
Alhoewel Christus nie in een van die opdragte uitdruklik na wyn verwys nie, is die verband
telkens duidelik van so ‘n aard dat Hy bedoel dat wyn gedrink moet word as teken en seël
van die bloed van Christus (NGB, art. 35; HK, 25, 28, 29).
Besluit: Goedgekeur.
3.2.2 Sakramentele handelinge
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Die Nagmaal het ‘n maaltydkarakter en word gesamentlik deur die gelowiges gevier (1 Kor
11:33). Dit maak daarvan ‘n gemeenskapsmaal.
3.2.2.1 Die brood moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Neem, eet” (Matt 26:26; Mark
14:22; 1 Kor 11:23). Met hierdie sakramentele handeling word die feit dat Jesus sy liggaam
as offer vir die sondes van ons almal gegee het, duidelik na vore gebring.
3.2.2.2 Die wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Drink almal daaruit” (Matt
26:28). Die drink van die wyn uit (‘n) gemeenskaplike drinkbeker(s) dien om die geestelike
geloofseenheid in Christus te simboliseer. Daarom het die drinkbeker, saam met die wyn as
teken, ‘n prominente plek en funksies.
3.2.2.3 Indien kerke om gewigtige redes van gemeenskaplike drinkbekers afwyk, moet dit met
verantwoording uit die Skrif gedoen word.
Besluit: Goedgekeur.
4.
4.1

Aanbevelings
Die Sinode keur bogenoemde prinsipiële raamwerk goed as advies aan kerke in hulle uitvoering
van KO, art. 62.
4.2 Die bogenoemde prinsipiële raamwerk dien as antwoord op die Beswaarskrifte teen die besluite
van Sinode 1927 en 1930 (Acta 1994 : 493-524).
4.3 Die prinsipiële raamwerk vervang die besluite van Sinode 1927 en 1930 en gevolglik ook die
besluit in pt. 6.6 (Acta : 729) van Sinode 1997.
4.4 Waar daar in ‘n plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die gestelde
raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die nodige agting en begrip
vir mekaar getoon word.
Besluit: Goedgekeur.

21.2

RAPPORT 1 - DEPUTATE : VROU IN DIE AMP (Artt.73, 185, 186)

A. Dr. S.J. van der Merwe stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellig 2.
C. Dr. G. Breed stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT 1
1. Opdrag
Acta 1997:546-558, 21.8.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
U Deputate het gereeld vergader. Prof. J.C. Coetzee is as adviseur benoem. Aangesien hy aan die
einde van 1997 geëmeriteer het, het hy gevra om van hierdie plig onthef te word. Proff. J.J. van
Rensburg en G.J.C. Jordaan is gevra. Hulle het eers in 1999 by die Deputate aangesluit en was
dus nie deurlopend deel van die gesprek nie.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Formaat van die Beswaarskrif
3.1.1 Die Beswaarskrif bestaan uit ’n inleidende paragraaf, ’n punt 1 Formeel en ’n punt Materieel.
3.1.2 Die inleidende paragraaf en punt 1 dui die besluit aan waarteen die Partikuliere Sinode
beswaar aanteken en bevat ’n verklaring van hermeneutiese uitgangspunte (1.3)
3.1.3 Punt 2 bestaan uit ’n inleidende paragraaf en twee Beswaargronde (punte 2.1 en 2.2) met
beredenering by elk van die Beswaargronde.
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Inleidende paragraaf en punt 1
3.2.1 Aanbeveling
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Die Sinode neem hiervan kennis.
Besluit: Kennis geneem.
3.3 Inleidende paragraaf by punt 2
3.3.1 Beswaarskrif
3.3.1.1 Die Beswaarskrif beweer dat die Suidelike Part. Sinode in hierdie Beswaarskrif aantoon dat
die Sinode GKSA 1988 ’n leemte en onbeantwoorde vrae gelaat het met sy besluit oor die
plek van die vrou in die kerkdiens en dat dit gevolglik die besluit kon beïnvloed het.
3.3.1.2 Die twee Beswaargronde word dan genoem as die oordeel van die Part. Sinode oor die
besluit van die Sinode.
3.3.2 Beredenering
3.3.2.1 Volgens KO, art. 46 mag ’n besluit van ’n meerdere vergadering slegs verander word
wanneer aangetoon is dat die verandering noodsaaklik is. Wat ’n kerk saam met die Heilige
Gees besluit het (Hand 15.28), dra immers besondere gewig. Gegewens wat ’n besluit “kon
beïnvloed het” (wat bloot ’n moontlikheid aandui), is dus nie voldoende vir die hersiening
van ’n besluit nie.
3.3.2.2 Die las om te bewys dat ’n besluit verander moet word, lê op die beswaarde(s). Indien dit
grondige studie vereis, behoort hulle die studie te doen en aan die betrokke meerdere
vergadering voor te lê.
3.3.3 Aanbeveling
Die Sinode neem kennis van hierdie gedeelte van die Beswaarskrif.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Beswaargrond 1 (Beswaarskrif 2.1)
3.4.1 Formaat van die Beswaargrond
3.4.1.1 Die Beswaargrond bestaan uit ’n inleidende sin en uit twee hoofargumente (2.1.1 en 2.1.2) –
elk met ’n aantal beredeneringe daaronder.
3.4.1.2 Die Rapport sal nou die inleidende sin en elkeen van die onderafdelings (Beswaarskrif 2.1.1
en 2.1.2) en die argumente onder elk afsonderlik behandel onder die opskrifte Bewering en
Beredenering. Aan die einde word dan ’n samevattende bevinding en ’n aanbeveling
gemaak.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.2 Inleidende sin
3.4.2.1 Bewering:
Die besluit was voortydig (prematuur) omdat dit uit die Deputaterapport self blyk dat daar
nog onduidelikhede oor die saak is.
3.4.2.2 Beredenering:
3.4.2.2.1
Deputate word deur ’n Sinode aangewys om pre-advies te lewer. Die Sinode bly egter
die liggaam wat finaal oor die saak oordeel en die besluit daaroor neem. ’n Sinode is nie
verplig om die advies van Deputate op te volg nie. In hierdie geval het die Sinode
gemotiveer waarom hy nie die betrokke aanbevelings van die Deputate aanvaar nie.
3.4.2.2.2
Dit is inderdaad so dat die Deputaterapport moontlikhede vir verdere studie aangedui het.
Die Sinode het egter met sy besluite en motiverings getoon dat hy die sake waaroor die
Deputate verdere studie aanbeveel het, nie sien as “onduidelikhede oor die saak” nie.
Die Sinode het geoordeel dat hy genoeg duidelikheid oor “die saak” het (Sinode se
motivering, Acta 1988:521, 3.6.8. (2)), en dat hy die verdere studie (soos deur die
Deputate aangedui) nie nodig ag nie, omdat dit nie meer die konklusies waartoe die
Deputate self die Sinode gelei het (bv. Acta 1988:519, 3.6.5) wesentlik sal kan verander
nie.
3.4.2.2.3
Dit is nie so dat dit uit die Deputaterapport blyk dat daar nog onduidelikhede oor “die
saak” is nie (“die saak” is die aanvanklike adviesvrae van kerke). Die Deputaterapport
bevat duidelike konklusies oor “die saak” (kyk 3.6.5 en 3.7.3) en wys slegs op enkele
onderafdelings van die saak waaroor daar na hulle mening nog onduidelikheid is. Waar
die Sinode die versoek om studie oor die sake afwys, wys hy in sy motivering ook daarop
dat die Deputaterapport self die materiaal bevat wat aandui dat die studie nie meer die
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duidelike konklusies oor “die saak” sal kan verander nie (Motiverings vir Sinodebesluit
by 3.6.1 en 3.6.8).
Besluit: Kennis geneem.
3.4.3 Beswaarskrif 2.1.1 - eerste sin en par. 1
3.4.3.1 Bewering:
Die Sinode gaan van die veronderstelling uit dat hy na nege jaar se studie in staat behoort te
wees om ’n Skrifgefundeerde uitspraak te kan maak terwyl die Deputate en die
Sinodekommissie die versigtiger weg van verdere besinning aanbeveel het.
3.4.3.2 Beredenering:
3.4.3.2.1
Die betrokke besluit van die Sinode – om nie verdere studie te onderneem nie – is nie ’n
veronderstelling van die Sinode nie, maar ’n gevolgtrekking waartoe die Sinode kom
nadat hy die uitvoerige studiemateriaal voor hom behandel het. Dit blyk o.a. uit die feit
dat die betrokke besluite van die Sinode baie laat aan die orde kom in die Rapporte van
die Deputate en die Sinode se Kommissie (Acta 1988:521, 3.6.8 en Acta 1988:523, 4).
3.4.3.2.2
Dit is wel so dat die Sinode sy “afgekeur”-besluit motiveer met: “Die Sinode behoort
nou, na studie van ten minste nege jaar …. ’n duidelik Skrifgefundeerde uitspraak te
lewer” (Acta 1988:510-522). Uit die besluite wat die Sinode op grond van die
Deputaterapport geneem het, blyk dit dat die Sinode met “behoort” bedoel het: nou in
staat is.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.4 Beswaarskrif 2.1.1 – 2e en 3e paragraaf
3.4.4.1 Bewering:
’n Skrifgefundeerde slotsom van die Deputaterapport (3.6.3) word deur die Sinode tersyde
gestel deur van ’n argument op grond van stilswye gebruik te maak.
3.4.4.2 Beredenering:
3.4.4.2.1
Die bewering dat die Sinode die bevindings van die Deputate (Acta 1988:519, 3.6.3) ter
syde stel deur van ’n argument op grond van stilswye gebruik te maak, is korrek. Die
afwysing berus egter nie net op ’n argument van stilswye nie, maar ook op ’n
gevolgtrekking op grond van die Deputate se eksegese. Die motivering van die Sinode
verwys bv. na “Deputaterapport, 3.2.2.2.4, Ongepubliseerde Bylae 8.3.4.1” (Acta
1988:519, 3.6.3).
3.4.4.2.2
Die hele gang van die Sinode se besluite oor hierdie saak is deeglik gegrond op positiewe
gegewens wat die Skrif gee oor die besondere dienste en oor wie wel daarin gedien het.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.5 Beswaarskrif 2.1.1 – 4e paragraaf
3.4.5.1 Bewering:
Die Sinode het ’n slotsom van die Deputate (3.6.7) afgekeur deur te wys op die verskil
tussen eksegete oor 1 Tim 3:11 en oor die werkwoord “katalegesthai” in 1 Tim 5:9.
3.4.5.2 Beredenering:
Die Sinode het nie die bevinding 3.6.7 van die Deputate (Acta 1988:520) afgewys bloot deur
na die verskille tussen eksegete te verwys nie. Die Sinode het die verskillende eksegetiese
moontlikhede geëvalueer en teen mekaar opgeweeg, ’n gemotiveerde keuse gemaak en
daarmee die Deputate se gevolgtrekking as onwaarskynlik beoordeel.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.6 Beswaarskrif 2.1.1 - 2e laaste par. 2.1.1
3.4.6.1 Bewering:
Die Sinode loop, hoewel hy toegee dat die voorgestelde studie van belang kan wees, tog ’n
moontlike bevinding vooruit deur die bewering dat die betrokke studie “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).
3.4.6.2 Beredenering:
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3.4.6.2.1

Die Sinode het nie ’n moontlike bevinding ongemotiveer vooruitgeloop nie. Die Sinode
het – in die lig van die hele Deputaterapport en studie waarop dit gebaseer is – geoordeel
dat die konklusies waartoe hy gekom het, voldoende gefundeer is in die Skrif, en dat die
enkele vrae en onduidelikhede wat moontlik nog bestaan, nie meer hierdie resultate
wesentlik sou kon beïnvloed nie.
3.4.6.2.2
Die Sinode het hier ooglopend die goeie beginsel van Skrifverklaring – dat die
onduidelike dele van die Skrif in die lig van duideliker dele verstaan moet word –
gehanteer (kyk ook Studierapport NGK(N):9, N5).
Besluit: Kennis geneem.
3.4.7 Beswaarskrif 2.1.1 - laaste paragraaf
3.4.7.1 Bewering:
Die Sinode het, ten spyte van sy reg om die advies van verdere studie af te wys, vreemd en
onverantwoord opgetree deurdat hy nie bereid was 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”.
3.4.7.2 Beredenering:
3.4.7.2.1
Dit is nie waar dat die Sinode “nie bereid is om die saak verder te ondersoek nie”. Die
Sinode was nie oortuig dat so ’n verdere studie vir besluitneming oor hierdie saak nodig
was of die konklusies waartoe o.a. die Deputate self die Sinode gelei het, wesentlik sou
beïnvloed nie.
3.4.7.2.2
Die bewering dat die voorgestelde studie “van wesentlike belang is in die beoordeling
van die saak van die vrou in die besondere dienste” is van kardinale belang vir die saak
wat hierdie Beswaarskrif probeer uitmaak. Die bewering word egter nie bewys nie (kyk
ook die beoordeling van Beswaargrond 2).
Besluit: Kennis geneem.
3.4.8 Beswaarskrif 2.1.2 - 1e paragraaf, 1e sin
3.4.8.1 Bewering:
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 is.
3.4.8.2 Beredenering:
Die stelling wat die Beswaarskrif maak, is opsigself waar. Dit bewys egter niks, aangesien
die kerke wat saam in Sinode vergader was, nie verplig was om die werkswyse wat die
Beswaarskrif hier suggereer, te volg nie. Dit is ook nie iets wat in elk geval sou plaasvind
sodat die Sinode dit deur sy besluit “verhinder” het nie. Dit is tog glad nie praktyk in ons
kerke om sake so te hanteer nie (kyk ook Acta 1988:523, motivering by 4.1.1.1).
Besluit: Kennis geneem.
3.4.9 Beswaarskrif 2.1.2 - 1e paragraaf, 2e sin
3.4.9.1 Bewering:
Dit is 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 – geoordeel aan die adviesvrae en
Beskrywingspunte van meerdere kerklike vergaderings waarna 1.1 van Bewaarskrif verwys
het.
3.4.9.2 Beredenering:
Deur duidelik te antwoord op die adviesvrae en/of Beskrywingspunte wat aanvanklik tot die
studie aanleiding gegee het, en verdere vrae wat nie meer die antwoord wesentlik kan
beïnvloed nie, daar te laat, het die Sinode juis die aktuele en brandende vraag in die kerke
sonder onnodige vertraging voldoende gehanteer.
Besluit: Kennis geneem.
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3.4.10 Beswaarskrif 2.1.2 - paragraaf 2
3.4.10.1 Bewering:
Die Sinode maak, van “hulle (vroue) hoef nie noodwendig in ’n besondere diens te staan
nie”, ’n totale verbod, nl. “glad nie”.
3.4.10.2 Beredenering:
3.4.10.2.1 Die “hoef nie” in die Sinodebesluit (Acta 1988:522, 3.7.2) word in die Beswaarskrif uit
sy konteks uitgehaal. Dit staan daar in opvolging van ’n sin wat stel dat vroulike lidmate
hulle gawes tot nut en saligheid van ander lidmate asook van ongelowiges moet
aanwend. Die moet (dit is die ooglopende bedoeling van die deel van die Sinodebesluit)
impliseer egter nie dat dit op die manier van die besondere dienste hoef te gebeur nie.
3.4.10.2.2 Die “glad nie” waarna die Beswaarskrif verwys is nie ’n aanhaling uit die Deputate- of
Kommissierapport of uiteindelike Sinodebesluit nie. Dit is wel so dat die besluit van die
Sinode impliseer dat vroue steeds nie in ’n besondere diens mag staan nie. Dit is egter
nie asof die Sinode dit nou nuut sê nie. Die Sinode stel in 3.7.1 dat daar nie voldoende
argumente op grond van die Skrif aangevoer is waarom die status quo moet verander nie
(Acta 1988:522. 3.7.1: Die Deputaterapport het nie aangetoon dat ons voldoende
getuienis uit sy geopenbaarde wil het dat dit die wyse is waarop Hy in sy kerk werk nie.).
Besluit: Kennis geneem.
3.4.11 Beswaarskrif 2.1.2 - 2e en 3e paragraaf
3.4.11.1 Bewering:
Daar is sprake van die Sinode se ‘valbylbesluit’ en dit word beweer dat die Sinode sonder
om die moontlike resultaat van so ’n voorgestelde studie te verdiskonteer, ’n totaalafwysende en finale besluit geneem het.
3.4.11.2 Beredenering:
3.4.11.2.1 Oor die beweerde nie-verdiskontering van moontlike studieresultate – kyk 3.3.2.2.2-3,
3.3.6.2.1-2 en 3.3.7.2.1 hierbo.
3.4.11.2.2 Die indruk wat die beswaar hier deur terme soos “finale besluit”, “valbylbesluit” en
“totaal-afwysende en finale besluit” skep (nl. dat die saak nou totaal gesluit is) is nie
waar nie. In die Gereformeerde kerkregering is geen besluit van ’n kerklike vergadering
onveranderbaar nie. Selfs ’n Belydenisskrif van die kerk kan met die voorlegging van
die nodige Skrifberoep verander word! Indien ’n persepsie sou bestaan dat Sinode 1988
se besluit verdere studie onmoontlik maak, is so ’n persepsie verkeer. Die besluite van
Sinode 1988 oor die vrou in besondere dienste is soos alle besluite wat Sinodes neem,
oop vir revisie onder bepaalde voorwaardes (KO, art. 46). KO, artikel 46 maak ook
voorsiening vir Beskrywingspunte gegrond op nuwe en relevante studiemateriaal.
3.4.11.2.3 Al sou hierdie Beswaarskrif afgewys word, staan dit dus nog steeds enige persoon of
kerklike vergadering vry om die studie wat die Sinode nie nodig geag het nie, self te
onderneem, en – indien die resultate sou aantoon dat die Sinode gefouteer het – dit dan
voor te lê as motivering vir revisie. So ’n werkswyse is in die lig van KO, art. 30 die
aangewese weg.
Besluit: Kennis geneem.
3.4.12 Samevattende bevinding
Die Beswaarskrif toon nie oortuigend aan dat die Sinode se besluit voortydig was nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.4.13 Samevattende aanbeveling
Die Beswaarskrif slaag nie op Beswaargrond 1 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.5 Beswaargrond 2 (Beswaarskrif 2.2)
3.5.1 Formaat van die Beswaargrond
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3.5.1.1

Die Beswaargrond bestaan uit ’n basiese sin “Die Sinode gaan nie op ’n goed-verantwoorde
wyse met die Skrif om nie”. Daar word dan verder drie hoofargumente ten gunste van
hierdie stelling aangevoer, met verskeie berederinge onder elk.
3.5.1.2 Die Rapport sal ook hier elkeen van die onderafdelings afsonderlik behandel onder die
opskrifte Bewerings en Beredenerings. Aan die einde word ’n samevattende bevinding en
aanbeveling gegee.
Besluit: Kennis geneem.
3.5.2 Beswaarskrif 2.2.1
3.5.2.1 Bewerings:
3.5.2.1.1
Die Sinode het – met besondere verwysing na een van die besluite van Sinode 1988
(Acta 1988:519, 3.6.5) - aangesluit by die tradisionele Skrifberoep en 1 Tim 2:11-14 en 1
Kor 14:33-35 sy vernaamste Skrifberoep vir sy besluit gemaak het.
3.5.2.1.2
Verder het die Sinode die saak van “besondere dienste” onregmatig in 1 Tim 2:11-14 en
1 Kor 14:33-35 “ingedra”.
3.5.2.1.3
Dan nog dat - deur alternatiewe eksegese van die gedeeltes – die Sinode se eksegese van
hierdie gedeeltes nie korrek is nie.
3.5.2.2 Beredenering:
3.5.2.2.1
Oor bewering 3.5.2.1.1 hierbo:
Die Beswaarskrif gee in hierdie gedeelte blyke dat dit die Sinode se hantering van die
Skrif nie goed weergee nie. Die indruk is dat die Beswaarskrif op ander standpunte as
die Sinode s’n reageer. Dit is bv. nie korrek dat die Sinode sy konklusie(s) net op 1 Tim
2:11-14 en 1 Kor 14:33-35 gegrond het nie. Die Sinode se konklusie rus ook op die
Deputaterapport 3.2.1.1 en 3.2.2.2.1, en op die Ongepubliseerde Bylae 2.4.1, 2.4.2, 7.6,
7.8, 8.3.1 – 8.3.3., en selfs op stof van die GES-Handelinge van 1972:170, 188-190, 199
en 201 (Acta 1988:520, 3.6.5). Ook die Deputaterapport het 1 Tim 2:11-14 nie as
“bewysteks” opsigself behandel nie, maar juis aangetoon dat dit in lyn is met die ander
Nuwe-Testamentiese gegewens (Acta 1988:515-6, 3.2.2.2.1; [eintlik die hele 3.2, wat
die hoofskap vanuit die hele Skrif fundeer]; vgl. ook Ongepubliseerde Bylae:4-5,
1.3.1.1; 19, 3.3.1.1; 60 e.v., 7.6.3).
’n Onbevange nagaan van die Sinode se stof wys dus dat 1 Kor 14 en 1 Tim 2 nie
opsigself as bewystekste gehanteer is nie. Die Sinode toon egter aan die betekenis wat
hierdie tekste in die lig van en in die lyn van Efes 5 en 1 Kor 11 vir hierdie saak het.
3.5.2.2.2
Oor bewering 3.5.2.1.2 hierbo:
Die saak van die besondere dienste word dus nie op die manier wat die Beswaarskrif
impliseer, in die genoemde tekste ingedra nie. Die belang en betekenis wat hierdie tekste
egter – in samehang met ander tekste – vir die saak van die vrou in die amp het, word
deur geldige eksegese daaruit afgelei (kyk ook Acta 1994:485, 4.4).
Juis omdat die Skrif nie vir al ons vrae direkte “Ja” of “Nee” tekste het nie, moet
betrokke onderliggende beginsels en die betekenis daarvan volgens erkende eksegetiese
beginsels vir ’n bepaalde saak dikwels in ons kerklike lewe gehanteer word (vlg.
Ongepubliseerde Bylae:21 “Inleiding”).
Kyk vir die saak van die Skrifhantering deur Sinode 1988 ook die Beswaar by Sinode
1994 (Acta 1994:474-5, 2.2.1) en die antwoord van die Sinode daarop (Acta 1994:481-2,
4.1).
3.5.2.2.3
Oor bewering 3.5.2.1.3. hierbo:
Die alternatiewe eksegese wat die Beswaarskrif van bv. 1 Tim 2:11-14 gee, is
aanvegbaar. Dit verklaar hierdie uitsprake tydgebonde (kyk ook Acta 1994:485, 4.4.2.4),
en beantwoord nie die vraag wat die gedeelte dan wel vir vandag te sê het nie.
Die Beswaarskrif se hantering van hierdie Skrifgegewens roep self verskeie eksegetiese
vrae op, byvoorbeeld:
* Is authentein werklik so negatief bedoel? Waarom word die verbod dan net aan die
vrou gegee?
* Is dit eksegeties verantwoordbaar om ’n gedeelte in ’n “amptelike” brief, wat oor die
samekomste van die gemeente gaan en wat direk gevolg word deur voorskrifte oor
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wie as ampsdraers mag dien, van geen betekenis te ag vir die kwessie of vroue in
besondere dienste mag staan nie?
In elk geval sou die aanvaarding van ’n ander eksegese by hierdie tekste nie noodwendig
die konklusies van die Sinode omverwerp nie, aangesien die Sinode se konklusies ook op
gegewens van ander Skrifgedeeltes steun.
Die bewering in die laaste sin van 2.2.1 in die Beswaarskrif bewys nie enigiets nie. Dit
is nie net maklike afleidings uit die Skrif wat geldig is nie. ’n Kerklike vergadering
bereik dikwels sy konklusies na baie en moeitevolle Skrifondersoek.
3.5.2.2.4
Die Beswaarskrif gebruik ook in hierdie hele gedeelte uitdrukkings wat nie reg aan die
Sinodestukke laat geskied nie, en wat ’n negatiewe “klimaat” rakende die Sinode se werk
skep. Byvoorbeeld:
* A4 1997:611, laaste par., “uitdruklik”;
* A4 1997:612, vierde par, “vanselfsprekend en onbetwisbaar”, “absolute swyg– en
regeerverbod”;
* A4 1997:662, tweede laaste par., “tot swye in die gemeente te dwing”;
* A4 1997:612, laaste par., “absolute verbod”;
* A41997:613, eerste lang par. se einde – dit was die ampsvraag wat voor die Sinode
was!
* A4 1997:613, par. net voor 2.2.2., “nie so maklik”.
Besluit: Kennis geneem.
3.5.3 Beswaarskrif 2.2.2
3.5.3.1 Bewerings:
3.5.3.1.1
Die Sinode onderskei “besondere diens” op so ’n wyse van “amp van die gelowige” dat
dit wesentlik iets anders word.
3.5.3.1.2
Die Sinode se eksegese en hantering van die onderskeid tussen besondere dienste en amp
van die gelowige (bv. 2e laaste paragraaf onder 2.2.2) lei daartoe dat die Sinode die
besondere ampte laai met begrippe en inhoud soos “status, mag en aansien”.
3.5.3.1.3
Die Beswaarskrif vra ook die vraag of die Sinode nie besig is met ’n “teologiese
konstruksie en veronderstelling” wanneer daar “aanvaar” word dat die uitsluiting van die
vrou uit die besondere dienste “direk” voortvloei uit Bybel-uitsprake oor die hoofskap
van die man in die huwelik nie? (kyk laaste paragraaf onder 2.2.2).
3.5.3.2 Beredenering:
3.5.3.2.1
Bewering 3.5.3.1.1 hierbo:
Die feit dat die Sinode erken dat daar besondere dienste is – soos wat die GKSA bely
(NGB, art. 30) – beteken nog nie dat dit daarvan iets wesenlik anders maak nie (vlg. ook
Acta 1994:482, 4.2). Ook nie die feit dat ’n bepaalde deel van die gemeente – nl.
vrouens (en mans wat nie aan die vereistes van 1 Tim 3 beantwoord nie) – van ’n
bepaalde deel van die werk in die gemeente uitgesluit word, kan tot sodanige konklusie
aanleiding gee nie.
Dit lyk eerder asof die Beswaarskrif die besondere dienste onderspeel, bv. deur ’n sin
soos: “Op voetspoor van Christus self is wat ons vandag ‘amp’ noem, niks meer as
selfverloënende diens nie.” As dit die hele waarheid is, is daar geen onderskeid meer
tussen besondere diens en enige ander diens van ’n gelowige nie, want alle diens van elke
gelowige is “selfverloënende diens”. Die Beswaarskrif verreken nie Skrifgedeeltes wat
bv. in Acta 1988:515, 3.2.2.2.6.3 genoem word nie. Ook nie Acta 1994:482 e.v.,
4.2.2.1.2 en 4.2.2.1.3 nie.
Kyk ook die Beswaar by die Sinode van 1994 teen hierdie aspek van Sinode 1988 se
besluit (Acta 1994:475, 2.2.2) en Sinode 1994 se antwoord daarop (Acta 1994:482-3,
4.2).
Die eksegetiese beredeneringe van die Beswaarskrif stel sekere sake vraenderwys, maar
toon nie met geldige eksegtiese gegewens aan dat die Sinode die Skrifgegewens verkeerd
verklaar het nie.
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3.5.3.2.2

Bewering 3.5.3.1.2 hierbo:
Dit is nie korrek om te beweer dat die Sinode die amp laai met begrippe en inhoud soos
status, mag en aansien nie (vgl. A4 1997:614, tweede laaste par.). Die agtergrondstudie
wat o.a die Sinode tot sy konklusies gelei het, toon juis aan dat dit nie die karakter van
die hoofskap is wat in hierdie studie ter sprake is nie (kyk Ongepublieerde Bylae:63; kyk
ook Deputaterapport 3.2.1.1.4 en 3.2.2.1.5).
3.5.3.2.3
Bewering 3.5.3.1.3 hierbo:
Wat die Beswaarskrif “teologiese konstruksie en veronderstelling” noem, is in der
waarheid die eksegetiese konklusies waartoe die Sinode gekom het (vgl. 3.2.2.2.3 en
3.2.2.2.4), nadat indringende eksegese gedoen is.
Besluit: Kennis geneem.
3.5.4 Beswaarskrif 2.2.3
3.5.4.1 Bewering:
3.5.4.1.1
Die Sinode het nie die wesentlike verandering wat die “Nuwe verbond” of die
eskatologiese aard van die kerk vir die vrou gebring het, verdiskonteer nie.
3.5.4.2 Beredenering:
3.5.4.2.1
Die verandering wat die verlossing in Christus vir die vrou beteken, is wel deeglik deur
die Sinode verreken, o.a. deur dit positief te beskryf, en deur aan te toon waarom dit nie
outomaties beteken dat sy ook in die besondere dienste mag staan nie (Acta 1988:512
e.v., 3.2.2.1 en 3.2.2.2; ook Acta 1988:5.1.9, 3.6.3, kyk ook Ongepubliseerde Bylae:46
e.v.). Dit kom voor asof die Beswaarskrif eerder bedoel het om te sê dat die manier
waarop die Sinode dit verreken het, hulle nie bevredig nie.
3.5.4.2.2
Die “relativering” wat in die Beswaarskrif genoem word, is ook deeglik in die stukke
voor Sinode 1988 en in sy besluite verreken, bv. deurdat die aard van die man se gesag
duidelik gedefinieer word (Acta 1988:512 e.v., 3.2.2.1.1 en 3.1.1.1.5). Die manlike
hoofskap word nie deur die Sinode in absolute sin verstaan en toegepas nie (Acta
1991:519, 3.6.4 en Acta 1988:522, 3.7.2).
3.5.4.2.3
Al is dit “gerelativeer”, is die onderskeid wat die Here tussen man en vrou maak, nie
totaal opgehef in die Nuwe-Testamentiese gemeente nie (kyk Kol 3:18; 1 Tim 2:11-13).
Die verwysing in die Beswaarskrif na die voorbeeld van slawerny, is nie geldig nie. Die
Evangelie het inderdaad die verhouding tussen slaaf en eienaar vernuwe, en later selfs
gelei tot die opheffing van hierdie verwronge werkgewer-werknemer verhouding, maar
dit het nie van slawe eienaars gemaak nie, en ook nie ’n geheiligde werkgewerwerknemer verhouding en ’n onderskeiding in verpligtinge tussen hulle opgehef nie (Kol
3:22; 4:1).
Besluit: Kennis geneem.
3.5.5 Samevattende bevinding
3.5.5.1 Beswaargrond 2 toon nie oortuigend aan dat die Sinode “nie op goed-verantwoorde wyse”
met die Skrif omgegaan het nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.5.6 Samevattende aanbeveling
3.5.6.1 Die Beswaarskrif slaag nie op Beswaargrond 2 nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.6 Versoek (Beswaarskrif 2.3)
3.6.1 Inhoud van die versoek
3.6.1.1 Die versoek van die Suidelike Partikulierse Sinode is tweërlei:
3.6.1.1.1
Die Sinode sal sekere Skrifgegewens op ’n ander manier in sy besluit verdiskonteer
3.6.1.1.2
Die Sinode sal verder studie doen oor bepaalde aspekte van die saak.
Besluit: Kennis geneem.
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3.6.2 Beoordeling van die versoek
3.6.2.1 Hierdie Beswaarskrif vra nie bloot hernude studie nie (kyk 3.6.1.1.1), maar ook ’n ander
manier van kyk na die saak, wat uit die hele benadering van die Beswaarskrif net een ding
kan beteken: dat vroue tot die besondere ampte toegelaat word. Die Beswaarskrif toon
egter nie oortuigend aan dat inhoudelike hersiening van die Sinodebesluit nodig is nie.
3.6.2.2 Die Beswaarskrif toon nie aan waarom juis Deputate van ’n Nasionale Sinode verdere studie
(kyk 3.6.1.1.2) oor die onderhawige saak moet doen nie. Die afwysing van die versoek van
Suidelike Partikuliere Sinode impliseer egter nie dat die normale kerklike weg van studie,
wat via die beoordeling van mindere vergaderings tot besluite van ’n Sinode kan lei, afgesny
word nie (kyk ook 4.11.2.2).
Besluit: Kennis geneem.
3.6.3 Slotbevinding
3.6.3.1 Die Beswaarskrif toon nie aan dat die Sinode van 1988 in sy afkeuring van verdere studie
prematuur opgetree het of die Skrif verkeerd gehanteer het nie.
Besluit: Goedgekeur.
4. Slotaanbevelings
4.1 Die Beswaarskrif slaag nie.
4.2 Gevolglik word ook nie aan die versoek (Acta 1997:557-8, 2.3) gevolg gegee nie.
Besluit: Goedgekeur.
E. KOMMISSIERAPPORT

1. Opdrag
Om die Sinode te adviseer oor die Rapport van Studiedeputate : vrou in die amp.
2. Sake kennis geneem
2.1 Agtergrond
• ‘n Studiedeputaterapport oor die vrou in die amp dien by Sinode 1988. Hierdie Deputate
beveel o.a. aan dat kerke versoek moet word om studie te maak van die vrou in besondere
dienste.
• Sinode 1988 keur bogenoemde aanbeveling af met motivering dat die Sinode na 9 jaar (vanaf
1979 adviesvrae) ‘n duidelike Skrifgefundeerde standpunt kan stel.
• Op Sinode1 997 dien ‘n Beswaarskrif van Suidelike Part. Sinode oor die verkiesbaarheid van
die vrou in die amp.
• Sinode 1997 verwys die Beswaarskrif na Studiedeputate om die volgende Sinode te adviseer.
• Hierdie advies is na u Kommissie verwys vir aanbeveling.
3. Beredenering
Die hele Beswaarskrif is gebou op een basiese argument nl. dat die beswaardes voel die Sinode 1988
sonder werklike gronde, verdere studie oor die vrou in die amp, afgekeur het.
Die Studiedeputate weerlê hierdie bewering van die beswaardes punt vir punt vanuit die Handelinge
Sinode 1988 en ongepubliseerde Bylae asook Handelinge Sinode 1997.
4.1 Beswaargrond 1
4.1.1 Inleidende sin (pt. 3.4.2)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.2.1)
Die besluit van die Sinode 1988 was voortydig omdat dit uit die Deputaterapport blyk dat
daar nog onduidelikhede oor die saak is.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.2.2)
•
‘n Sinode hoef nie Deputate van pre-advies se advies te aanvaar nie.
•
Die Sinode het sy besluit om nie verdere studie te onderneem nie, gemotiveer.
•
Dit is nie so dat dit uit die Deputate 1988 se Rapport blyk dat daar nog onduidelikhede
oor die adviesvrae is nie.
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Bevinding van Kommissie
Wanneer die Studierapport 1988 nagegaan word (Acta 1988:521, 368 pte. 3.6.5 en 3.73) is dit
duidelik dat die Studiedeputate ‘n uitvoerige studie gedoen het waarby verskillende kenners
op Ou en Nuwe Testamentiese vlak betrek is. Die Sinode 1988 kon dus inderdaad tot die
gevolgtrekking kom dat hulle ‘n duidelike Skrifgefundeerde uitspraak kon lewer en dat
verdere studie nie die besluit sou beïnvloed nie.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van Studiedeputate soos weergegee in pt. 3.4.2.2 goed.
4.1.2

Beswaarskrif 2.1.1 – eerste sin en par. (pt. 3.4.3)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.3.1)
Die beswaardes beweer dat die Sinode 1988 sy besluit dat hy ‘n Skrifgefundeerde uitspraak
kan maak, op ‘n veronderstelling gebou het.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.3.2)
Sinode 1988 se besluit berus nie op ‘n veronderstelling nie, maar op die uitvoerige
studiemateriaal van die Studiedeputate wat Sinode 1988 geadviseer het.
Sinode 1988 het ook sy besluit so gemotiveer.
Bevinding van Kommissie
Wanneer die stukke nagegaan word, is dit duidelik dat die studiedeputate se beredenering
geldig is.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van Studiedeputate goed.

4.1.3

Beswaarskrif 2.1.1 – 2e en 3e paragraaf (pt. 3.4.4)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.4.1)
Die Sinode verwerp ‘n Skrifgegronde uitspraak op grond van ‘n argument van stilswye.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.4.2)
•
Sinode 1988 het wel sy besluit op grond van die “stilswye” geneem, maar in sy
motivering ook verwys (Deputaterapport 1988:519, 3.6.3) na die deeglike eksegese
soos vervat in Deputaterapport, 3.2.2.2.4, Ongepubliseerde Bylae 8.3.4.1.
•
Die besluite is gegrond op positiewe Skrifgetuienis.
Bevinding van Kommissie
Bogenoemde dokumente is nagegaan en die beredenering van die Studiedeputate is geldig.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.

4.1.4.

Beswaarskrif 2.1.1 – 4e paragraaf (pt. 3.4.5)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.5.1)
Sinode 1988 het die slotsom van die Studiedeputate 1988:520, 3.6.7 (nl. Dat Nuwe
Testamentiese getuienis dui op die moontlikheid dat ten opsigte van die ongetroude vroue ‘n
afsonderlike besondere diens kon bestaan) afgewys op grond van verskil tussen eksegete oor
bepaalde Skrifgedeeltes.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.5.2)
Sinode 1988 het ‘n gemotiveerde keuse tussen verskillende eksegetiese moontlikhede
(1988:520, 3.6.7) gemaak.
Bevinding van Kommissie
Sinode 1988 sê in sy motivering (1988:521,3.6.7) onder andere in die lig van al die ander
gegewens in die Bybel insake die vrou in die besondere dienste, hier nie ‘n uitgemaakte saak
is dat katelegesthai op verkiesing tot ‘n besondere diens dui nie.
Dit is duidelik dat u Studiedeputate suiwer is in hulle beredenering.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.
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4.1.5

Beswaarskrif 2.1.1-2e laaste paragraaf 2.1.1 (pt. 3.4.6)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.6.1)
Sinode 1988 het ‘n moontlike bevinding vooruit geloop met sy besluit dat verdere studie nie
‘n invloed sal hê op die besluit van die Sinode met betrekking tot die vrou in die amp nie.
Beredenering van die Studiedeputate (pt. 3.4.6.2)
•
Die Sinode kom tot ‘n besluit gerond op indringende studie en eksegese en loop nie ‘n
bevinding ongemotiveerd vooruit nie.
•
Die Sinode oordeel dat die enkele vrae en onduidelikhede nie die besluit oor die vrou in
die amp sal beïnvloed nie.
•
Die Sinode het in sy besluit die onduidelike dele van die Skrif in die lig van die
duidelike dele verklaar.
Bevinding van Kommissie
Die Studiedeputate se beredenering is geldig.
Sinode 1988 motiveer inderdaad (1988:521, 368) sy besluit deur na bevindinge in die
Studierapport en Kommissieverslag te verwys.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.

4.1.6

Beswaarskrif 2.1.1 – laaste paragraaf (pt. 3.4.7)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.7.1)
Die Sinode het vreemd optgetree omdat hy nie bereid was om verdere studie toe te laat nie
aangesien die karakter van die besondere dienste waaroor verdere studie onder andere
aanbeveel is, van wesenlike belang is.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.7.2)
•
Dit is nie waar dat die Sinode nie bereid was om die saak verder te ondersoek nie.
•
Die Sinode was net oortuig dat verdere studie nie nodig is vir sinvolle besluitneming
nie.
•
Die beswaardes lewer nie bewys dat die voorgestelde studie van wesenlike belang is vir
die besluitneming oor die vrou in die amp nie.
Bevinding van Kommissie
Die beredenering van die Studiedeputate is geldig. Die beswaardes lewer inderdaad geen
bewyse dat verdere studie noodsaaklik is nie. Soos nou reeds herhaaldelik gesê, het die
Sinode voldoende studie en eksegetiese materiaal tot sy beskikking gehad en was geregverdig
in sy oordeel dat verdere studie nie nodig is vir sinvolle besluitneming nie.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.

4.1.7

Beswaarskrif 2.1.2 – 1e paragraaf, 1e sin (pt. 3.4.8)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.8.1)
Sinode 1988 het verdere besinning oor die Studierapport voor ‘n finale besluit geneem is,
verhinder.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.8.2)
•
Sinode 1988 het inderdaad nie geleentheid aan die kerkverband gegee vir verdere
besinning voor hy die besluit neem nie.
•
Sinode 1988 het egter nie hierin onregmatig opgetree nie aangesien dit nie die kerklike
weg van hantering van so ‘n saak is nie.
Bevinding
Die Studiedeputate se beredenering is geldig.
Aanbeveling:
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.
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4.1.8

Beswaarskrif 2.1.2 – 1e paragraaf, 2e sin (pt. 3.4.9)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.9.1)
Gesien in die lig van die brandende aktualiteit van die onderwerp is dit vreemd dat die Sinode
sekere vrae onbeantwoord laat.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.9.2)
Die vrae wat in die adviesvrae en Beskrywingspunte gevra is duidelik en so spoedig moontlik
beantwoord.
Bevinding van Kommissie
Die Studiedeputate se beredenering is geldig.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.

4.1.9

Beswaarskrif 2.1.2- paragraaf 2 (pt. 3.4.10)
Beswaardes se bewering (pt. 3.4.10.1)
Die Sinode het deur hulle besluit van “hulle (vroue) hoef nie noodwendig in die besondere
diens te staan nie, ‘n totale verbod, nl. “glad nie”, gemaak. Die beswaardes verwys hier na
Acta 1988:522, 372.
Vir duidelikheid word die betrokke deel van die 1988 Studiedeputaterapport hier weergegee:
“Vroulike lidmate moet – soos manlike lidmate – hulle gawes tot nut en saligheid van ander
lidmate asook van ongelowiges aanwend. Daartoe is hulle geroep in die amp van die
gelowige, en tot uitvoering van hierdie roeping hoef hulle nie noodwendig in die
besondere diens te staan nie (Beklemtonings bygevoeg ) (Acta 88:522, 3.7.2).
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.10.2)
Die Studiedeputate beredeneer die bewering onder twee punte:
Die “hoef nie” het nooit in die Sinodebesluit beteken dat dit tog ook kan dat vroue in die
besondere amp staan nie.
Die “glad nie” waarna die Beswaarskrif verwys is ‘n afleiding van die beswaardes en nie ‘n
aanhaling nie.
Bevinding van Kommissie
Hierdie beswaar berus op ‘n foutiewe interpretasie van die Sinodebesluit en word voldoende
weerlê deur die Studiedeputate.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.

4.1.10 Beswaarskrif 2.1.2 – 2e en 3e paragraaf (pt. 3.4.11)
Beswaardes se bewering (pt.3.4.11.1)
Die beswaardes sien die besluit van die Sinode as ‘n totaal-afwysende en finale besluit en
noem dit ‘n “valbyl-besluit”, waarin die resultate van die voorgestelde studie nie
verdiskonteer is nie.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.4.11.2)
•
Oor die finaliteit van die besluit, wys die Studiedeputate daarop dat alle besluite van ‘n
kerkvergadering met die nodige bewyse uit die Skrif, veranderbaar is op die pad van
KO 46.
•
Al sou die Beswaarskrif afgewys word, kan enige persoon die studie wat die Sinode
afgewys het self onderneem en dit dan voorlê as motivering vir revisie van die besluit
van die Sinode oor die vrou in die amp.
Bevinding van Kommissie
Die Studiedeputate toon oortuigend aan dat die bewering van die beswaardes nie juis is nie.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.
4.1.11 Samevattendebevinding van die Studiedeputate ( pt. 3.4.12)
Die Beswaarskrif toon nie oortuigend aan dat die Sinode se besluit voortydig was nie.
Aanbeveling
Die Sinode keur hierdie bevinding goed.
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4.1.12 Samevattende aanbeveling van die Studiedeputate (pt. 3.4.13)
Die Beswaarskrif slaag nie op Beswaargrond 1 nie.
Aanbeveling
Die Sinode keur hierdie aanbeveling goed.
4.2

Beswaargrond 2 (Beswaarskrif 2.2) (pt. 3.5)
Hierdie beswaargrond bestaan uit een basiese bewering nl. dat die Sinode nie op goedverantwoorde wyse met die Skrif omgaan nie. Drie hoofargumente ter stawing word
aangevoer:
4.2.1 Argument 1 : Beswaarskrif 2.2.1 (pt. 3.5.2)
In hierdie argument kan drie beweringe onderskei word:
4.2.1.1 Bewering van die beswaardes (pt. 3.5.2.1.1)
•
Die Sinode (Acta 1988:519, 3.6.5) het die “besondere dienste” op grond van die
tradisionele Skrifberoep onregmatig aan 1 Timoteus 2:11-14 en 1 Kor 14:33-35 verbind
en het dit sy vernaamste Skrifberoep gemaak.
•
Die eksegese van die Sinode was nie korrek nie.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.5.2.2.1)
•
Die Sinode 1988 se konklusie het op die Deputaterapport (1988:510, 513) en die
ongepubliseerde Bylae van die Rapport en ander gegewens, berus.
•
1 Timoteus 2:11-14 en 1 Korintiërs 14:33-35 is in die lig van Ef 5 en 1 Kor 11 verklaar
en is daarom nie opsigself as bewysteks gebruik nie.
Bevinding van Kommissie
Die Studiedeputate dui oortuigend aan dat hierdie bewering van die beswaardes nie gegrond is
nie.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.
4.2.1.2 Beswaardes se bewering (pt. 3.5.2.1.2)
Sinode 1988 het die saak van die “besondere dienste onregmatig in 1 Tim 2:11-14 en 1 Kor
14:33-35 “ingedra”.
Studiedeputate se beredenering (pt. 3.5.2.2.2)
•
Die saak van die besondere dienste word nie op onregmatige wyse in hierdie tekste
ingedra nie maar die tekste se betekenis vir die vrou in die amp word in die lig van
ander tekste ontgin.
•
Die Studiedeputate verwys ook na die antwoord van Sinode 1994 op ‘n beswaar teen
die Skrifhantering van Sinode 1988 (Acta:1994:174, 475, 481,482).
Bevinding van Kommissie
Vanuit die ter sake gedeeltes van Acta 1988 en Acta 1994 is dit duidelik dat die
Studiedeputate se beredenering geldig is.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.
4.2.1.3 Bewering van beswaardes (pt. 3.5.2.1.3)
Die Sinode 1988 se eksegese van bogenoemde gedeeltes is nie korrek nie.
Beredenering van Studiedeputate (pt. 3.5.2.2.3)
•
Die Beswaarskrif se alternatiewe eksegese van 1 Tim 2:11-14 is aanvegbaar en roep
verskeie eksegetiese vrae op.
•
In elk geval sou die aanvaarding van die Beswaarskrif se eksegese nie noodwendig die
konklusies van die Sinode 1988 omverwerp nie.
Bevinding van die Kommissie
By die nagaan van die alternatiewe eksegese van die Beswaarskrif (Acta:1997:548, 549) was
dit vir u Kommissie duidelik dat die Studiedeputate se beredenering geldig is.
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4.2.2

Tweede argument: Beswaarskrif 2.2.2 (pt. 3.5.3)
Daar kan weereens drie beweringe onderskei word in hierdie argument:
4.2.2.1 Bewering van beswaardes (pt. 3.5.3.1.1)
Die Sinode 1988 onderskei “besondere diens” op so wyse van “amp van gelowige” dat dit
wesentlik iets anders word.
Beredenering van Studiedeputate (pt 3.5.3.2.1)
•
Die Sinode 1988 het nie deur die wyse waarop hy die “besondere diens” onderskei,
wesentlik iets anders daarvan gemaak nie.
•
Dit lyk eerder of die beswaardes die besondere dienste onderspeel.
•
Die beswaardes toon nie met geldige eksegetiese konklusies dat die Sinode 1988 die
Skrif verkeerd verklaar het nie.
Bevinding van Kommissie
Die Studiedeputate se beredenering is geldig.
Aanbeveling
Die Sinode keur die Studiedeputate se beredenering goed.
4.2.2.2 Bewering van beswaardes (pt. 3.5.3.1.2)
Die Sinode 1988 het deur sy eksegese en sy hantering van die onderskeid tussen die
besondere dienste, die besondere dienste gelaai met die inhoud soos “status, mag en aansien”.
Beredenering van Studiedeputate (pt. 3.5.3.2.2)
Dit is duidelik uit die agtergrondstudie op grond waarvan die Sinode 1988 sy besluit geneem
het, dat bogenoemde bewering nie waar is nie.
Bevinding van die Kommissie
Die beredenering van die Studiedeputate is geldig.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.
4.2.2.3 Bewering van beswaardes (pt. 3.5.3.1.3)
Die Beswaarskrif vra die vraag of die Sinode 1988 nie besig was met ‘n teologiese
konstruksie en veronderstelling” wanneer daar aanvaar word dat die uitsluiting van die vrou
uit die besondere dienste “direk” voortvloei uit die Bybel-uitsprake oor die hoofskap van die
man in die huwelik.
Beredenering van die Studiedeputate (pt. 3.5.3.2.3)
Die Sinode 1988 het hulle konklusies op deeglike eksegese gegrond.
Bevinding van Kommissie
Die Studiedeputate se beredenering is geldig.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.
4.2.3 Derde argument: Beswaarskrif 2.2.3 (pt. 3.5.4)
4.2.3.1 Bewering van beswaardes (pt. 3.5.4.1)
Die Sinode het nie die wesentlike verandering wat die “Nuwe verbond” of die eskatologiese
aard van die kerk vir die vrou gebring het, verdiskonteer nie.
Beredenering van Studiedeputate (pt. 3.5.4.2)
•
Die Sinode verreken die betekenis van die verlossing in Christus vir die vrou wel
deeglik.
•
Die hoofskap van die man word korrek deur die Sinode 1988 verstaan.
•
Die onderskeid tussen man en vrou word nie geheel en al opgehef in die Nuwe
Testament nie.
Bevinding van Kommissie
Die beredenering van die Studiedeputate is geldig.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beredenering van die Studiedeputate goed.
4.3 Samevattende bevinding van Studiedeputate (pt. 3.5.5)
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Beswaargrond 2 toon nie oortuigend aan dat die Sinode 1988 “nie op goed-verantwoorde wyse
met die Skrif omgegaan het nie”.
Aanbeveling
Die Sinode keur die bevinding goed.
4.4 Samevattende aanbeveling van Studiedeputate
Die Beswaarskrif slaag nie op Beswaargrond 2 nie.
Aanbeveling
Goedgekeur.
4.5

Versoek (Beswaarskrif 2.3) (pt. 3.6)
Inhoud (pt. 3.6.1)
Die Beswaarskrif versoek dat die Sinode seker Skrifgegewens op ‘n ander wyse in sy besluit
verdiskonteer en dat die Sinode 1997 verdere studie onderneem oor bepaalde aspekte van die
saak.
Beoordeling van Studiedeputate (pt.3.6.2)
•
Die Beswaarskrif vra nie blote nuwe studie nie, maar ook ‘n ander kyk na sake nl. die
toelating van die vrou tot die amp.
•
Die Beswaarskrif toon nie waarom die Nasionale Sinode 1997 studie moet onderneem
nie.
Aanbeveling
Die Sinode keur die beoordeling van die Studiedeputate goed.

4.6

Slotbevinding van Studiedeputate (pt. 3.6.3)
Die Beswaarskrif toon nie aan dat die Sinode 1988 in sy afkeuring van verdere studie
prematuur opgetree het of die Skrif verkeerd gehanteer het nie.
Aanbeveling
Goedgekeur.

4.7

Slotaanbeveling (pt. 4)
•
Die Beswaarskrif slaag nie.
•
Gevolglik word ook nie aan die versoek (Acta 1997:557-8, 2.3) gevolg gegee nie.
Aanbeveling
Goedgekeur.

F. RAPPORT 2 - DEPUTATE : VROU IN DIE AMP
(Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Noord-Transvaal insake verskille en ooreenkomste van Kerke
met wie ons in korrespondensie is oor die vrou in die besondere dienste.)
1. Opdrag
1.1 Om die relevante besluite van Sinodes van die GKSA in verband met die vrou in die besondere
dienste, al dan nie, te vertaal en deur middel van die DKBK aan kerke te stuur met wie die GKSA in
korrespondensie staan.
1.2 Om die relevante besluite van kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan deur middel van
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 implikasies wat die verskille vir kerklike korrespondensie het
(Acta,1997 : 559).
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Uitvoering van opdrag
2.1.1 Punt 1.1 is uitgevoer. Geen kommentaar is van die betrokke kerke ontvang nie.
2.1.2 Punt 1.2 is uitgevoer. Die volgende kerke het hulle besluite beskikbaar gestel:
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2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4

Christelijke Gereformeerde kerk in Nederland (CGK)
Reformed Churches of Australia (RCA)
Nederlandsche Gereformeerde Kerken (NedlGK)
Uit die Rapport van die CGK word die besluite van die volgende kerke ook ter kennisname
voorgehou:
2.1.2.4.1
Presbyterian Church in Korea (PCK) [Die GKSA is in korrespondensie met die PCK.]
2.1.2.4.2
Gereformeerde Kerken Nederland (Vrijgemaakt) (GKN-Vrijgemaakt) .[Die GKSA het die
GKN-Vrijgemaakt korrespondensie aangebied, daarom is hulle besluite in dié verband ter
sake.]
2.1.2.4.3
Christian Reformed Church in North America (CRC) [Die GKSA is steeds in
korrespondensie met die CRC.]
2.1.3 Punt 1.3 word in hierdie Rapport uitgevoer.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Besluite van kerke
2.2.1 CGK
2.2.1.1 Na ’n omvattende studie van Skrifgegewens en ander relevante aspekte besluit die Sinode
van 1998 dat daar geen Skrifregverdiging is om enige van die drie amptelike dienste vir
vrouelidmate oop te stel nie.
2.2.1.2 Genoemde besluit doen, volgens die Sinodebesluit, nie af aan die oortuiging dat vroue as
volwaardige lede van die liggaam van Christus geag word nie en dat die gelykwaardigheid
van mans- en vrouelidmate nie wegneem dat die posisie van mans en vroue verskillend is op
grond van die deur God ingestelde orde tussen man en vrou in die skepping en in die
herskepping nie.
2.2.2 RCA
2.2.2.1 Die Sinode van 1994 het die volgende verwerp:
Om die dienste van predikant, ouderling en diaken gelyklik vir mans- en vrouelidmate oop
te stel.
2.2.2.2 Die Sinode van 1997 het die volgende besluit:
2.2.2.2.1
Om die Bybelse en historiese getuienis vir betrokkenheid van vroue in die diakonale
bediening van die kerk te erken en om kerkrade derhalwe aan te moedig om vroue in die
diakonale bedieninge te betrek. Hierdie vroue sal ooreenkomstig plaaslike gebruik deel
van ’n diakonale span vorm en sal afsonderlik van die kerkrade funksioneer.
2.2.2.2.2
Verdere studie word onderneem om die Skriftuurlike en historiese getuienis vir en teen
toelating van vroue tot die diens van diaken te ontleed, sowel as die plek van vroue ten
opsigte van die kerkraad in die lig van die Belydenisskrifte - insluitend die begrippe
‘diens’ (office) en ‘bevestiging’ (ordination).
2.2.3 NedlGK
2.2.3.1 Dié kerk besluit in 1995, na Skrifstudie en studie van Rapporte van ander Gereformeerde
Kerke, dat die Woord van God nie die bevestiging van vroue in die diens van diaken verbied
nie. Dit word aan die plaaslike kerk oorgelaat om vroue in die diakensdiens te bevestig, al
dan nie.
2.2.3.2 Die dienste van predikant en ouderling word nie vir vrouelidmate oopgestel nie.
2.2.4 PCK
2.2.4.1 Op die ICRC 1997 in Seoul het prof. Soon Gil Hur, rektor van die Teologiese Seminaar in
Pusan, die standpunt gehuldig wat met die praktyk van dié kerk ooreenstem, naamlik dat die
dienswerk van predikant en ouderling op Skrifgronde nie vir vrouelidmate oopgestel mag
word nie, maar dat die Skrif dit nie verbied dat vroue as diakens mag funksioneer nie. Maar
dan wel as diakens van ’n bepaalde soort.
2.2.4.2 Die PCK handhaaf, op die spoor van Calvyn, twee soorte diakensdienste. Die een diens is
vir ’n beperkte tyd en vir bepaalde take wat nie met die bestuur van die diakens te make het
nie, maar met die versorging in die gemeente. Hierdie soort diakens funksioneer sonder om
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as diakens bevestig te word. Dit is tot hierdie diakensdiens waartoe vrouelidmate in die
gemeente verkies word.
2.2.5

GKN-Vrijgemaakt
Hoewel die diskussie oor dié onderwerp ook in dié kerk begin is, word daar, ook soos deur die
Rapport van die CGK bevestig word, geen vrouelidmate in die besondere dienste toegelaat
nie.

2.2.6 CRC
2.2.6.1 Die Rapport van die CGK toon aan dat dié kerk ongeveer vanaf 1970 besluite geneem het
wat nie geïmplementeer is nie vanweë Beswaarskrifte, Versoeke om revisie, ens.
2.2.6.2. Die jongste Sinodebesluit lui dat twee verskillende visies op die vrou in die besondere
dienste uit Skrifgegewens gestel kan word.
2.2.6.2 Dit word aan Klassisse oorgelaat om in hulle eie ressort na eie goeddunke vroue in die
dienste van predikant, ouderling en evangelis te bevestig. Hierdie reëling sal tot in 2000
geld, waarna die saak weer in heroorweging geneem sal word.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Vir oorweging
3.1.1 Ooreenkomste en verskille met besluite van die GKSA (Acta 1988:518-523)
3.1.1.1 Besluite van die volgende kerke stem ooreen met dié van die GKSA:
3.1.1.1.1
Die CGK wys die moontlikheid dat vrouelidmate volgens die Skrif in enigeen van die
besondere dienste kan dien, heeltemal af. Beide beklemtoon die gelykwaardigheid maar
eiesoortigheid van die plek wat mans- en vrouelidmate in die kerk het.
3.1.1.1.2
Die GKN-Vrijgemaakt handhaaf eweneens dié gevolgtrekking uit Skrifgegewens dat die
besondere dienste nie deur vrouelidmate behartig mag word nie.
3.1.1.2 Besluite van die volgende kerke verskil nie in beginsel van dié van die GKSA nie:
3.1.1.2.1
Die RCA implementeer tot dusver vrouelidmate in diakonale dienste , sonder om hulle
in die diens van diaken te bevestig. Dit kom ooreen met die gebruik van nie-amptelike
diakonesse en diensgroepe as susterhulpdienste in verskeie kerke binne die
GKSA.
3.1.1.2.2
Die PCK handhaaf in beginsel dieselfde gebruik as dié van die RCA.
3.1.1.3 Besluite van die volgende kerke verskil van dié van die GKSA:
3.1.1.3.1
Die NedlGK laat vrouelidmate tot die diakensdiens toe, volgens die diskresie van
plaaslike kerke.
3.1.1.3.2
Die CRC handhaaf beide sienings, naamlik dat vrouelidmate óf toegelaat word, óf nie
toegelaat word om in enige van die besondere dienste bevestig te word nie en laat dit aan
Klassisse oor om dié besluit volgens goeddunke te implementeer.
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Implikasies van die verskille vir korrespondensie
3.2.1 Korrespondensie kom tot stand waar kerke uiting aan die eenheid van hulle geloof oor
landsgrense gee (Acta 1979:41, 3.1.4.2).
3.2.2 Die eenheid van geloof rus op eenheid in belydenis, soos dit in leer, diens en tug tot uiting
kom (Acta 1979:39, 1.1.1).
3.2.3 Die begrip korrespondensie behels die onderhouding van een kerkverband oor landsgrense
(Acta 1979:45, 4.1.1).
3.2.4 Sowel die Belydenisskrifte (belydenis oor en derhalwe Skrifbeginsels van leer, diens en
tug ), as die Kerkorde (kerkregtelike toepassing van leer, diens en tug ) spreek hulle nie
daaroor uit of vrouelidmate in die besondere dienste mag dien, al dan nie (Ongepubliseerde
Bylae by Acta 1988:100-112).
3.2.5 Die NedlGK en die CRC handhaaf dieselfde belydenis as die GKSA.
3.2.6 Verskille in besluite oor die toelating van vrouelidmate tot die besondere dienste kan
waarskynlik toegeskryf word aan verskille in Skrifverklaring oor die onderhawige saak.
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3.2.7

Die moontlikheid van verskillende kerklike praktyke oor verskeie sake, word ook deur die
Kerkorde (art. 85) gehandhaaf.
3.2.8 Die toetsvraag is of die verskille in Skrifverklaring aan ’n hermeneutiek waardeur die Skrif op
‘n relativistiese wyse verklaar word, dit wil sê ’n Skrifkritiese Skrifbeskouing, gewyt moet
word.
3.2.9 Indien die verskille in Skrifverklaring aan ’n Skrifkritiese hermeneutiek gewyt moet word,
waardeur mense aan hulleself en hulle besluite “meer mag en gesag toeskryf as aan die woord
van God” (NGB, art. 29) - ’n houding wat in meer aspekte as die onderhawige saak tot uiting
sal kom - en dan kom die eenheid met so ’n kerk volgens NGB, artikel 29 in die gedrang (vgl.
die redes waarom die GKSA korrespondensie met die GKN verbreek het, Acta 1976:243-261).
3.2.10 Indien ’n verskil in Skrifverklaring oor ’n saak voorkom, soos die toelating van vrouelidmate
tot een of meer van die besondere dienste, waardeur die kenmerke van die ware kerk volgens
NGB, artikel 29 nie in die gedrang kom nie, word die eenheid van die geloof in Christus nie
verbreek nie. Die onderhawige saak waaroor ’n verskil in Skrifverklaring voorkom, moenie
tot een van die merktekens van die ware kerk verhef word nie.
Besluit: Kennis geneem.
4. Aanbeveling
Aan die DKBK word opgedra om in die lig van 3.2 indringende korrespondensie/gesprekke met
die belanghebbende Deputate van die NedlGK en die CRC te voer om vas te stel of die verskil in
Skrifverklaring oor die toelating van vrouelidmate in die besondere dienste as gevolg van ’n
Skrifkritiese hermeneutiek is, wat die eenheid met die GKSA in die gedrang bring en waarvolgens
voortgesette korrespondensie in heroorweging geneem sou moet word.
Besluit: Goedgekeur.
G. KOMMISSIERAPPORT
1. Opdrag
Om die Sinode te adviseer oor die Rapport en aanbeveling.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
Opdrag ( pt.1).
Uitvoering van die opdrag (2.1-2.1.3).
Besluite van kerke oor vrou in die amp (2.2.1-2.2.6.2).
Ooreenkomste en verskille van kerke met besluite van die GKSA (3.1.1-3.1.1.3.2).
Implikasies van die verskille vir korrespondensie (3.2.1-3.2.7).

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Beginselstandpunte
3.1.1 Die toetsvraag is of die verskille in Skrifverklaring aan ‘n hermeneutiek waardeur
Skrifwaarhede gerelativeer word, dit wil sê ‘n Skrifkritiese Skrifbeskouing, toegeskryf moet
word (3.2.8).
Die Sinode vereenselwig hom met hierdie prinsipiële uitgangspunt – Goedgekeur.
3.1.2 Wanneer verskille in Skrifverklaring te wyte is aan Skrifkritiese hermeneutiek kom dit neer
op ‘n verwerping van van Christus – dan kom die eenheid met so ‘n kerk volgens NGB, art.
29 in gedrang… (3.2.9).
Die Sinode vereenselwig hom met hierdie prinsipiële uitgangspunt – Goedgekeur.
3.1.3 Punt 3.2.10 word soos volg gewysig: Die sin “soos die toelating van vrouelidmate tot een of
meer van die besondere dienste” word weggelaat. Punt 3.2.10 lees dan soos volg: “Indien ’n
verskil in Skrifverklaring oor ’n saak voorkom waardeur die kenmerke van die ware kerk
volgens NGB, artikel 29 nie in die gedrang kom nie, word die eenheid van die geloof in
Christus nie verbreek nie. Die onderhawige saak waaroor ’n verskil in Skrifverklaring
voorkom, moenie tot een van die merktekens van die ware kerk verhef word nie.
Die Sinode vereenselwig hom met hierdie prinsipiële uitgangspunt – Goedgekeur.
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4. Aanbeveling
Aan die Deputate Ekumenisiteit en Owerheid word opgedra om in die lig van die Rapport
indringende korrespondensie/gesprekke met die belanghebbende Deputate van die NedlGK en die
CRC te voer om vas te stel of die verskil in Skrifverklaring oor die toelating van vrouelidmate in
die besondere dienste as gevolg van ’n Skrifkritiese hermeneutiek is, wat die eenheid met die
GKSA in die gedrang bring en waarvolgens voortgesette korrespondensie in heroorweging
geneem sal moet word.

21.3

RAPPORT DEPUTATE BELYDENISSKRIFTE (Artt.62, 215, 241)

A. Ds. P.H. Fick stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie Leerstellig 4.
C. Ds. F.J. van Deventer stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:574.
“1. Om die woorde ‘neergedaal het na die hel’ soos dit in die Apostoliese Geloofsbelydenis en die
Geloofsbelydenis van Atanasius 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 die DKBK en met binnelandse kerke van
dieselfde Belydenis deur Deputate Ekumeniese Sake.”
Besluit: Kennis geneem.
2. Dogmahistoriese agtergrond
2.1 Die vroeë kerk
Die woorde “descendit in inferna” kom vir die eerste keer voor in die Acta van die Ekumeniese
Sinode van Sirmium (359) en die Konsilie van Nicea in Thracië (359). Ongeveer 30 jaar later, in
390, het Rufinus, ’n priester van Aquilea, dit opgeneem in sy Expositio Symboli Apostolici. In sy
kommentaar op hierdie artikel sê Rufinus uitdruklik dat hierdie frase nie in enige belydenis van
die Rooms-Katolieke Kerk of die kerk in die Ooste voorkom nie. Hy meld egter nie waarom hy
dit nodig vind om dit hier en op hierdie tydstip in te voeg nie.
Wat sy bedoeling daarmee was, is egter van uiterste belang. ’n Aanduiding in hierdie rigting is
die feit dat hy die artikel “sepultus” (begrawe is) uitlaat en met “descendit in inferna” vervang.
Hy doen dit blykbaar dan nie om ’n nuwe dogma in te bring nie, maar om die bestaande te
verduidelik. “Sepultus” en “ascendit in inferna” word klaarblyklik as sinonieme beskou. Die
werklikheid van Christus se dood word met hierdie frase beklemtoon en sluit eenvoudig aan by
die eeue-oue idee wat by die Jode en Christene geheers het oor die toestand van die gees na die
dood. Die vroeë kerk het die neerdaal van Christus eenvoudig verstaan as deel van die
verlossingsplan van God en as oorgang van die staat van vernedering na die staat van
verheerliking van Christus.
Waarom Rufinus dit egter nodig gevind het om hierdie frase op daardie stadium in te voeg, mag
daarop dui dat daar reeds iewers in die kerk van daardie tyd ’n dogmatiese verskuiwing begin
plaasvind het wat so ’n invoeging vereis het.
2.2 Middeleeuse wending
Hierdie sluimerende dogmatiese wending in die verstaan van die frase kom in die patristiese tyd
en Middeleeue al hoe meer na die oppervlak.
Teen die jaar 750 is die teks van die Apostolicum finaal vasgestel en die frase ”descendit in
inferna” het finaal sy plek naas “sepultum” gekry.
Veral onder die invloed van die kerkvaders Origines en Clemens Aleksandrinus is ’n meer
uitgebreide prentjie geskilder oor wat Christus gedurende die drie dae tussen sy dood en
opstanding sou gedoen het. Dit het gepaard gegaan met ’n tendens om skerper te onderskei
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tussen sheol/hades (die doderyk of tydelike verblyfplek van alle gestorwenes – regverdiges en
goddeloses) en hemel en gehenna (die hel of plek van ewige verdoemenis).
Dit het uiteindelik daartoe gelei dat die geloof dat Christus gesterf en Hom daarom in die
verblyfplek van die dooies bevind het, vervang is met die geloof dat Christus die hel (die plek van
ewige verdoemenis) besoek het en daar in ’n oorlog die oorwinning behaal het oor die Satan en
die dood. Dit word in kleurryke taal in verskeie apokriewe boeke beskryf, soos onder andere in
die Evangelie van Nikodemus (hoofstt. 13-21).
Daar was dus ’n groeiende tendens om die “neerdaal” onafhanklik te beskou van die sentrale leer
van die dood en opstanding van Christus en “sheol/doderyk” te vervang met “gehenna/hel”.
2.3 Reformatoriese herinterpretasie
In die tyd van die Reformasie was daar talle leerstellige skermutselings rondom die interpretasie
van hierdie artikel. Tussen 1580 en 1720 was daar nie minder nie as 34 Lutherse, 16
Gereformeerde en 4 Rooms-Katolieke spesiale ondersoeke hieroor (Wentsel:224).
Bucer interpreteer bv. in 1536 hierdie artikel histories en beskou Christus se grafstelling
sinonimies met die neerdaling. Die meeste reformatore het egter die frase “descendit in inferna”
nie simboolhistories nie, maar dogmaties geïnterpreteer.
Luther betrek die neerdaling op Jesus se lyding in Getsemane en Golgota; Calvyn neem dit van
hom oor. In sy Institusie (2.16.8) handel Calvyn uitvoerig daaroor. Hy erken dat hierdie artikel
eers later ingevoeg is, dat sommige kerkvaders elkeen sy eie vertolking daaraan gegee het en dat
ander (soos Augustinus) dit heeltemal weggelaat het, maar beskou die historiese aspekte van die
ontstaan en interpretasie daarvan van geen belang nie.
Hy verkies steeds “hel” as vertaling van “inferna” en verklaar hierdie artikel as Christus se
hellesmart aan die kruis. Immers (redeneer hy), niks sou volbring gewees het nie as Christus net
slegs die liggaamlike dood gesterf het. Hy moes ook die strengheid van die Goddelike wraak
voel en daarom as ‘t ware ook met die leërskare van die hel en die verskrikking van die ewige
dood handgemeen raak. In die neerdaal het Christus hierdie dood gedra. Nie alleen is sy liggaam
oorgelewer tot ’n prys vir ons verlossing nie, maar ook in sy siel het Hy die vreeslike kwellinge
van ’n verlore mens gedra. Hy was nie net gewikkel in die dood nie, maar ook in die smarte wat
voortkom uit die vloek en die toorn van God, en as die vreeslike dieptepunt noem Calvyn die
verlating aan die kruis. Hierdie verklaring het sy neerslag gevind in die Heidelbergse
Kategismus, 16:44.
Calvyn wou met hierdie verklaring die artikel as ‘t ware ontmitologiseer, maar het daarmee
afgewyk van die oorspronklike bedoeling van hierdie uitdrukking. In die gees van die
Reformasie wou hy nie torring aan ’n belydenis wat vir eeue as vasstaan nie.
Die Lutherse Kerk bely (grootliks in teenstelling met Luther se eie siening) in die Formula
Concordiae van 1577 (art. 9) dat Christus na sy hele persoon, as God en mens, in die hel afgedaal
het om die mag van Satan te verbreek.
Die neerdaal na die hel word in die Konfessie en Groot Kategismus van Westminster nog anders
opgevat: hierdie vernedering het nie voor nie, maar na sy dood plaasgevind. Hy is begrawe en
verkeer tot die derde dag in die staat van die dooies en in die mag van die dood.
2.4 Enkele interpretasies van die 19e en 20e eeu
Bavinck verwerp die opvatting dat Christus in die hel die Evangelie gepreek het aan almal wat dit
hier op aarde nie gehoor het nie. Hy ag ’n verklaring (dat dit in die neerdaling gaan om die staat
van die dood waarin Christus verkeer het tussen sy sterwe en opstanding om die straf te dra en
ons daarvan te verlos) die meeste in ooreenstemming is met verwante uitdrukkings in die Skrif,
die waarskynlike oorsprong en sin van die woorde en met die plek wat hierdie woorde tussen die
ander artikels het.
J. Moltman is van mening dat daar iets waars is in die interpretasie van die deurstaan van die
helse pyn en in dié van die triomf van Christus oor die hel.
H. Berkhof ag die interpretasie van Christus se solidariteit met ons, sy oorwinning en van
universaliteit juis, maar wys dié van Godverlatenheid af.
Berkouwer ag die interpretasie van die neerdaling as helse verlatenheid wellig as histories
onseker, maar nietemin in ooreenstemming met die Skrif.
M.H. Bolkestein gaan ’n ander rigting op en sê dat Christus se heerskappy nêrens op grense stuit
nie. Daar is geen domein op of onder hierdie aarde waar Hy nie regeer nie. Selfs daar, waar geen
mens mag kan uitoefen nie – in die doderyk – het Hy mag.
In 1975 verdedig die Lutherse Kerk sy siening deur te verklaar dat die dooies wat geen kans
gehad het om Jesus persoonlik te ontmoet of sy boodskap te hoor nie, nog ’n geleentheid kry om
Hom te ontmoet en hulle te bekeer. 1 Petrus 3:18 en verder en 4:6 is vir hulle die loci classici vir
hierdie siening.
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2.5 Hantering van die probleem deur verskillende Gereformeerde Kerke
In die Engelssprekende wêreld is daar in 1969 die sogenaamde Commission on English Texts
(ICET) deur die hoofstroomkerke gestig om ’n gemeenskaplike bewoording van kerklike
dokumente daar te stel. In 1970 het die ICET ’n aantal “ooreengekome tekste” gepubliseer
waaronder die Apostolicum was. Die woorde “he descended into hell” is vervang met “he
descended to the dead”.
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het in Oktober 1986 besluit om die vertaling “neergedaal
het na die hel” weer te verander na “ter helle neergedaal” – ten einde die eintlike betekenis
daarvan beter uit te druk in ooreenstemming met die historiese en Skriftuurlike gegewens.
Die Presbyterian Church in Korea het hierdie woorde reeds in ’n vroeë stadium uit die
Apostolicum weggelaat uit vrees dat dit misverstaan kan word as sou dit verwys na die leer van
die vagevuur van die Rooms-Katolieke Kerk.
Die Rooms-Katolieke Kerk en die Protestantse Kerke in Duitsland het hierdie artikel ook intussen
verander na “neergedaal na die doderyk”.
Die Sinode van die Reformed Churches of Australia het ook by sy Sinode van 1994 ’n
Beswaarskrif in hierdie verband ter tafel geneem. Die saak is na Studiedeputate verwys wat sy
Rapport by die Sinode van 1997 gelewer het. Die Sinode het die probleem rondom die verstaan
van die betrokke artikel ingesien, maar wou nie die Belydenis eensydig verander nie. Die Sinode
het uiteindelik besluit om die descensus te behou, maar om die volgende voetnoot by te voeg:
“by this we understand that Christ suffered the Godforsaken agony of hell on the cross”. Die
Sinode het ook verder besluit om die 1994-beswaar, die Rapport van 1997 en die besluite van
1997 aan die Reformed Ecumenical Council te stuur vir oorweging by sy sitting van 2000.
Die Reformed Churches of New Zealand het insgelyks ook die saak bestudeer en vier
moontlikhede ondersoek om die verstaansprobleem op te los. Uiteindelik is ook gekies vir ’n
nota by die betrokke reël.
In die familie van die Baptiste en Presbiteriaanse Kerke in die VSA is die neiging al hoe meer om
die descensus eenvoudig weg te laat.
2.6 Die GKSA
Op die Nasionale Sinode van 1964 dien ’n Beswaarskrif oor die woorde “en neergedaal het na
die hel …” soos dit voorkom in die Apostoliese Geloofsbelydenis en Geloofsbelydenis van
Atanasius. Op aanbeveling van ’n Kommissie is hierdie Beswaar nie gehandhaaf nie. Op die
Nasionale Sinode van 1997 dien ’n Beswaarskrif van die Partikuliere Sinode Wes-Transvaal teen
bogenoemde besluit en wel op die volgende twee gronde:
• Die Sinode (1964) erken dat die woorde “en neergedaal het na die hel” maklik misverstaan
kan word, maar los die probleem nie bevredigend op nie.
• Die misverstand wat by baie lidmate bestaan oor die woorde “en neergedaal het na die hel”,
is Skriftuurlik en dogmaties onhoudbaar en moet daarom voorkom word.
Die Partikuliere Sinode Noord-Transvaal het op sy vergadering van 25 November 1997 besluit
dat ’n hervertaling die aangewese manier is om die probleem op te los.
Besluit: Kennis geneem.
3. Skriftuurlike getuienis
3.1 Skrifgetuienis wat ’n neerdaling na die hel oënskynlik ondersteun
Moontlike ondersteuning vir die gedagte dat Christus na die hel neergedaal het, kan hoofsaaklik
in vyf gedeeltes in die Skrif gevind word: Hand 2:27; Rom 10:6-7; Ef 4:8-9; 1 Pet 3:18-20 en 1
Pet 4:6.
3.1.1 Handelinge 2:27
Hierdie vers vorm deel van Petrus se preek op Pinksterdag. Hy haal Ps 16:10 aan. In die
1953-vertaling lui dit: “Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u Heilige Gees
oorgee om verderwing te sien nie”. Ook in die 1983-vertaling word die Griekse woord
“hades” (Hebreeuse “sheool”) met “doderyk” weergegee. Daar is vertalings, soos die KJV,
wat dit hier met “hel” vertaal het. Beide die oorspronklike woorde kan eenvoudig “die graf”
of “dood” (die toestand van dood-wees) beteken. In hierdie konteks word dit beklemtoon dat
Christus se liggaam uit die graf opgestaan het in teenstelling met Dawid se liggaam wat in die
graf gebly het. Petrus gebruik hierdie Psalm van Dawid om aan te toon dat Christus se
liggaam nie vergaan het nie. Hierin verskil Hy totaal van Dawid wat gesterf het, begrawe is
en wie se graf “by ons tot vandag toe” is.
Hierdie gedeelte oor Christus se opstanding uit die graf lewer geen oortuigende grond vir die
idee dat Christus na die hel neergedaal het nie.
3.1.2 Romeine 10:6-7

421

3.1.3

3.1.4

3.1.5

In hierdie verse kom weer ’n aanhaling uit die Ou Testament (Deut 30:13) voor. Paulus vra
twee retoriese vrae: “Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om
Christus af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode
op te bring?” (1953). Die Griekse woord “abyssos” wat hier met “afgrond” en in die 1983vertaling met “onderaardse diepte” vertaal is, is in die Septuaginta gebruik om te verwys na
die dieptes van die see (Gen 1:2; 7:11; 8:2; Deut 8:7, ens.) maar kan waarskynlik bloot
verwys na die doderyk soos in Ps 71:20. Paulus gebruik dit hier as teenstelling vir “hemel”
om te dui op ’n onbereikbare plek vir die mens. Die kontras is nie “Wie sal gaan om Christus
te vind in ’n plek van saligheid (die hemel) of ’n plek van straf (die hel)?” nie, maar “Wie sal
gaan om Christus te vind in ’n plek van onbereikbare hoogte (hemel) of in ’n plek wat
onbereikbaar diep is (die plek van die dooies)?”.
Geen saak kan uit hierdie gedeelte uitgemaak word vir Christus se sogenaamde neerdaal na
die hel nie.
Efesiërs 4:8-9
Paulus skryf hier: “Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die
gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit: Hy het opgevaar –
wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste deel van die aarde?”
(1953). Die 1983-vertaling veronderstel dat die laaste gedeelte van vers 9 verwys na Christus
se vleeswording; daarom word dit vertaal met: “neergedaal het na wat laer is, naamlik na
die aarde toe”. Die laaste woorde van vers 9 “onderste dele van die aarde” bevat ’n
epeksegetiese genitief wat beteken: “onderste dele, naamlik die aarde”. Dit is verkieslik in
hierdie konteks, want Paulus sê dat Christus wat na die hemel gegaan het (hemelvaart), is
dieselfde Een wat vroeër van die hemel gekom het (vleeswording).
Hierdie gedeelte gaan dus oor Christus se vleeswording, nie oor ’n neerdaal na die hel nie.
1 Petrus 3:18-20
Hierdie teks het al die meeste probleme opgelewer. Petrus sê dat Christus “gedood is na die
vlees; maar lewend gemaak is na die Gees; in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die
geeste in die gevangenis wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God
eenmaal gewag het in die dae van Noag” (1953). Sommige verstaan die uitdrukking “dat Hy
vir die geeste in die gevangenis gepreek het” (soos die 1983-vertaling dit ook het) so dat
Christus in die hel gegaan en vir die geeste wat daar is, gepreek het. Sy preek het dan die
evangelie behels wat vir hierdie geeste van ongelowiges in Noag se tyd ’n tweede geleentheid
tot bekering sou bied, of ’n aankondiging van sy oorwinning oor hulle en hulle ewige
verdoemenis. Hierdie interpretasie ignoreer egter nie slegs die konteks waarin dit voorkom
nie, maar lewer ernstige dogmatiese probleme op. Die Bybel spreek nêrens van ’n
geleentheid tot bekering na die dood nie. Voorts gee die Bybel ook nêrens die idee dat
gelowiges in die Ou Testament onmiddellike heerlikheid na die dood weerhou is nie.
Verskeie plekke dui inderwaarheid daarop dat Ou-Testamentiese gelowiges onmiddellik na
hulle dood in God se heerlike teenwoordigheid gekom het omdat hulle sondes deur geloof in
die komende Messias vergewe is (Gen 5:24; 2 Sam 12:23; Ps 16:11; 17:15; 23:6; Pred
12:7; Matt 22:31-32; Luk 16:22; Rom 4:1-8 en Heb 11:5).
Die beste verklaring van hierdie teks is eeue gelede al deur Augustinus gegee: Dit verwys nie
na gebeure tussen die dood en opstanding van Christus nie, maar na dit wat Hy deur sy Gees
in die tyd van Noag gedoen het. Toe Noag die ark gebou het, het Christus “in die Gees” deur
Noag tot die ongelowiges rondom hom gespreek. Hierdie interpretasie word grootliks
gesteun deur wat Petrus in 1 Pet 1:11 sê, naamlik dat die Gees van Christus deur die profete
van die Ou Testament gespreek het. Daarbenewens noem hy Noag in 2 Pet 2:5 “die prediker
van geregtigheid”. Hierdie mense tot wie Christus gepreek het, was ongelowiges in die tyd
van Noag; maar Petrus noem hulle “geeste in die gevangenis” omdat hulle nou in die
gevangenis van die hel is, hoewel hulle nie geeste is nie, maar persone op aarde was toe die
prediking plaasgevind het.
Ook hierdie teks onderskryf nie die gedagte dat Christus na sy dood na die hel neergedaal het
nie.
1 Petrus 4:6
Hierdie teks lui: “Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel
geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees” (1953). As
hierdie teks sou leer dat Christus na die hel neergedaal het, beteken dit dat dit ook leer dat
daar na die dood ’n “tweede geleentheid” vir bekering is – in stryd met bv. Luk 16:19-31 en
Heb 9:27. Hierdie teks sê nie eksplisiet dat die evangelie verkondig is aan mense na hulle
dood nie. Dat dit eerder beteken dat dit gedoen is terwyl hulle geleef het, word bevestig deur
die feit dat die tweede woord “daarom” terugverwys na die eindoordeel wat teen die einde
van vers 5 genoem word. Dit is bedoel as ’n trooswoord aan hulle wat oor hulle
medegelowiges wat reeds gesterf het, bekommerd is. Hulle wonder dalk of die evangelie
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enigsins vir hulle tot nuut was, aangesien dit hulle nie van die dood gered het nie. Petrus sê
dat die evangelie nie aan hulle verkondig is om hulle van die fisiese dood te red nie, maar om
hulle te red van die eindoordeel. Die feit dat hulle gesterf het, is nie ’n aanduiding dat die
evangelie in sy doel misluk het nie. Die “dode” is dus mense wat gesterf het en nou dood is,
hoewel hulle op die aarde geleef het toe die evangelie aan hulle verkondig is. Die 1983vertaling gee dit daarom so weer: “Daarom is die evangelie ook verkondig aan die wat nou
dood is sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe,
hulle na die gees sou lewe soos God lewe”.
Dit beteken dat ook hierdie teks geen oortuigende ondersteuning bied vir die gedagte dat
Christus na sy dood na die hel neergedaal het.
3.2 Skrifgetuienis wat ’n neerdaling na die hel duidelik weerspreek
Benewens die feit dat daar weinig indien enige Skrifgrond vir ’n neerdaal na die hel deur Christus
is, weerspreek twee van Christus se kruiswoorde die gedagte dat Hy na sy dood na die hel
neergedaal het, totaal.
Jesus se woorde aan die kruis aan die rower “Vandag sal jy saam met my in die paradys wees”
(Luk 23:43) impliseer dat, nadat Jesus gesterf het, sy gees dadelik die teenwoordigheid van sy
Vader in die hemel sou betree, hoewel sy liggaam begrawe op die aarde sou agterbly.
Daarbenewens suggereer die uitroep van Jesus in Joh 19:30 “Dit is volbring”, baie sterk dat
Christus se lyding op daardie oomblik verby was, en daarmee saam ook sy vervreemding van sy
Vader oor die feit dat Hy ons sonde gedra het. Dit impliseer dat Hy nie na die hel neergedaal het
nie, maar dadelik na sy Vader gegaan het.
Uiteindelik as Jesus uitroep: “Vader, in U hande gee Ek my gees oor” (Luk 23:46), dan is dit
duidelik dat Hy besef dat Hy nou gaan sterwe soos wat elke mens op aarde moet sterf. Ook
hierdie deel van die straf op die sonde moet Hy nou tegemoet gaan.
Hierdie tekste wys daarop dat Christus in sy dood dieselfde beleef het as wat enige gelowige
vandag nog ervaar wanneer hulle sterf: sy dooie liggaam het op die aarde gebly en is begrawe,
maar sy gees het dadelik na die teenwoordigheid van die Vader in die hemel gegaan. Op die
eerste dag van die week is Christus se gees en liggaam herenig en het Hy opgestaan uit die dood,
net soos wat met die gelowiges by die wederkoms sal gebeur.
Vir ons as gelowiges is hierdie leer baie troosvoller as wat die leer van Christus se neerdaal na die
hel ooit sou kon wees.
Besluit: Kennis geneem.
4. Gevolgtrekkings
4.1 Dit is duidelik dat vier moontlikhede oorweeg kan word:
(a) Die woorde “neergedaal na die hel” kan onveranderd gelaat word
(b) Die woorde kan vertaal word as “en Hom gevoeg by dié wat gesterf het”
(c) Die woorde kan vertaal word as “neergedaal na die doderyk”
(d) Die woorde kan verplaas word (tot voor “begrawe is”)
(e) Dit kan in sy geheel weggelaat word
4.2 Dit is uit die Skrifgegewens duidelik dat daar geen positiewe uitspraak is ten gunste van ’n
neerdaling van Christus na die hel/gehenna nie.
4.3 Daar is duidelike Skrifuitsprake wat ’n neerdaling na die hel direk weerspreek.
4.4 Dogmahistories en logies geoordeel moet voorkeur gegee word aan die vertaling “neergedaal na
die doderyk/hades” wat beteken dat Christus waarlik dood was. ’n Alternatief sou wees om die
gedeelte uit die Apostoliese Geloofsbelydenis asook die Geloofsbelydenis van Atanasius weg te
laat, gesien die laat toevoeging, die uiteenlopende vertolking en die moontlike misverstaan
daarvan.
4.5 In beide bogenoemde gevalle (by 4.4) word aan die bewoording van twee ekumeniese simbole
verander of iets weggelaat en word HK, 16:44 ook geraak.
4.6 Dit is uit praktiese ervaring duidelik dat die huidige bewoording talle verstaansprobleme oplewer
en deur gelowiges dikwels misverstaan word, ondanks die duidelike verklaring daarvan in HK,
16:44.
Besluit: Kennis geneem.
5. Aanbevelings
5.1 Die Sinode besluit om die woorde descendit in inferna in die Apostolicum en Atanasium te
vertaal met “neergedaal na die doderyk” of “en Hom gevoeg by die wat gesterf het”;
alternatiewelik om dit weg te laat. Aangesien beide egter ekumeniese simbole is, word hierdie
vertaling/weglating nie gedoen voordat ander kerke hieroor geraadpleeg is nie, beginnende by
kerke met wie die GKSA in enger korrespondensie staan.

423

5.2 Die Sinode besluit om die HK, 16:44 onveranderd te laat maar van ’n verduidelikende voetnoot te
voorsien. Die voetnoot kan soos volg lui:
“Hierdie woorde is ’n baie laat byvoeging (einde Vierde eeu tot middel Sewende eeu) tot die
Apostoliese Geloofsbelydenis. Dit is aanvanklik ten regte so verstaan dat Christus na die
doderyk/hades neergedaal het, wat ’n ander manier was om te sê dat Hy waarlik dood was. In die
Middeleeue is dit egter letterlik verstaan, naamlik dat Christus na sy dood na die hel/gehenna
neergedaal het om die regverdiges van die Ou Verbond te bevry. Calvyn het hierdie
(onskriftuurlike) verklaring afgewys en die uitdrukking verstaan as die helse smarte en
Godverlatenheid van Christus aan die kruis. Hierby sluit die HK, 16:44 aan.”
Besluit: Die aanbevelings word terugverwys na die Kommissie om ‘n ander weergawe van die
bedoeling van die betrokke belydenisfrase te formuleer in ooreenstemming met die HK, Sondag 16,
vraag 44.
E. KOMMISSIERAPPORT
1. Opdrag
Om die Sinode te heradviseer oor die herbewoording van die frase “en neergedaal het na die hel” in
lyn met HK, 16:44.
Besluit: Kennis geneem.
2. Bevinding
Die Kommissie wil die volgende by die bevindinge voeg.
2.1 4.4.3 : Die Kommissie het nog ander moontlike frases probeer vind in die plek van “en
neergedaal het na die hel”. Die volgende frase word ook in u midde gelê, nl.: en so hellefoltering op aarde gely het”.
2.1.1 “Foltering” gee baie dieper die smart en geestespyn weer wat Christus gely het.
2.1.2 Met die byvoeging “op aarde” word duidelik gestel dat Christus die foltering deur sy lewe op
aarde gely het.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbeveling
3.1 Die frase in die Apostolicum “en neergedaal het na die hel” en ook die frase in Atanasius “na die
hel neergedaal het”, kan nie so behou word nie.
Besluit: Nie goedgekeur nie.
3.2 Die volgende bewoording word as interim reëling aanvaar: “en so helle-foltering op aarde gely
het”.
Besluit: Nie goedgekeur nie.
3.3 Dit word aan die vryheid van die kerke oorgelaat om hierdie veranderde frase te gebruik.
Besluit: Nie goedgekeur nie.
3.4 Die Deputate Leerstellige Sake ontvang opdrag om in die lig van die Studie- en
Kommissierapport poog om in lyn met HK, 16:44 die volgende Sinode van ‘n gemotiveerde
bewoording te bedien en ‘n studie te maak van die frase in Atanasius (pt.3.1) en die volgende
Sinode daaroor te adviseer.
Besluit: Goedgekeur.
3.5 Die Studiedeputate, lê in samewerking met die Deputate Ekumenisiteit, bogenoemde besluit met
sy relevante Rapporte, vgl. pt.5:1-2, vir kommentaar voor aan alle ter sake Gereformeerde kerke
en adviseer die volgende Sinode hieroor.
Besluit: Goedgekeur.

21.4

BESKRYWINGSPUNT VAN KLASSIS GRIEKWALAND-WES OOR DOOP VAN
KINDERS VAN ENKELOUERS (Artt.21, 129)

A. Dr. A.H. Bogaards stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie Leerstellig 3.
C. Ds. J.A. Schutte stel die Kommissierapport.
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D. BESKRYWINGSPUNT
Bediening van die doop aan ’n kind van ’n gelowige enkelouer
Hierdie Beskrywingspunt raak die volgende situasie:
• Die Sewende gebod is oortree
• ’n Kind is buite die eg verwek
• Een van die ouers is ’n lidmaat van die kerk in volle regte (hoewel die enkelouer wat die kind ten
doop wil bring, normaalweg die moeder sal wees, is die Beskrywingspunt ook op die vader van
toepassing)
• Daar word nie ’n huwelik in vooruitsig gestel voor die voorgenome doopbediening nie
• Die betrokke ouer begeer dat die kind gedoop word
Die volgende sake het in die studie aandag gekry:
• Is so ’n kind ’n verbondskind wat gedoop moet word?
• Is die gelowige enkelouer verbondsouer wat sy/haar kind ten doop kan bring?
• Daarby moet die etiese vraag betrek word: Bestaan egte berou in hierdie geval altyd daarin dat
die vrou met die vader van die kind sal trou?
Hiermee word (op grond van die studie hieronder uiteengesit) aanbeveel dat ’n kerkraad kan toelaat
dat die doop kragtens God se genadeverbond aan ’n kind van ’n gelowige enkelouer (wat ’n lid van
die kerk in volle regte is) bedien mag word, met dien verstande dat:
1. Elke geval individueel op meriete beoordeel word
2. Die kerkraad homself daarvan moet vergewis dat elke lid van die kerk wat ’n kind ten doop bring
– ook die enkelouer - daartoe in staat is om opreg “Ja” te antwoord op die vrae wat in die
Formulier gestel word
3. Die kind in die sorg van die betrokke enkelouer is wat ook vir die verbondsopvoeding van die
kind kan sorg
4. Die kerklike tug bedien is
5. Die doel van die kerklike tug bereik is, naamlik dat die betrokke ouer berou betuig en na die
oordeel van die kerkraad genoegsame tekens van boetvaardigheid toon
6. Dit nie noodsaaklik is dat die betrokke enkelouer in die huwelik tree nie, mits die rede(s) daarvoor
bespreek en in die lig van die Skrif beoordeel is
7. Die betrokke enkelouer die kind ook alleen ten doop kan bring.
Motivering
1. Kerkrade ondervind ’n toenemende vraag na die doop van kinders van enkelouers, mede as
gevolg daarvan dat die huwelik as instelling van God tans nie in ere gehou word nie en
buitehuwelikse geslagsgemeenskap in die samelewing aanvaar word – tendense waarmee die kerk
van Christus homself nie kan vereenselwig nie.
2. Die verbond en verwante begrippe word nie eenduidig geïnterpreteer nie, wat daartoe lei dat daar
’n gebrek aan eenvormigheid is in die hantering van die onderhawige saak.
3. In die geval van die doop van aangenome kinders het die Nasionale Sinode van 1970 ’n besluit
geneem wat eenvormigheid gedien het. Dat dit ook in die onderhawige saak noodsaaklik is,
spreek vanself.
Studie wat gedoen is om Beskrywingspunt te motiveer
1. Inleiding
Wanneer die kerk van die Here besin oor die reg van iemand om die teken van die verbond te
ontvang, al dan nie, is sy verantwoordelikheid groot. Ook in hierdie saak moet ons die kenmerke van
die ware kerk toon:
• Die suiwer bediening van die Woord
• Die suiwer bediening van die sakramente soos Christus dit ingestel het
• Die suiwer bediening van die kerklike tug.
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Wanneer die vraag beantwoord word of die kind van ’n enkelouer gedoop moet word, is al drie die
kenmerke van die ware kerk ter sprake. Die Woord van God moet ons rigsnoer wees wanneer ons
poog om te bepaal of die sakrament (van die doop) in die onderhawige geval bedien kan word, al dan
nie. In die hele proses is die suiwer bediening van die kerklike tug ook aan die orde, omdat hier
sprake is van oortreding van die Sewende gebod.
Hier mag die kerk nooit ’n eiewillige weg inslaan nie. In finale instansie sal die kerk wat eiewillig
handel, vind dat hy onder die vaandel van die valse kerk vaar wat, aldus (NGB, art. 29) so
gekarakteriseer word:
Dit skryf aan homself en sy besluite meer mag en gesag toe as aan die Woord van God; dit wil
homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie; dit bedien die sakramente nie soos Christus dit
in sy Woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na goeddunke; dit vertrou meer op mense as
op Christus, dit vervolg hulle wat volgens die Woord van God heilig lewe …
2. Die Verbondsbeskouing ten grondslag van hierdie Beskrywingspunt
Ons lees in die Bybel van vele soorte verbonde.
Die Here praat van sy verbond met die dag en die nag (Jer 33:25).
Daar bestaan ’n verbond tussen die vriende, Dawid en Jonatan (1 Sam 18:3); tussen Jakob en sy
skoonvader Laban (Gen 31:44, 1953); tussen die koning, Abimeleg, en die vreemdeling, Abraham
(Gen 21:32). In hierdie gevalle is die verbond gesluit tussen twee gelyke partye. Ons sou hierdie
soort verbond kon vertaal as ’n “kontrak”. Kenmerkend aan ’n kontrak is dat twee gelyke partye ’n
wilsooreenkoms met mekaar sluit.
Daar is ook ’n verbond tussen ongelyke partye. In Eseg 17:13 lees ons van die koning van Babel,
Nebukadnesar, wat Jerusalem verslaan en dan as “soeserein” (groot-koning) Sedekia uit die
koninklike familie in Jerusalem aanstel as “vasal” (onderkoning). Die Here beskou Sedekia se
oortreding van hierdie verbond deur by Egipte hulp te soek in sy opstand teen Nebukadnesar in só ’n
ernstige lig, dat Hy die doodvonnis oor hom vel (Eseg 17:16), omdat dit God se eed is wat Sedekia
geminag en sy verbond is wat hy verbreek het (Eseg 17:19).
Neem ’n mens nou God se genadeverbond met sy volk onder die loep, ontstaan die vraag: Is die
genadeverbond ’n voorbeeld van ’n kontrak tussen twee gelyke partye, of is dit ’n voorbeeld van ’n
staatsverdrag tussen ’n “soeserein” en sy “vasal”? Die standpunt van hierdie Rapport is dat God se
genadeverbond met ons ’n voorbeeld is van die staatsverdrag tussen ’n “soeserein” en sy “vasal”
(Strauss, 1983:3).
Hierdie standpunt word nie eenduidig deur alle Gereformeerde gelowiges onderskryf nie. Volgens
d’Assonville (1981:51) het die destydse nuwe vertaling van die Doopsformulier wat deur die drie
Afrikaanse kerke aanvaar is, na sy mening, verkeerdelik “dele” met “kante” (dus partye) vertaal. Hy
sê dat hierdie vertaling “spruit uit die opvatting dat dele nie meer gesien is as dele van die verbond
nie, naamlik belofte en verpligting nie, maar as partye. Die een party is dan God en die ander party
die mens”. Volgens só ’n beskouing is die genadeverbond ’n verbond tussen twee gelyke partye:
God en die mens.
Hierdie standpunt is, aldus d’Assonville (1981:52), terug te voer na “’n sinsnede in die ou onverkorte
Doopsformulier van 1566 waar gepraat word van die “twee deelen” wat “zich met malkanderen
verbinden, zoo belooven wij ook Gode … ens.”
Gesien die duidelikheid van die uiteensetting, word d’Assonville se verdere bespreking (1981:52) van
die 1578-korreksie hierop, volledig aangehaal:
“Gaan lees ons egter weer die oorspronklike Verkorte Formulier van 1578, dan sien ons dat daar
nogal ’n veelseggende wysiging plaasgevind het: ten eerste word daar nie meer gepraat van wat ons
aan God beloof nie en ten tweede is die tydsvorm van die aktiewe na die passiewe verander. M.a.w.
die aktiewe ‘beloof dat’ is verander in ’n passiewe vermaan en verplig word. Deur hierdie
verandering het die manne van die Reformasie die monopleuriese (= eensydige) karakter van die
verbond gehandhaaf. Hier is geen sprake en geen moontlikheid van ’n gedagte dat twee partye met
mekaar’n verbond opgerig het nie, maar dit is God ALLEEN wat dit oprig en dit is God alleen wat die
grondslag vasstel en die hele verdere verloop en huishouding van hierdie verbond reël.
“God beloof nie alleen nie, maar Hy bepaal ook die voorwaardes en verpligtinge wat die
verbondskind moet nakom.
“Hy verplig Homself en ons.
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“As die Doopsformulier dan praat van die twee dele van die verbond, sien dit op die belofte en die
verpligting.
“God gee die belofte en God vra die verpligting.
“Inderdaad: die verbond bestaan nie slegs uit een deel nie; nie slegs belofte nie, maar ook
verpligting.”
Die Here sluit sy genadeverbond met Abraham en sy nageslag (Israel). Die een deel van hierdie
genadeverbond is beloftes wat die Here maak; die ander deel dat Hy ook aan Israel bepaalde
eise/verpligtinge stel. Israel se gehoorsame uitvoering van die Here se verbondseise, al dan nie, het
bepaalde konsekwensies, wat óf seën, óf tugtiging is.
Deut 4:25 – 31 werp lig op die aard van die verbond.
Op die vooraand van Israel se intog in die beloofde land waarsku die Here sy volk by monde van
Moses dat hulle nie die Tweede gebod moet oortree, deur afgodsbeelde te maak nie. Hulle
ongehoorsaamheid sal konsekwensies hê:
Deut 4:26 – 28 - later sou dit die ballingskap wees.
Die Here maak weer ’n belofte aan sy volk. Indien hulle daar in ballingskap tot inkeer kom, die Here
hulle God in onverdeelde trou aanroep, terugkom na die Here en sy Woord gehoorsaam, sal Hy hulle
nie in die steek laat of om die lewe bring nie.
Waarom nie?
Deut 4:31e: Hy sal nie die verbond vergeet wat Hy met ’n eed aan julle voorvaders bevestig het nie.
• Hier vind ons bepaalde kenmerke van die genadeverbond van God met ons:
• Verbondsbeloftes – op die vooraand van intog in beloofde land
• Verbondseise – gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here; spesifiek die Tweede gebod
• Konsekwensies – ongehoorsaamheid lei tot tugtiging – ballingskap
Daar is verbondsherstel moontlik: berou en bekering
Hierdie Beskrywingspunt gaan daarvan uit dat die enkelouer hom/haar skuldig gemaak het aan
oortreding van die Sewende gebod. Solank as wat hy/sy in onberoulikheid volhard, so lank word die
kerklike tug aan die oortreder bedien. Dit sluit in dat hulle van die sakramente van die Here afgehou
word (KO, art. 76) – dus doop en Nagmaal.
Indien daar egter na die oordeel van die kerkraad genoegsame tekens van boetvaardigheid is (KO, art.
75), is verbondsherstel aan die orde. Dan mag die lidmaat nie verder van die sakramente van die
Here afgehou word nie.
Die veronderstelling waarvan die hele Beskrywingspunt uitgaan, is dat daar van die kant van die
sondaar berou betuig en boetvaardigheid oor die sonde betoon is. Indien dit nie die geval is nie, is
daar hoegenaamd geen moontlikheid dat só ’n ouer hierdie – of enige ander - kind ten doop kan
bring nie – of Nagmaal kan gebruik nie.
3. Die huwelik as instelling van God
Die eerste huwelik is in die paradys gesluit. In die oë van die Here was alles wat Hy geskep het, baie
goed (Gen 1:31). Sy oordeel is egter dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie (Gen 2:18). Hy
besluit daarom: Ek sal iemand maak wat hom kan help, sy gelyke (1983) / Ek sal vir hom ’n hulp
maak wat by hom pas (Gen 2:18/1953).
Hy bou toe die vrou uit die ribbebeen van die man en bring haar na Adam toe. Adam se reaksie
daarop is: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem
word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou
aankleef. En hulle sal een vlees wees (Gen 2:23 – 24/1953).
Jesus Christus moes by geleentheid ’n vraag van die Fariseërs wat hom op die proef wou stel wat oor
egskeiding gehandel het, beantwoord. In sy antwoord verwys Hy in die eerste plek na die Goddelike
instelling van die huwelik in die paradys. Hy haal Gen 1:27 aan as Hy sê: “Het julle nie gelees dat
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die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie.” Daarby het Hy gesê: “Daarom sal
die man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees” Hulle is
dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens nie skei nie”.
Jesus se reaksie op hulle beswaar op sy antwoord is hier ook ter sake: “Dit is oor die hardheid van
julle harte dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei, maar dit was nie van die begin
af so nie”.
Die Here Jesus sê hiermee duidelik dat die huwelik as instelling van God ’n lewenslange monogame
verbintenis is.
Dit is die wil van God dat kinders uit hierdie monogame huweliksverbintenis gebore moet word.
4. Die huwelik na die sondeval
Moses het, aldus Jesus, vanweë die hardheid van die mens se hart die mans van Israel toegelaat om
van hulle vrouens te skei. Die sondeval het inderdaad die mens se hart verhard, sodat hy nie bereid is
om ooreenkomstig God se wil te leef nie - ook nie volgens sy wil vir die huwelik nie. Die mens het
hom nie net deur egskeiding nie, maar ook deur ander handelinge vergryp aan die huwelik as
monogame instelling van God.
Bybelse voorbeelde van sodanige vergrype weens die hardheid van die menslike hart sluit in: Dawid
se owerspel met Batseba; Tamar en haar skoonvader, Juda se seksuele omgang; Abram wat sy vrou
Sarai se slavin, Hagar op Sarai se versoek vir hom as vrou neem en vele ander voorbeelde van
poligamie.
Die enkelouer wat hom- of haarself skuldig gemaak het aan oortreding van die Sewende gebod is ’n
hedendaagse voorbeeld van ’n menslike vergyp teen die huwelik as monogame instelling van God.
5. God sien die sondaar in genade aan
God, die Almagtige staan nooit magteloos nie – ook nie voor ’n harde menslike hart nie. Hy beloof
immers sy volk by monde van sy profeet, Esegiël: Ek sal hulle ’n ander hart gee en ’n nuwe gees
onder hulle laat posvat, Ek sal die kliphart uit hulle liggaam verwyder en hulle ’n hart van vleis gee
(Eseg 11:19).
Dat sy genade ook seëvier oor die kliphart van diegene wat hulle aan die huwelik as monogame
instelling van God vergryp, blyk uit sy Woord. Weliswaar het die Here die kind wat gebore is uit
Dawid en Batseba se owerspel, laat sterf. Tog lees ons in Jesus se geslagsregister, opgeteken in Matt
1:6b: Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Urija. In Matt 1:3 lees ons: Juda was die
vader van Peres en Serag by Tamar, Peres van Gesron… Ten spyte van vergrype aan die huwelik as
monogame instelling van God, handhaaf die Here God die lyn van sy genadeverbond in hierdie
gevalle.
Abram, Hagar en hul seun Ismael verdien verdere aandag, aangesien hier ook oor die besnydenis as
teken van die verbond gehandel word. Duidelik sê die Here vir Abraham dat Hy nie sy verbond met
Ismael sal nakom nie, maar wél met Isak, die seun van sy belofte: Ek sal my verbond met hom (Isak)
hou as ’n blywende verbond, en ook met sy nageslag… Maar dit is met Isak, die seun wat Sara vir jou
oor ’n jaar in die wêreld sal bring, dat Ek my verbond sal nakom (Gen 17:19 en 21).
Desnieteenstaande gaan Abraham daartoe oor om sy seun Ismael te besny. Die grootste gedeelte van
die weergawe daarvan word ook hier weergegee, omdat dit vanself spreek. Op daardie selfde dag het
Abraham sy seun Ismael gevat en al die slawe … en hy het hulle besny, soos God vir hom gesê het.
Abraham was nege en negentig toe hy besny is, en sy seun Ismael dertien. Abraham en Ismael is op
presies dieselfde dag besny. Al die mans in Abraham se huis… is saam met hom besny (Gen 17:23 –
27).
6. Die nalaat van die ontvangs van die verbondsteken
Daar kan nie willekeurig besluit word wie die teken van die verbond mag ontvang en wie nie. Die
ontvangs daarvan moet ooreekomstig God se wil plaasvind. Sy oordeel by nalatigheid in hierdie
verband vind ons opgeteken:
Gen 17:14 Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie, moet van sy volksgenote afgesny
word. Hy het my verbond verbreek.
Op pad na Egipte voordat hy die volk daar op bevel van God sou uitlei, het Moses en sy gesin ontdek
watter prys die Here op die ontvangs van die teken van die verbond stel. Ons lees in Eks 4:24–26:
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Waar Moses-hulle langs die pad oornag het, het die Here by hom gekom en wou Hy vir Moses
doodmaak. Sippora vat toe ’n klipmes, sny haar seun se voorhuid af, raak daarmee aan Moses se
voete en sê: “Jy is nou my bloedbruidegom wat deur bloed beskerm word.”
7. Dogmatiese beginsels
7.1 Inleiding
Twee loci in die Dogmatiek kom ter sprake:
7.1.1 die Verbond en
7.1.2 die Sakramente en dan met name die Doop.
7.2 Verbond
7.2.1 Nie elke punt oor die verbond hoef bespreek te word nie. Alleen die vraag moet beantwoord
word wie tot die verbond behoort en - meer toegespits - of ook die kind van ’n
enkelverbondsouer deel is van die verbondsvolk.
7.2.2 Dogmatici (Velema & Van Genderen, 1992:513) wys daarop dat dit uit Gen 17 sowel as die
later verbondsgeskiedenis blyk dat die verbond voortgaan in die geslagte. God is die God van
die gelowiges en hulle kinders. God is die God van Abraham en sy hele huis. (Hier kan
terloops opgemerk word dat in die geval van Abraham met huis veel meer bedoel word as net
die wat deur ’n bloedband aan hom verbonde was. Ook sy slawe is immers besny.)
Dit geld ook vir die Nuwe Verbond: God het sy verbond opgerig met die gelowiges en hulle
kinders. Die Skrifbewys hiervoor is Hand 2:39, waarin die woorde van Gen 17 terugkeer
(Velema & Van Genderen, 1992:513).
7.2.3 Hier moet ook verwys word na die Doopsformulier.
In die deel oor die verlossing word gesê dat as ons in die Naam van die Vader gedoop word, die
Vader daarmee betuig en verseël dat Hy ’n ewige genadeverbond met ons oprig en ons tot sy
kinders en erfgename aanneem.
In die deel oor die kinderdoop word, met verwysing na Gen 17:7 en Hand 2:39, gesê dat die
kinders van verbondsouers nie van die doop uitgesluit mag word nie. Hulle moet as erfgename
van die ryk van God en van sy verbond gedoop word.
In die inleiding op die Doopsvrae word gestel dat die doop ’n instelling is van God om aan ons
en ons kinders sy verbond te verseël.
Ook die Doopsformulier leer dus: God het sy verbond opgerig met die gelowiges en hulle
kinders.
Ook in die Doopsformulier duik die woord heilig op.
In die eerste Doopvraag word naamlik aan die verbondsouers gevra: Bely u nogtans dat hulle
in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees?
Wanneer dit as absolute voorwaarde gestel word dat kinders alleen verbondkinders kan wees as
daar ’n hoof (man) is, word ’n mens voorwaarde vir kinders se deel hê al dan nie aan die
verbond. Daarenteen sê die Doopsformulier dat die kinders “in Christus” geheilig (dus
ingeskakel in die verbond, deelgenote van die verbondsbeloftes gemaak) is.
7.2.4 Die Belydenisskrifte
Die Heidelbergse Kategismus (27:74) verklaar in ewe duidelike taal dat die jong kinders net
soos die volwassenes in die verbond van God ingesluit is. Dit ly geen twyfel nie dat dit hier
gaan om kinders van gelowiges. Immers, die kinders wat ter sprake is, moet juis deur die doop
van die kinders van die ongelowiges onderskei word.
Die NGB praat dieselfde taal wanneer dit in art. 34 bely: Ons glo daarenteen dat ons hulle
behoort te doop en met die teken van die verbond te beseël, net soos die kindertjies in Israel
kragtens dieselfde belofte besny is as wat aan ons kinders gemaak is. Uit die voorafgaande sin
is dit baie duidelik dat daardie “hulle” die gelowiges se kindertjies is.
7.3 Doop
7.3.1 Weereens hoef nie alles oor die doop ter sprake te kom nie. Alleen die vraag of ook die kind
van ’n enkelverbondsouer gedoop mag word, moet beantwoord word.
7.3.2 Die vraagstuk hier hang ten nouste saam met die voorafgaande. Indien die kind van ’n
enkelverbondsouer ’n verbondskind is, moet die kind ook gedoop word. Die doop is immers
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teken en seël van God se verbond. Daar is die allernouste verband tussen verbond en doop. Dit
sal uit die vervolg duidelik wees.
7.3.3 ’n Teks wat van direkte belang is vir die vraagstuk van die posisie van die kinders van
enkelverbondsouers is 1 Kor 7:14. Kinders word heilig genoem ook al is slegs een van die
ouers (man of vrou) ’n gelowige.
Hierdie vers handel oor die huwelik, MAAR in die woord “heilig” kom ook die verbond ter
sprake. Heilig is ’n verbondswoord, ’n verbondsbegrip dit word deur die voorste eksegete en
dogmatici erken: Calvyn, Floor, Bavinck, Jager, ens.
Wanneer Calvyn dit het oor die reg van die kinderdoop, kom hy ook by 1 Kor 7:14 uit
(Institusie, 4.16.6). Op daardie plek lê Calvyn ’n baie duidelike verband tussen verbond en
doop en tussen Abraham/die Jode se nageslag/kinders en die kinders van Christene. Hy wys
daarop dat die Jode se kinders ’n heilige geslag genoem word, omdat hulle erfgename van die
verbond genoem word en van die kinders van goddelose mense onderskei word. En om
dieselfde rede, verklaar Calvyn uit 1 Kor 7:14, word kinders van Christene nou ook heilig geag,
selfs al is hulle uit ouers gebore waarvan slegs een ’n gelowige is (kursivering deur A.H.B.).
Calvyn lê daarop die verband tussen verbond en doop deur te verklaar: Aangesien die Here
dadelik, nadat Hy die verbond met Abraham gesluit het, beveel het dat dit aan kindertjies met
’n uiterlike seremonie beseël moet word, watter rede sou Christene dan aanvoer om nie vandag
dieselfde verbond aan hulle kinders te betuig en beseël nie?
Velema en Van Genderen (1992:514) stem met Calvyn se verklaring van 1 Kor 7:14 (Institusie,
4.16.6) in dat sulke kinders erfgename van die verbond is. Hulle is dus verbondskinders. Ook
Bavinck (1946:24-25) is van oordeel dat met die woord heilig in 1 Kor 7:14 bedoel word: wat
tot die verbond behoort, wat met God in besondere verhouding geplaas is.
Floor (1983:93; kyk ook Jager, 1977:119) lê die woord heilig eweneens so uit. Volgens Floor
(1982:27) het die woord “heilig” twee aspekte:
• ’n belofte
• ’n eis: afkeer van die wêreld en ’n breek met die sonde –
Volgens hom (1982:27) beteken “heilig” nie noodwendig “gelowig” nie, “maar dit dui op
kinders wat saam met hulle ouers onder die genaderyke heerskappy van God lewe”.
Dit gaan hier om die kinders gebore uit ’n huwelik tussen ’n gelowige en ’n ongelowige. Die
feit dat die een ouer gelowig is, maak dat sy kind ’n “kinderposisie” beklee en ook nodig het
“’n kinderhart, ’n hart wat deur die Heilige Gees vernuwe is” (Floor 1982:28). Dit moet
beklemtoon word: Wie opgeneem (geheilig ) is in die verbond, moet ook heilig word in die weg
van geloof en bekering. Al is ons geheilig (dus opgeneem in die verbond), ons kry nie
outomaties deel aan God se beloftes in Christus nie, MAAR langs die weg van (deur) geloof en
bekering. Deur die geloof kry ons deel aan Christus en dan word ons geheilig deur sy bloed en
Gees
Hierdie teks word dus algemeen deur Gereformeerdes gebruik om die Gereformeerde
doopsbeskouing (leer van die Kinderdoop) en verbondsbeskouing (dat gelowige ouers EN hulle
kinders tot die verbond behoort) te begrond en te verdedig. Kyk ons Belydenis DL 1.17.
Hoewel Nuwe Testamentici (Floor 1983:94; Versteeg 1983:133) erken dat dit in 1 Kor 7:14
nie oor die doop gaan nie, neem dit nie weg nie dat ons hier deeglike gronde vind vir die
Kinderdoop. Hier (in die woord heilig) word immers geleer dat die kinders van gelowiges
verbondskinders is. Daarom verklaar Versteeg (1983:133) dat soos die geheilig wees in die
Ou-Testamentiese bedeling ’n uitdrukkingsvorm gekry het in die besnydenis, so mag dit in die
Nuwe-Testamentiese bedeling die geval wees in die doop.
7.3.4 In Hand 16:15 word daarvan gewag gemaak dat Lidia, die purperverkoopster en haar hele huis
gedoop is en in vers 33 staan daar dat die tronkbewaarder van Filippi onmiddellik gedoop [is],
hy en al sy mense.
7.3.5 Die Doopsformulier sê in die deel oor die verlossing dat as ons in die Naam van die Vader
gedoop word, die Vader daarmee betuig en verseël dat Hy ’n ewige genadeverbond met ons
oprig.
Die Doopsformulier noem die doop in die deel oor die dankbaarheid ’n seël en ontwyfelbare
getuienis dat ons ’n ewige verbond met God het.
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In die deel oor die Kinderdoop word (met verwysing na Gen 17:7 en Hand 2:39) gesê dat die
kinders van verbondsouers nie van die doop uitgesluit mag word nie. Hulle moet as erfgename
van die ryk van God en van sy verbond gedoop word.
In die inleiding op die Doopsvrae word gestel dat die doop ’n instelling is van God om aan ons
en ons kinders sy verbond te verseël.
7.3.6 Die Belydenisskrifte
Die Heidelbergse Kategismus (27:74) lê net soos Calvyn en die Doopsformulier die verband
tussen verbond en doop (vgl. HK 27:74 waar die doop teken van die verbond genoem word) en
grond die noodsaak daarvan dat kinders van gelowiges gedoop moet word daarin dat hulle in
die verbond van God ingesluit is.
Net so die NGB, art. 34, waar dit sê: Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met
die teken van die verbond te beseël, net soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde belofte
besny is as wat aan ons kinders gemaak is.
Nou kom die vraag aan die orde:
Wat van die kind van ’n gelowige enkelouer?
Kan ’n enkelouer gelowig wees? Die feit dat hy enkelouer is, staan in die teken van die sonde.
Tog is daar, danksy God se genade en die plaasvervangende lyding en sterwe van Christus,
verlossing uit die sonde. Ook aan die gelowige enkelouer moet die kerklike tug bedien word.
Indien die kerklike tug sy doel bereik het en daar “genoegsame tekens van boetvaardigheid”
(KO, art. 75) is, beklee hierdie gelowige ’n volwaardige plek in die gemeente van Christus en
het hierdie gelowige ook die verantwoordelikheid (en die reg!) om sy/haar kind ten doop te
bring, omdat ook hierdie kind by die genadeverbond van God ingesluit is.
7.4 Gevolgtrekking
7.4.1 Die gelowiges en hulle kinders behoort tot die verbond.
7.4.2 Daar is die nouste verband tussen verbond en doop: die doop is teken en seël van die verbond.
Wie tot die verbond behoort, moet ook die teken van die verbond ontvang.
7.4.3 Uit 1 Kor 7:14 is dit duidelik dat ’n kind aan die verbond behoort (en dus gedoop moet word) al
is slegs een van die ouers gelowig.
7.4.4 Ook die kind van die gelowige enkelouerkind behoort tot die verbond. Die oortreding van die
Sewende gebod – soos ook elk van die ander nege gebooie - hef nie God se ewige
genadeverbond op nie.
7.4.5 Die man kan nooit voorwaarde wees waarom ’n kind in die verbond ingelyf word nie. Christus
is die enigste voorwaarde. Die kinders is in Hom geheilig.
8. Kerkregtelike beginsels
8.1 Inleiding
Verskillende artikels van die Kerkorde kom ter sprake, naamlik dié oor die doop (56, 57), die tug
(75, 76) en die huwelik (70).
8.2 Doop
8.2.1 Twee artikels kom ter sprake naamlik 56 en 57:
Art. 56: Die verbond van God moet so spoedig moontlik aan die kinders van die Christene in
die erediens met die Heilige Doop beseël word volgens die Formulier wat daarvoor vasgestel
is.
Die feit dat die seuntjie van agt dae oud onder die ou verbond die besnydenis moes ontvang,
dien as grond vir die vertolking van hierdie artikel dat daar geen versuim mag wees om die
verbond van God te verseël na die geboorte nie en versuim is as minagting van God se
sakrament beskou (Van der Linde 1983:195).
Ook in hierdie artikel word die nouste verband tussen verbond en doop gelê: die verbond van
God word met die Heilige Doop beseël.
Daar word ook gesê wie gedoop moet word: die kinders van die Christene.
Art. 57: Die bedienaars van die Woord moet toesien dat die vader, moeder of voogde die doop
vir hulle kinders aanvra.
8.2.2 Die vraag is weereens (soos by die dogmatiese beginsels): Is die buite-egtelike kind ook ’n
verbondskind (“kind van ’n Christen”, om die taal van art. 56 te gebruik) of nie? Indien wél,
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mag daar nie met die bediening van die doop gesloer word nie (art. 56) en moet die predikant
toesien dat die moeder (of die vader) die doop aanvra (art. 57).
Van der Linde (1983:193) wys daarop dat wanneer ’n kind buite die eg gebore is, die
berouvolle moeder wel die kind ten doop kan hou as sy “’n lid van die kerk in volle regte” is.
Indien sy egter verhard is, kan die grootouers of ander lidmate in volle regte die kind laat doop,
op voorwaarde dat hulle kan sorg vir die verbondsopvoeding van die kind.
Die kerklike tug is duidelik implisiet in hierdie uiteensetting teenwoordig. Spoelstra
(1989:316) verwys eksplisiet daarna en stel onder andere dat as die moeder self die kind wil
opvoed, die aangeleentheid van sonde en berou liefs voor die geboorte aandag moet kry, sodat
die kind in versoende omstandighede in die Here ontvang en gedoop kan word.
Jansen (1952:247) stel die vraag of kinders wat buite die eg gebore is, gedoop kan word
wanneer die moeder ’n lid van ’n Gereformeerde Kerk is en die vader onbekend, of
vermoedelik ’n onverskillige of ’n heiden is. Sy antwoord: “Wanneer de moeder belijdend lid
is en na ernstige vermaning tot berouw komt, ja! De moeder kan dan zelf, na schuldbelijdenis,
het kind laten dopen en de doopvragen beantwoorden.” Bouwman (1970:278) sê dat die
Gereformeerde teoloë, sowel as kerklike vergaderinge, met die uitsondering van die Skotse
kerke, eenparig oordeel dat kinders wat buite die eg gebore is, gedoop moet word, mits die
ouers berou betoon of dat so ’n kind deur getuies ten doop gebring word.
8.3 Tug
Art. 75: Die versoening oor alle sondes wat uit hulle aard of deur veragting van die kerklike
vermaninge openbaar geword het, moet, as daar genoegsame tekens van boetvaardigheid is, in
so ’n vorm en op so ’n wyse plaasvind soos elke kerkraad dit vir die stigting van die kerk nodig
oordeel…
Wat vir hierdie studie van belang is, is die woorde “as daar genoegsame tekens van
boetvaardigheid is”.
Die uitgangspunt van hierdie artikel is dat die tug sy doel bereik het en dat die sondaar sy skuld
bely, sy berou betuig en hom van die verkeerde weg bekeer (solank hy dit nie doen nie, word die
bediening van die kerklike tug voortgesit).
Die kerkraad ken nie die hart van die sondaar nie en is in sy oordeel oor die boetvaardigheid van
die sondaar aangewese op uitwendige tekens daarvan, naamlik beroubetuiging en bekering. Ten
einde so goed moontlik “die gevaar van valsheid of onopregtheid en oppervlakkigheid by die
sondaar”, sowel as die gevaar van ‘n maklike terugval in die sonde te voorkom, kan ’n
proeftydperk vasgestel word (Van der Linde, 1983:239).
Betreffende die berou en bekering van die sondaar kan die vraag in die onderhawige geval
ontstaan: Kan daar van die betrokkenes verwag word om as blyk van hulle bekering met mekaar
in die huwelik te tree? Die kerkregtelike bronne wat geraadpleeg is, behandel nie hierdie
vraagstuk nie. Dit kom onder 6.9.4 en 6.10 aan die orde.
Art. 76 spreek vanself: Diegene wat hardnekkig die vermaning van die kerkraad verwerp en ook
die wat ’n openbare of anders growwe sonde gedoen het, moet van die sakramente van die Here
afgehou word.
8.4 Huwelik
Art. 70 lui: Kerkrade moet toesien dat die huwelik as heilige verbintenis in die Here aangegaan
word volgens die Formulier wat daarvoor vasgestel is.
Daar moet ’n indringende gesprek met die enkel- voorgenome doopouer oor die huwelik en die
beweegredes vir die feit dat hy/sy nie in die huwelik wil tree nie. Hierdie beweegredes moet in
die lig van die Skrif beoordeel word.
Daar moet egter op gewys word dat hierdie artikel in die gedrang kom as ’n enkelouer gedwing
word om ’n huwelik wat nie in die Here is nie, aan te gaan.
8.5 Gevolgtrekking
8.5.1 Net soos die Belydenis en die Doopsformulier lê die Kerkorde die nouste verband tussen
verbond en doop.
8.5.2 Daar word ook gesê wie gedoop moet word: die kinders van die Christene.

432

8.5.3 Indien die betrokke enkelouer n berouvolle lid van die kerk in volle regte is, is daar geen
kerkregtelike beletsel teen die doop van sy/haar kind nie.
9. Etiese beginsels
9.1 Die etiese vraag of egte berou in hierdie geval altyd daarin bestaan dat die vrou met die vader van
die kind sal trou, moet hier aandag kry.
9.2 Die Skrif
Deut 22:28,29 sê: As ’n man ’n dogter, ’n jongmeisie, kry wat nie verloof is nie, en haar aangryp
en met haar gemeenskap het, en hulle word betrap, dan moet die man wat met haar gemeenskap
gehad het, die vader van die dogter vyftig sikkels silwer gee; en sy moet sy vrou wees, omdat hy
haar onteer het; hy mag haar nie verstoot solank as hy lewe nie.
Uit Eks 22:16, 17 blyk dit egter dat gemeenskap nie noodwendig verplig tot huwelik nie.
Laasgenoemde teks lui soos volg: As iemand ’n jongmeisie wat nie verloof is nie, verlei en met
haar gemeenskap het, moet hy haar vir die volle huweliksprys as sy vrou koop. As haar vader
beslis weier om haar aan hom te gee, moet hy geld gee volgens die huweliksprys vir jongmeisies.
9.3 Etici
De Vries (1976:105) maak die volgende opmerkings:
• Ons moet die eerste ramp (buite-egtelike seks) nie erger wil maak deur ’n lewenslange ramp
(’n huwelik wat nie in die Here is nie) nie.
• Die gedagte dat huwelik-sluit-geskied-deur-geslagsgemeenskap, stam nie uit die Bybel nie,
maar uit die oud-Germaanse adat. Reeds in die Middeleeue het die kerk geleer: consensus,
non coïtus, facit matrimonium, d.i.: wedersydse ooreenstemming - en nie geslagsgemeenskap
nie - bring die huwelik tot stand.
9.4 Gevolgtrekking: Berou in die geval van buite-egtelike moederskap beteken nie noodwendig dat
so vrou met die vader van die kind moet trou nie.
E. KOMMISSIERAPPORT
1. Sake waarvan kennis geneem kan word
Hierdie Beskrywingspunt is deur Klassis Griekwaland-Wes ingedien sonder dat dit deur Part. Sinode
Noordwes behandel is.
2. Beredenering
2.1 Kerkorde, artikel 30 reël dat op ‘n meerdere vergadering alleen sake behandel word wat nie op ‘n
mindere vergadering afgehandel kan word nie of sake wat by die meerdere vergadering tuishoort.
2.2 Die Kommissie vind geen dringende rede waarom hierdie saak anders (as in 2.1) gehanteer moet
word nie.
Besluit: Die saak word nie behandel nie.

21.5

BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE WES-TRANSVAAL :
DIE SABBAT EN SONDAG (Artt.20, 121)

A. Dr. W.C. Vergeer stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Leerstellig 1.
C. Dr. A.H. Bogaards stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die Nasionale Sinode wys Studiedeputate aan om ’n volledige prinsipiële studie oor die verhouding
tussen Sondag en Sabbat te doen en duidelike prinsipiële riglyne uit God se Woord te gee vir die
gelowige se lewe volgens die Vierde gebod.
Motivering:
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1. Uit ’n studie van Deputate van Partikuliere Sinode Wes-Transvaal het geblyk dat daar
verskillende standpunte is oor die verhouding tussen Sabbat en Sondag. Die volgende duidelike
verskille in standpunte kan geformuleer word:
1.1 Die Ou-Testamentiese Sabbat moet steeds gevier word. Die Sabbat is ’n skeppingsordinansie en
’n ewige instelling van God. Daarom moet dit op ons sewende dag (Saterdag) gevier word.
Groepe wat hierdie siening huldig is die Joodse geloof en Sewendedagse Adventiste.
1.2 Die Sondag is die Nuwe-Testamentiese Sabbat. Die Sabbat is nie afgeskaf nie, maar het verskuif
na die eerste dag (Sondag). Ook hierdie groep meen dat die Sabbat ’n skeppingsordinansie is.
Dit is die standpunt van die Westminister Konfessie wat praat van ’n “Sunday Sabbath”.
Kommissie 7A van die GES 1976 huldig hierdie siening.
1.3 Die Sabbat is nie ’n skeppingsordinansie, is nie in die Nuwe Testament afgeskaf en het nie
verskuif na die Sondag nie. In die Nuwe Testament word die viering van ’n nuwe dag ingestel,
naamlik die Sondag as “dag van die Here”, gefundeer in die feit dat dit die opstandingsdag van
die Here is. So is die Vierde gebod vervul maar nie afgeskaf nie. Kommissie 7B van die GES
1976 huldig ook hierdie siening. Die standpunt van prof. P.J. de Bruyn (in sy boek Die Tien
Gebooie) val grootliks in hierdie kategorie alhoewel hy ook van mening is dat die Sabbat ’n
skeppingsordinansie is.
1.4 Die Sabbat is nie ’n skeppingsordinansie nie, is afgeskaf en het nie verskuif na die Sondag nie.
Die Here het ook nie in die Nuwe Testament ’n nuwe dag aan die kerk gegee wat gevier moet
word nie.
2. Die Partikuliere Sinode het onder die besef gekom dat genoemde verskillende standpunte lei tot
onduidelikheid by lidmate van die GKSA oor die uitlewing van die Vierde gebod, waaronder die
werklike betekenis van die begrip: skeppingsordinansie. Dit blyk dat daar nog nie ’n studie
hieroor deur die Kerke gesamentlik onderneem is nie (KO, art. 46).
3. Die Partikuliere Sinode oordeel, in die lig van KO, art. 30 dat hierdie studie deur die Nasionale
Sinode onderneem moet word. Die redes is:
3.1 Dit blyk uit Hand 15:1-34 dat kerke oor sodanig dringende morele vraagstukke saam kan oordeel
3.2 Die Heidelbergse Kategismus Sondag 38 behandel nie uitdruklik die verhouding Sabbat en
Sondag nie en dit is dus nie genoegsaam om kerke en lidmate hierna te verwys nie
3.3 Die kwessie van die uitleef van die Vierde gebod word al hoe meer problematies aangesien
landswette oor Sondagwetgewing gewysig word en dat lidmate gevolglik landswyd met hierdie
probleem gekonfronteer word
3.4 Dit noodsaaklik is dat die Nuwe-Testamentiese lig van die Evangelie van Jesus Christus duidelik
gehoor word wanneer oor die Vierde gebod gepraat word.
E. KOMMISSIERAPPORT
1. Beredenering
U Kommissie het aandag gegee aan KO, art.30. Tog oordeel die Kommissie dat, in die lig van die
toenemende sekularisasie van ons tyd, ons hier te make het met ‘n hoogs aktuele saak en een wat alle
kerke raak.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word so gevolg gegee dat die Nasionale Sinode Studiedeputate
aan wys om ‘n volledige prinsipiële studie oor die verhouding tussen Sondag en Sabbat te doen en
duidelike prinsipiële riglyne uit God se Woord te gee vir die gelowige se lewe volgens die Vierde
Gebod, sonder dat die Sinode die motivering van die Beskrywingspunt vir sy rekening neem.

434

21.6

BESWAARSKRIF : M.A. KRUGER TEEN SINODEBESLUIT VAN 1991:197, 4
(Artt.41, 231)

A. Prof. M.A. Kruger stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Verwys na Kommissie Leerstellig 4 met die opdrag om eers vas te stel of die
Beswaarskrif volgens KO, art.46 ontvanklik is. Prof. L.F. Schulze se advies kan oor hierdie
aangeleentheid ingewin word.
C. Die Ondervoorsitter neem die Voorsitterstoel in.
D. Ds. P.K. Lourens stel die Kommissierapport insake die ontvanklikheid volgens KO, art.46.
E. Besluit: Die Beswaarskrif is ontvanklik.
F. Ds. P.K. Lourens stel die Kommissierapport.
G. Geleentheid vir repliek word vir prof. M.A. Kruger en ds. P.K. Lourens gegee.
H. BESWAARSKRIF
Besluit: “Goedgekeur”.
Hierdie Sinode hou in dat ook wat betref punt 4.1.5 waar die Deputate vra: “Die Sinode keur die
optrede van die Deputate goed en oordeel dat hierdie optrede in ooreenstemming met Skrif, Belydenis
en Kerkorde is” goedgekeur word.
1. WAAROOR DIE SAAK GAAN
Hierdie besluit wat die Sinode geneem het, keur die optrede van die Deputate goed met hulle
standpunt van ’n geslote kanon soos gestel in die Bylae “Die Woord van God”, 625:7.
2. MOTIVERING VIR DIE BESWAAR
1. Hierdie saak het niks met die Kerkorde te make nie en kan daarom nie in ooreenstemming met die
Kerkorde wees nie.
2. Die Deputate het geen Skrifgetuienis aangevoer in hulle standpunt insake die geslote kanon nie.
Die Sinode het dus nie sodanige Skrifgetuienis oorweeg nie en kon dus nie oordeel dat hulle
standpunt in ooreenstemming met die Skrif is nie.
3. Ek vereenselwig my met die motivering wat deur die Nederduitsch Hervormde Kerk se
afgevaardigdes gegee is:
“Naas die belydenis van die deursigtigheid van die Skrif se heilsboodskap as aanduiding van sy
volkomenheid, bely die Kerk ook die genoegsaamheid van die heilsboodskap as aanduiding van
sy volkomenheid. Dit moet egter nie so verstaan word dat die Kerk met sy belydenis van die
genoegsaamheid van die Skrif die getal van die ses en sestig boeke waarna daar wel in die NGB,
artt. 4 en 6 verwys word, in gedagte het nie. Die NGB, art. 7 sê trouens dat die Heilige Skrif
genoegsaam is in dit wat die Skrif leer. Ons kan dit interpreteer as: genoegsaam in sy
heilsbedoeling.
Indien daar van die standpunt uitgegaan sou word dat die ses en sestig boeke van die Skrif met
betrekking tot die getal de iure genoegsaam is, dit wil sê dat die kanon “toe” sou wees, word die
reedsgestelde uitgangspunt dat die Skrif die Belydenisskrifte voorafgaan, teëgaan. Nêrens in die
Skrif word hierdie spesifieke getal as in-beginsel-genoegsame getal aangebied nie. Die getal is
deel van die belydenis van die Kerk en is daarom ook in die Kerk se Belydenisskrifte opgeneem.
Op grond van die voorveronderstelling dat hierdie spesifieke belydenis die produk van die
selfgetuienis van die Skrif in onlosmaaklike samehang met die getuienis van die Heilige Gees is,
moet die Kerk in beginsel daarvoor oop wees dat God kan beskik dat ook hierdie belydenis in
verband met die getal van die boeke van die kanon ’n wysiging kan ondergaan. Die kanon moet
derhalwe as de iure oop gesien word, hoewel dit voorasnog tot die huidige ses en sestig boeke
beperk bly. Daarom huldig ons die opinie dat hoewel die kanon voorasnog de facto geslote is dit
de iure oop is (“Die Woord van God” p. 625-627).
Bykomend by die standpunt van die NH Kerk, moet ek stel dat m.i. die jag op boeke vir
toevoeging tot die kanonieke boeke nie met die argumentasie in hierdie Beswaarskrif oop is nie.
Ek weet van geen sodanige boek wat as kanoniek aanvaar kan word nie. Die saak lê eerder op ’n
ander vlak: Wil ons nie God se werk doen met ons verklaring van ’n geslote kanon nie? Waarom
God se vrymag beperk? HY is die OPENBAARDER wat Homself en sy raad aan ons kan
bekendmaak. Wie is ons om hierdie vrymag te beperk? Nêrens, sover ek weet, het God ons ook
eksplisiet of implisiet opdrag tot die vaslegging en afsluiting van sy openbaring gegee nie.
4. Die motivering van die Deputate wat verwys na NGB, art. 5 “ons aanvaar al hierdie boeke, en
hulle alleen” (“Die Woord van God” p. 625-626) hou nie rekening met die historiese konteks van
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hierdie formulering nie. Die kanonieke boeke is in die eerste eeue aanvaar teenoor die apokriewe
boeke. Dit was ook by die formulering van die NGB, art. 5 die geval. Die perspektief was ’n
afgrensing teenoor die apokriewe wat die Rooms-Katolieke Kerk ook as kanoniek aanvaar het
soos hulle dit in daardie tyd ervaar het. Die perspektief was hoegenaamd nie op ’n geslote kanon
nie. Daarom handel NGB, art. 6 oor die onderskeid tussen die kanonieke en apokriewe boeke.
Die Deputate van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is versoek om die standpunt van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk te aanvaar (“Die Woord van God”, :625). Dit het die GKSA
Deputate gedoen. Maar die NGK se Kommissie voer nie hierdie argument uit die NGB, art. 5 aan
nie (“Die Woord van God”, :626). Die NGK stel: “Die boeke is nie deur ’n Sinode of kerklike
liggaam as kanon verklaar nie, maar as kanon erken”. Hierdie stelling is korrek. Maar om nou ’n
vaslegging te gaan maak net op die ses en sestig boeke, is om hulle alleen as kanon te verklaar.
5. Agter die verklaring van ’n geslote kanon skuil ’n vrees: die kerk moet hierdie ses en sestig boeke
beskerm. Maar dit misken die inherente krag van die Skrif, die leiding van die Heilige Gees en
dat God Homself en sy raad in sy vrymag aan ons openbaar. In die twintigste eeu is
merkwaardige ontdekkings gedoen. Dis nie onmoontlik dat eenvan Paulus se verlore briewe
ontdek mag word nie. Indien dit kragtens sy inhoud blyk dat dit as kanoniek aanvaar moet word
en dat God dit so beskik het dat die kerk dit nou eers moet kry, wat dan?
I. KOMMISSIERAPPORT
1. Beredenering
1.1 Inleiding
Alhoewel die Beswaarskrif aanvanklik formeel volgens KO, art. 46 ontvanklik verklaar is, versoek u
Kommissie die Sinode om eers onderstaande saak te oorweeg voordat die beswaargronde inhoudelik
beoordeel kan word. In die lig van onderstaande beoordeling, moet daar kerkregtelik na die “status”
van die dokument “Die Woord van God …” gekyk word, alvorens daar op die beswaargronde van die
beswaar ingegaan kan word.
Besluit: Kennis geneem.
2. Agtergrond van besluit 1991
2.1 In die opdrag van die Sinode 1988 (vgl. Acta 1991:188) aan die Deputate Gesprek met NG en
NH Kerk is die noodsaaklikheid beklemtoon om die sake wat die drie kerke uitmekaar hou, te
identifiseer en dat “in die lig van besluite sedert 1958 in hierdie verband, voortgegaan moet
word om baie duidelik en op grond van die Heilige Skrif, Belydenis en Kerkorde die dinge wat
die drie Kerke uitmekaar hou, te identifiseer. Die standpunte van die respektiewe Sinodes en
nie slegs van die individue of selfs Deputategroepe nie moet helder omlyn word. Langs hierdie
weg moet sake tot finaliteit gebring word en moet die Deputate ad hoc ook weer aan die Sinode
van konkrete resultate verslag doen”.
2.2 Gesprekke oor Skrifbeskoulike en Kerkregtelike sake is deur twee subkommissies van die TKK
voortgesit aan die hand van Memoranda wat deur die verteenwoordigers van die Kerke opgestel
is. Die rapport oor die Skrifbeskoulike aangeleenthede is genoem: “Die Woord van God…”
Hierdie stuk is deur al drie die kerke se afvaardigings as weergawe van jare se werksaamhede
aanvaar. “Hiermee is die gesprek oor die identifisering van ooreenkomste en verskille ten
opsigte van Skrifbeskouing afgesluit” (Acta 1991:188).
2.3 “Die talle Memoranda, wat oor Skrifbeskoulike en Kerkregtelike aangeleenthede deur
verteenwoordigers van die drie kerke ingedien is, is in ’n publikasie genoem Handelinge
opgeneem” en is as Bylae by die Rapport ingedien. Die Deputate self het aanbeveel dat die
Memoranda nie elkeen afsonderlik beoordeel hoef te word nie (Acta 1991:189).
Skrifbeskoulike aangeleenthede is in genoemde stuk (“Woord van God …”) opgeneem en die
Sinode 1991 neem daarvan kennis (“Besluit: Kennis geneem” Acta 1991:193).
2.4 Onder ‘n opskrif “Maatstaf vir evaluering” (Acta 1991:196, 3.3.1) verklaar die Deputate dat die
Skrif die fundamentele maatstaf by die evaluering van die standpunte van die kerke is “Juis
omdat die kerke leef in die bedeling waar daar nog deur ’n spieël in ’n raaisel gekyk word,
word die evaluering in ootmoed en in die besef van ons kerke se tekortkominge gedoen” (Acta
1991:196).
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2.5

As inleidingsparagraaf (Acta 1991:196-197, 4.1) stel die Deputate dat hulle die verslag “Die
Woord van God …” voorlê vir “die beoordeling van die Deputate se opdrag. Die Sinode moet
self besluit of die Deputate in die uitvoering van die opdrag in ooreenstemming met die
belydenis opgetree het”. Dan word verder in Acta 1991:197, 4.1 die volgende sin bygevoeg :
“Die lywige stuk word as Bylae hierby aangeheg. (Nie gepubliseer nie – Deputate
Handelinge)”.
2.6 Die beswaar word gemaak teen die besluit 1991:197,4.1.5 “Die verslag: “Die Woord van God.
Ooreenkomste en verskille in die Skrifbeskouing …” Die Sinode keur die optrede van die
Deputate goed en oordeel dat hierdie optrede in ooreenstemming met Skrif, Belydenis en
Kerkorde is”.
Besluit: Kennis geneem.
3. Bevinding
3.1 Die “status” van die dokument “Woord van God …” moet beoordeel word aan die hand van die
betekenis wat aan die woord “optrede” in die besluit, geheg word. Dit beteken dat die
Deputate opgetree het binne die raamwerk van Skrif , Belydenis en Kerkorde ooreenkomstig
KO, art. 49 (en Ondertekeningsformulier). Die Kommissie van pre-advies Sinode 1991 het
bevind dat die dokument “Woord van God…” inderdaad so ‘n optrede weerspieël en dat nie al
die onderdele van die dokument voor die Sinode hoef te dien nie (Acta 1991:189).
3.2 Uit advies wat u Kommissie ingewin het, blyk dat die bedoeling nooit was dat die Sinode 1991
elke woord van die dokument “Woord van God …” vir sy rekening aanvaar het nie. Hierdie
bevinding word bevestig deurdat die Deputate self aanbeveel het dat “die Memoranda nie
elkeen afsonderlik beoordeel hoef te word nie” en die Sinode daarvan “Kennis geneem” het
(Acta 1991:189&193). Die status van die dokument is dus dat die Sinode via sy Kommissie
daarvan kennis geneem het.
3.3 Die beswaarde oordeel dat elke woord van die dokument “Woord van God …” onder “optrede”
verstaan moet word en dat die besluit van Sinode 1991 “Besluit: Goedgekeur” beteken dat die
Sinode 1991 elke woord van die dokument vir sy rekening aanvaar het (al word daar net oor ’n
onderafdeling (pt. 7 beswaar aangeteken).
3.4 Hieruit blyk dat die materie van die 37 bladsye van die dokument “Woord van God …” nie op
die tafel van die Sinode 1991 was nie, maar net oor die optrede van die Deputate geoordeel is.
Besluit: Kennis geneem.
4. Aanbeveling
4.1 Sinode 1991 het nie die inhoud van die dokument “Woord van God” vir sy rekening geneem nie.
4.2 Sinode 1991 het slegs die optrede van die Deputate met die uitvoering hulle opdrag goedgekeur.
4.3 Sinode 1991 het nie ‘n uitspraak gegee oor enige inhoudelike gedeelte van die dokument “Woord
van God” nie en dus geen spesifieke punt in die dokument as besluit van die Sinode aanvaar nie.
4.4 Die inhoud van die Beswaarskrif word nie in behandeling geneem nie.
Besluit: Goedgekeur.

21.7

BESWAARSKRIF
SUIDELIKE
PARTIKULIERE
SINODE
TEEN
SINODEBESLUIT 1988 – PLEK VAN DIE VROU IN DIE KERK (Artt.75, 146)

A. Ds. Jan Lion-Cachet stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Verwys na Kommissie Leerstellig 2.
C. Ds. B.C.G. Fourie stel die Kommissierapport.
D. BESWAARSKRIF
1. Beswaarskrif
Besluite waarteen beswaar gemaak word:
“3.6.7 Nuwe-Testamentiese Skrifgegewens dui op die moontlikheid dat ten opsigte van die
ongetroude vrou daar ‘n afsonderlike besondere diens kon bestaan het.
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Besluit: Afgekeur. Motivering: “...Oor 1 Tim 3:11 is indringende eksegetiese getuienis voor die
Kommissie gelewer op grond waarvan dit blyk dat hier moontlik na “vrou van diakens” en moontlik
nie na “vroulike diakens” verwys word nie..” (1988:520)
3.7.1 Dit is die Here wat sy diensknegte roep en hulle met gawes van sy Gees toerus om in sy kerk en
koninkryk te dien. Soos Hy dit ten tye van die Ou- en moontlik die Nuwe- Testamentiese kerk
gedoen het - al was dit by wyse van uitsondering-, so kan Hy in sy vrymag vandag nog vrouens in sy
diens roep en gebruik. In Christus het Hy hulle verlos en sy beeld in hulle herstel. Deur sy Gees
vernuwe Hy hulle en maak hulle bekwaam tot diens. Besluit 2: Tweede sin - nie goedgekeur nie.
Motivering: ... Die Sinode kan nie ‘n besluit neem waarvan die Skrifbegronding slegs as “moontlik”
aangedui word nie (kyk motivering 3.2.3.3 van hierdie Rapport)” (1988:522).
2. Motivering
2.1 Hierdie Beswaarskrif wil bewys lewer dat die Sinode van dubbele maatstawwe gebruik maak om
sy besluit oor die plek van die vrou in die kerk te motiveer.
2.2 Die Suidelike Part. Sinode versoek die Nasionale Sinode om nie ‘n besluit oor die aktuele vraag
oor die plek van die vrou in die kerk te neem op grond van moontlike verklarings nie, maar om
die besluit te heroorweeg op grond van duidelike Skrifbegronding.
2.3 Uitsprake wat berus op “moontlike” Skrifverklaring is nie voldoende om bekommerde lidmate
leiding te gee oor aktuele sake soos die plek van die vrou in die kerk nie.
2.4 Die Sinode het self gemotiveer dat hulle nie ‘n besluit kan neem waarvan die Skrifbegronding as
“moontlik” aangedui word nie.
2.5 Indien daar in die Skrif en die verklaring daarvan nie duidelike riglyne oor die plek van die vrou
in die kerk is nie, behoort die Sinode dit te erken en dit as ‘n middelmatige saak aan die vryheid
van die kerke oor te laat om volgens Belydenis, Kerkorde, plaaslike omstandighede en ordelike
besluite self oor die saak te oordeel.
2.6 Omdat die Nasionale Sinode van die GKSA in 1997 ‘n Beswaarskrif oor die vrou in die
besondere ampte na ‘n Deputaatskap vir rapportering na die volgende Sinode verwys het, is daar
nog nie duidelikheid oor die eksegetiese begronding van die besluite daaroor nie. Die Suidelike
Part. Sinode wil langs hierdie weg die Sinode versoek om dringend hieraan aandag te gee.
2.7 Plaaslike omstandighede, soos ‘n tekort aan ampsdraers, versoeke van lidmate en die besondere
gawes van vroulike lidmate in die gemeente, noodsaak Skrifgefundeerde leiding deur die Sinode
van die GKSA aan die gemeentes.
2.8 Die gebruik van ongemotiveerde klassifikasies soos “moontlike” verklarings, sterk
“moontlikhede” en bespiegelings om verklarings te beoordeel, kan nie daartoe bydrae om
Skrifgefundeerde besluite te neem nie.
2.9 Die Suidelike Part. Sinode is daarvan oortuig dat die versoeke van die lidmate nie lê teen die
agtergrond van die feministiese beweging se oortuiging dat die vrou haar regmatige plek ontsê
word en dat die stryd vir die emansipasie van die vrou ook nou in die kerk gevoer moet word nie,
maar in ‘n eerlike begeerte om in alle sake tot opbou van die kerk van die Here te wil dien.
3. Beredenering
3.1 Die Nasionale Sinode van die GKSA het in 1988 van “moontlike Skrifverklarings” gebruik
gemaak in hulle motivering om te besluit oor die vrou in die besondere amp as Diaken, terwyl
ander moontlike Skrifverklarings buite rekening gelaat word. Dit het tot verwarring onder
lidmate aanleiding gegee.
3.1.1 Die Sinode neem byvoorbeeld kennis daarvan dat Rom 16:1 en 1 Tim 3:11 op moontlike
uitsonderings dui waar vrouens in besondere diens aangewend is (1988:515, 3.2.2.2.6.3) en
motiveer sy besluit dat hierdie moontlike uitsondering slegs ‘n bespiegeling is. So ook
motiveer die Sinode sy besluit dat Febe moontlik ‘n diaken was, daarop dat daar van blote
bespiegeling sprake is (1988:519, 3.6.3). Hierdie moontlikhede is nie genoeg rede vir die
Sinode om tot ‘n ander oortuiging te kom oor die vrou in die amp as diaken nie.
3.1.2 Eksegetiese getuienis oortuig die Sinode daarvan dat daar in 1 Tim 2:11-14 ‘n “sterk
moontlikheid bestaan dat nie slegs na ‘getroude’ vroue verwys word nie maar na vroue in die
algemeen” (1988:520). Indringende eksegetiese getuienis was genoeg om die Sinode te
oortuig dat daar in 1 Tim 3:11 “moontlik na ‘vroue van diakens’ en moontlik nie na ‘vroulike
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diakens’ verwys word nie” (1988:520). Die Sinode het gevolglik in hierdie geval besluit om
die aanbeveling dat daar ‘n afsonderlike amp vir ongetroude vrouens in die Nuwe Testament
bestaan het, af te keur op grond van “moontlike” eksegetiese getuienis. Volgens die Sinode
se eie motivering was hierdie “moontlikhede” genoeg getuienis om wel ‘n besluit daaroor te
neem.
3.1.3 Oor 1 Tim. 5:9 motiveer die Sinode (1988:520) sy besluit dat daar ten opsigte van die
ongetroude vrou ‘n afsonderlike diens kon bestaan het, op “die moontlikheid dat juis ten
opsigte van die ongetroude vrou daar ‘n afsonderlike diens kon bestaan het, baie skraal”, en
keur die voorstel nie goed nie.
3.1.4 Maar as motivering tot ‘n volgende besluit oor die praktiese konsekwensies het die Sinode
verklaar dat hulle “nie ‘n besluit kan neem waarvan die Skrifbegronding slegs as ‘moontlik’
aangedui word nie”, en die aanbeveling van die Kommissie nie goedgekeur nie (1988:522).
Duidelike Skrifgefundeerde uitsprake kan nie op “moontlike” Skrifverklaring of bespiegeling
berus nie.
3.2 Eksegetiese studie (Sinode 1997:549-553) bring aan die lig dat 1 Tim 2:11-14 en 1 Kor 14:33-35
nie na die vrou in die besondere amp as diaken verwys nie, maar na vroue se optrede in die
algemene samekomste van die gemeente (vgl. Sinode 1988:520)
3.3 Konfessionele gegewens: Die Sinode van die GKSA (1988:505) keur goed dat “Die Drie
Formuliere van Eenheid moet sekerlik allereers kontekstueel verstaan word en nie oorvra word
nie”. Hieruit word afgelei dat “die Konfessie nie ‘n regstreekse uitspraak” gee “oor die
pertinente vraag of vrouens mag stem nie, maar dit is ook nie die bedoeling van die Konfessie
nie”. Dieselfde argument kan ook geld by die vrou in die amp as diaken. Indien die Konfessie
kontekstueel verstaan en nie oorvra word nie, gee dit ook nie ‘n regstreekse uitspraak oor die
vrou in die amp as diaken nie, wat insgelyks ook nie die bedoeling van die Konfessie is nie.
3.4 Die Sinode van die GKSA (1988:505) beklemtoon ons Belydenis in Kateg., 21 dat “elkeen
verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te
wend”. Volgens die Sinode (1988:505) blyk dit hierin onder meer “dat die hele gemeente
onderling moet saamwerk in alle sake wat tot opbou van die kerk dien” en dat die “dienste van
gelowiges soos in die Konfessie geformuleer, blyk duidelik die gelykwaardigheid tussen die man
en die vrou”. Die Sinode van die GKSA (1988:505) keur dit goed dat volgens die “Bybelse
skeppingsleer, sondeleer, verlossingsleer, toekomsleer, die leer aangaande die kerk en die dienste
van gelowiges soos geformuleer in die Konfessie die man nie die meerdere oor die vrou is nie”
(1988:505). Volgens die motivering waarop die Sinode sy besluit neem dat vroulike lidmate nie
in besondere dienste gestaan het as erkenning van die hoofskap wat God aan die man verleen het,
is daar in 1 Tim 2:11-14 wel van ‘n rangorde sprake wat vroue in die algemeen ingesluit het, en
word die man en die vrou nie gelykwaardig beoordeel nie (1988:519). Volgens die bevindings
waarvan die Sinode kennis geneem het, en beoordeel het as ‘n “sterk moontlikheid”, is daar nie
in 1 Tim 2:11-14 van vroue in besondere dienste sprake nie, maar van vroue in die algemeen
(1988:515) dus: dieselfde vroue waarvan die gelykwaardigheid in punt 3.4 hierbo beredeneer is.
Volgens die twee besluite is dit die Sinode se standpunt dat vrouens mag stem omdat mans en
vrouens in die diens as gelowiges gelykwaardig is, maar wanneer die Sinode oor toelating tot die
amp as diaken moet besluit, dieselfde vrou in die diens as gelowige nie meer gelykwaardig is nie,
maar nou geld die beginsel van rangorde tussen mans en vrouens (1 Tim 2:11-14 se “moontlike”
verklaring).
3.5 Kerkordelike gegewens: In Artikel 25 kom die amp van diaken ter sprake. In die artikel is daar
geen aanduiding dat die amp as diaken slegs deur manlike belydende lidmate gedoen moet word
nie. Volgens Artikel 24 moet dit wat vir die ouderlinge geld, ook by die verkiesing, goedkeuring
en bevestiging van die diakens geld. Alhoewel daar nie in Artikel 23 onderskeid volgens
geslagte gemaak word nie, is daar in Artikel 22 wel van verkose “broeders” sprake. Die woord
“broeders” is die enigste wat ‘n aanduiding is dat daar aan manlike lidmate gedink moet word.
Tog verwys Artikel 24 self na “gebruike”, wat nie noodwendig Skrifgefundeerde uitsprake in die
verband van vrouens in die amp insluit nie.
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E. KOMMISSIERAPPORT
1. Beoordeling van ontvanklikheid
Ooreenkomstig aanbeveling 4.2 van die Vierde Rapport van die Regsdeputate Sinode 2000 soos
goedgekeur, het die Kommissie die ontvanklikheid van hierdie Beswaarskrif oorenkomstig KO, 46
beoordeel.
Besluit: Kennis geneem.
2. Bevinding
Die Beswaarskrif voldoen nie aan die vereistes vir ‘n Beswaarskrif soos gestel in KO, 46 nie.
2.1 Geen beswaargronde is aangeteken in die Beswaarskrif nie.
2.2 Daar word geen nuwe materie aangebied wat nog nie deur vorige Sinodes gehanteer is nie.
Besluit: Kennis geneem.
Besluit: Die Beswaarskrif is onontvanlik.

21.8

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE WES-TRANSVAAL OOR DIE
VROU IN DIE KERK (Artt.74, 206, 230)

A. Dr. S.J. van der Walt stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Leerstellig 2
C. Ds. B.C.G. Fourie stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die Nasionale Sinode benoem Deputate om studie te maak oor wat in die Skrif openbaar word oor die
wyse waarop die Here die vrou in sy Kerk gebruik het en vandag nog steeds wil gebruik.
Die studie word op ‘n wyse onderneem dat die kerke daarin saamgeneem word deurdat die
Studiedeputate vir kerkrade en individuele lidmate op ‘n ordelike gekoördineerde wyse geleentheid
gee om tot die onderskeie fases van die studie insette mag lewer.
Motivering
1. In o.a. die besluit van die Sinode 1988:519-521, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.7, word daar na verskillende
moontlikhede wat kan wees, verwys. Studie behoort sover moontlik ‘n duidelike antwoord te bied
oor wat presies die geval is. Ons verwys na o.a.:
1.1 Oor “die moontlikheid dat Febe ‘n diaken sou wees” behoort duidelikheid gegee te word. As sy
nie ‘n diaken was nie, wat was haar plek dan wel?
1.2 Ook oor die “moontlikheid dat nie slegs na ‘getroude vroue’ verwys moet word nie, maar na
vroue in die algemeen” behoort duidelikheid verkry te word. Daartoe moet die studie gebruik
word.
1.3 Die stelling “dat hier moontlik na ‘vroue van diakens’ en moontlik nie na ‘vroue diakens’ verwys
word nie” hang in die lug. Daar behoort met studie uitsluitsel gegee te word, want dit raak
wesenlik die plek van die vrou in die Kerk.
1.4 Of “katelegesthai” op die verkiesing tot ‘n besondere diens dui dan al nie, behoort uitgemaak te
word, aangesien dit sekerlik die plek van die vrou in die kerk raak.
2. Dit is duidelik uit die Rapport wat voor die Sinode in 1988 gedien het uit kommentare wat na die
Sinode gelewer is, dat in die studie oor plek van die vrou in die Kerk nog sake is wat nie volledig
gehanteer en afgehandel is nie.
E. KOMMISSIERAPPORT
Aanbeveling: Die Sinode gee op die volgende wyse gevolg aan die Beskrywingspunt:
1. Die Sinode wys Studiedeputate aan om met die besluite van vorige Sinodes as vertrekpunt
(vergelyk KO, artt. 31, 46), ‘n studie te maak oor wat in die Skrif geopenbaar word oor die wyse
waarop die Here die vrou in die kerk gebruik het en steeds wil gebruik.
2. Alle bestaande inligting en besluite in die Acta’s van die Sinode oor die plek van die vrou in die
kerk word duidelik saamgevat, gepubliseer en op ‘n bevatlike wyse aan die kerke beskikbaar
gestel.
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Motivering:
Daar is baie inligting verspreid en gefragmenteerd in die verskillende Acta’s van die Sinode, onder
andere die ongepubliseerde Bylae by die besluit van Sinode 1988. So ‘n dokument kan die insette
soos gevra fasiliteer.
3. Die studie word op so ‘n wyse onderneem dat die kerke daarin saamgeneem word deurdat die
Studiedeputate vir kerkrade en individuele lidmate op ‘n ordelike gekoördineerde wyse geleentheid
gee om tot die onderskeie fases van die studie insette te mag lewer.
4. Die studie fokus op die openbaringshistoriese Skrifgewens oor die plek en rol van die vrou in die
kerk. Duidelike verband moet in die studie aangetoon word oor die raakvlakke van die plek en rol
van die vrou in samehang met die plek en rol van die man.
5. Die Studiedeputate poog om antwoord te vind op talle onbeantwoorde vrae en los lyne wat daar uit
die vorige studies voortgespruit het, soos blyk uit die motivering by die Beskrywingspunt.
6. Die Studiedeputate poog om op ‘n verantwoorde wyse die weg aan te dui waarop die resultate van
hierdie studie in die kerk geïmplimenteer kan en behoort te word.
7. Die Deputate moet die bevindings en besluite van Gereformeerdes wêreldwyd verreken in die
studie.
Besluit: Goedgekeur.

21.9

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL OOR
ALTERNATIEWE REëLINGS MET KLEUTERS GEDURENDE EREDIENSTE
(Artt.112, 249)

A. Ds. R.M. van der Merwe stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Leerstellig 3.
C. Ds. J.A. Schutte stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Dit is die verantwoordelikheid van kerkrade om toe te sien dat verbondskinders voortdurend sal groei
in hulle deelnemende en ontvangende betrokkenheid tydens die hele erediens. In die begeleiding van
kleuters en jongmense moet die kerke die volgende beginsels in ag neem:
1. Die erediens is ‘n unieke byeenkoms onder leiding van en onder toesig van die amp van die
ouderlinge. ‘n Kategeteles, Bybelstudiebyeenkoms of enige ander byeenkoms kan dit nie vervang
nie.
2. Alle lidmate is gelykwaardig en eiesoortig deel van die sigbare gemeenskap van gelowiges.
Daarom mag die teenwoordigheid van kinders in die erediens nooit onnodig of gering geag word
nie.
3. Elke hoofmoment in die erediens het ‘n spesifieke plek en doel en daarom is teenwoordigheid van
alle lidmate (doop- en belydend) tydens al die hoofmomente noodsaaklik.
Verduideliking en motivering
Dit blyk dat daar by sommige ‘n behoefte bestaan om kleuters vir ‘n alternatiewe erediens (of ‘n deel
daarvan) uit die amptelike erediens te onttrek. Redes is waarskynlik die volgende:
• Kleuters veroorsaak steurnis in die ontmoeting van gemeentes met God
• Kleuters het in die normale gang van die erediens nie sinvol deel in die ontmoeting tussen God en
sy verbondsvolk nie.
Die vraag is of ‘n kerkraad op verantwoorde wyse so ‘n alternatiewe reëling mag tref. Die volgende
beginsels behoort in die beoordeling van hierdie vraag in gedagte gehou te word:
1. Die wese van ‘n erediens
Die erediens is ‘n geestelike ontmoeting en verbondsverkeer tussen die genadige Verbondsgod en sy
verloste verbondsgemeente. Omdat die erediens ‘n ontmoeting van die gemeente met God is, is dit
ook ‘n onderlinge ontmoeting van broeders en susters in teenwoordigheid van die lewende God (vgl.
Acta 1985:405-406).
In hierdie opsig is die erediens ‘n unieke byeenkoms. ‘n Kategeteles, Bybelstudiebyeenkoms of
sangbyeenkoms sou dus nie ‘n erediens of ‘n gedeelte van ‘n erediens kan vervang nie.
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2. Die gelykwaardigheid en eiesoortigheid van lidmate
Kinders vorm inherent deel van hierdie verbondsgemeente. Daar is duidelike Skrifgedeeltes dat
kinders ‘n besondere plek ingeneem het waar die Verbondsgod sy verbondsvolk in die Ou Testament
ontmoet het. Gedeeltes soos Lev 23:21-28; Deut 4:25, 12:5-14, 29:10-12; Eks 10:9-24, Eks 13 en
Joël 2:16 dui aan dat kinders nie net teenwoordig was in hierdie ontmoetings geleenthede nie, maar
dat kinders ‘n besondere plek te midde van die gebeure gehad het. Almal (ook kleuters en babas) is
tegelykertyd gelykwaardige en eiesoortige lede van die kerk van Christus (vgl. Acta 1985:494).
Dieselfde beginsels word in die Nuwe Testament verder uitgebou waar bv. Paulus differensieer as hy
onder andere kinders as ‘n groep aanspreek (vgl. Ef 6:4 en Kol 3:20). Jesus self roep die kindertjies
tot gemeenskap met hom in Matt 19:13-15. Omdat alle lidmate gelykwaardig en eiesoortig is, en as
sodanig beskou moet word, hou dit in dat die teenwoordigheid van verbondskinders tydens die
erediens as belangrik geag moet word.
3. Die eenheid van die erediens self
Die vier hoofmomente van ‘n enkele erediens, naamlik die Aanbiddingsdiens, die Verootmoedigings-/
versoeningsdiens, die Woorddiens en die Antwoorddiens vorm ‘n aaneengeweefde eenheid (vgl. Acta
1997:741). Elke moment het ‘n spesifieke plek en doel om te sorg dat die byeenkoms van God se
volk ‘n ware ontmoeting met die lewende God word.
Omdat nie een van die hoofmomente belangriker as die ander in die erediens is nie, mag nie een van
die hoofmomente uitgelig te word as van groter belang as die ander nie. Die kind se nie-verstaan mag
byvoorbeeld nie die rede word vir die onttrekking van kleuters uit die Woorddiens nie. Die gevaar
bestaan dat “didaktiese oorbeklemtoning” (Acta 1997:734) die besef en ervaring van die
teenwoordigheid van God in Christus deur sy Gees in die erediens kan skaad.
Omdat elke moment in die erediens ‘n spesifieke plek en doel het, is die teenwoordigheid van ‘n
lidmaat by elkeen van die moment ewe belangrik.
4. Sinvolle betrokkenheid in die erediens
Wanneer God met sy verbondsvolk in ‘n geestelike ontmoeting gaan, eis Hy nie slegs dat sy volk by
die ontmoeting teenwoordig moet wees nie (Heb 10). Hy wil ook dat hulle sinvol betrokke sal wees.
Sy volk moet enersyds teenwoordig en andersyds deelnemend betrokke wees (vgl. Acta 1985:408).
Sinvolle betrokkenheid behels dat sy volk bewustelik en deurleef sal deelneem aan al die momente
van die erediens, te wete die Introitus, die Verootmoedigings/versoenings-, Woord- en
Antwoorddiens. Dit sal onder andere tot uitdrukking kom in ‘n hartlike meelewing wanneer die liturg
die votum uitspreek, in sang, in belydenis, in gebed en wanneer aandagtig (gelowig) geluister word na
die Woordverkondiging. In die erediens geld die beginsel dat alles ordelik moet geskied (1 Kor
14:26-40).
Met hierdie orde word bedoel vrede, harmonie, die inagneming van elkeen in liefde, die
gebruikmaking van gawes tot voordeel, gelyke sorg en opbou van elkeen (vgl. HK, So. 21; Rom 12;
1 Kor 12-14 en 1 Pet 40.
Dit is egter duidelik dat nie alle lidmate altyd op dieselfde vlak deelnemend en ontvangend betrokke
kan wees nie. Kinders sou byvoorbeeld nie tydens die Woorddiens dieselfde begripsvermoë hê as
volwassenes nie, en daarom moontlik minder ontvang van dit wat gelees of gepreek word. Dit neem
egter nie die noodsaak van die kind se teenwoordigheid tydens die erediens weg nie. Deur
teenwoordigheid by die erediens bestaan die geleentheid dat kinders (kleuters) in hulle aktiewe
luisteraksie opgebou word. Hulle ontvang die geleentheid om binne hul begripsvermoë in te stem, toe
te eien en te groei. Kerkrade het hierin ‘n belangrike verantwoordelikheid. ‘n Kerkraad behoort te
besin wat tydens die erediens gedoen kan word om kinders te begelei om in hulle betrokkenheid by
die erediens te groei. Die volgende kan as voorbeelde dien hoe kinders gehelp kan word om in hulle
deelname te groei:
•
•
•

Die liturg verduidelik soms ‘n spesifieke handeling tydens die erediens aan die kinders op hulle
vlak
In die prediking word die kind in sy situasie en op sy vlak aangespreek
‘n Afgesonderde plek in die kerk vir ouers, om tydens die erediens hulle kinders in hulle
betrokkenheid by alles wat tydens die erediens plaasvind, te begelei.
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E. KOMMISSIERAPPORT
1. Opdrag
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Noord-Transvaal oor alternatiewe reëlings met kleuters
gedurende eredienste.
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5

4.
4.1

4.2
5.

Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
“Verduideliking en motivering
Die toeligter het aan u kommissie die agtergrond van die saak geskets: ‘n Beskrywingspunt
van Pietersburg-Suid oor kleuters in die erediens het by die Part. Sinode van 1997 gedien. Dit
is na ‘n groep van agt Studiedeputate verwys om in 1998 ‘n studiestuk voor te lê. In 1998 is
die studiestuk toe aanvaar en die Part. Sinode het opdrag gegee dat dit gereed gemaak word
vir voorlegging aan die Nasionale Sinode.
Uit die inhoud van die Beskrywingspunt, soos voorgelê, is dit nie presies duidelik hoekom die
saak voor die Nasionale Sinode moet dien nie. Volgens die toeligter wil Part. Sinode NoordTransvaal die resultaat van die studie en in besondere die beginsels wat daarin geformuleer is
vir meerdere beoordeling voorlê.
U Kommissie het nie genoeg tyd om tydens die sitting van hierdie Sinode in diepte op die
saak in te gaan en elke faset van die Beskrywingspunt te beoordeel nie.
Beoordeling
Formeel
Die saak wat dus voor die Sinode dien, is die beoordeling van ‘n studiestuk oor alternatiewe
reëlings met kleuters gedurende eredienste.
Die Part. Sinode se optrede impliseer dat hulle die saak van belang vir al die kerke ag.
Materieel
Die Skrifgedeeltes wat onder punt 2 aangehaal word se toepaslikheid word nie oortuigend
beredeneer nie.
Die “beginsels” (punte 1, 2, 3 en 4) wat volgens die beswaarskrif “in gedagte (behoort) gehou
te word” lyk gesond in die lig van Skrif en Belydenis en is aanbevelingswaardig.
Daar mag ook ander belangrike sake wees, bv. opvoedkundige en psigiese aspekte met
betrekking tot die verskillende ontwikkelingsfases van kinders (kleuters) wat van belang kan
wees en wat nie in die stuk behandel word nie.
Slegs drie praktiese voorbeelde word aan die einde van die stuk kortliks aangetoon, sonder om
in diepte op die verskillende dele van die liturgie in te gaan.
Die eerste sin waarmee die Beskrywingspunt begin kan as ‘n basiese beginsel aanvaar word,
omdat dit die verantwoordelikheid van die plaaslike kerkraad vir verbondskinders in die
erediens herbevestig.
Aanbevelings
Die Sinode vereenselwig hom met die volgende uitgangspunt wat in die Beskrywingspunt
gestel word: Dit is die verantwoordelikheid van Kerkrade om toe te sien dat verbondskinders
voordurend sal groei in hulle deelnemende en ontvangende betrokkenheid tydens die hele
erediens.
Die Sinode beveel aan dat die studiestuk aan die kerke bekend gestel kan word.
Besluit
Die Sinode keur die aanbevelings van die Kommissie goed.

Besluit:
1. Die Sinode vereenselwig hom met die uitgangspunt wat in die Beskrywingspunt gestel word:
“Dit is die verantwoordelikheid van Kerkrade om toe te sien dat verbondskinders voortdurend sal
groei in hulle deelnemende en ontvangende betrokkenheid tydens die hele erediens”.
2. Die studiestuk wat die Partikuliere Sinode 1998 in die verband aanvaar is, word aan die kerke
beskikbaar gestel.
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21.10

BESWAARSKRIF C.J. MALAN OOR ‘N BESLUIT VAN SINODE 1945:126,
ART. 93(a) (Artt.72, 200)

A. Br. C.J. Malan stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na Kommissie Leerstellig 3.
C. Ds. J.L. van der Schyff stel die Kommissierapport.
D. BESWAARSKRIF
1. Die besluit waarteen ek beswaar maak kragtens KO, art. 46 is vervat in die besluit van die
Nasionale Sinode van 1945:126, 93a (Bylae 1).

2. Enkele vooraf-opmerkings
2.1 Die navraag oor ‘n handeling met “’n gemeentelid” is as ‘n Beskrywingspunt van ‘n Kerkraad
direk na ‘n Nasionale Sinode gestuur.

2.2 Die kern van die Beskrywingspunt raak nie die Skriftuurlike implikasies vir die verhouding van

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

die persoon na herdoop tot die kerk as liggaam van Christus nie, maar trek saam op ‘n formele
vraag oor “lid van die kerk” wees, dus lidmaatskap by “die kerk” as ‘n vereniging. Dit is ‘n
belangrike feit, veral in die lig van latere sinodale besinning en besluite, veral bv. 1958:138, 78
(Bylae 2) en 1967:415, 7 (Bylae 3).
Die Sinode maak ‘n aanname dat doop “aansluit” by ‘n organisasie soos ‘n sekte beteken, terwyl
die GKSA en AGS e.a. nie die konnotasie van aansluit deur doop gee nie.
Die Sinode neem sonder om begronding in die Skrif te verskaf aan dat wie hom “by een of ander
sekte laat doop het” “by sodanige sekte aangesluit het”. Daar word geen Skriftuurlike,
Konfessionele of Kerkregtelike begronding verskaf in die lig waarvan die besluit beoordeel kan
word nie. Die besluit berus op ‘n sinodale aanname (beoordeling) wat met Sinodegesag beklee
word omdat dit na geen ander gronde vir die “oordeel” verwys nie.
Die Notule vermeld dat die Sinode verdeeld was oor die aangeleentheid en die besluit met
meerderheid van stemme geneem het.
Indien ‘n bepaalde “gemeentelid” hom by “een of ander sekte laat doop het” en weier om formeel
gemeenskap met die Kerk op te sê en om herders van die gemeente toe te laat om hom met die
Woord te bearbei, kan ‘n Kerkraad met reg so ‘n besluit neem. Dis egter ‘n vraag op watter
gronde die Sinode die Beskrywingspunt oor ‘n insidentele geval ontvang het en na aanleiding
daarvan ‘n reglementêre bepaling oor lidmaatskap in die GKSA gemaak het.
Die besluit was reeds omstrede in Die Kerkblad in1983 en dáár het ook nie gronde vir die besluit
aan die lig gekom nie.

3. Gronde vir die beswaar
3.1 Eerste grond vir beswaar: Die besluit rus op ‘n genootskaplike Kerkbegrip wat in stryd is met
die Skrif (vgl. W.J. Snyman, Bylae 4).1
3.1.1 Die Beskrywingspunt en die Sinodebesluit gaan uit van die kollegialistiese of genootskaplike
kerkbegrip waardeur iemand ‘n “gemeentelid” is kragtens sy lidmaatskap in die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika as genootskap. Gevolglik word van die Sinode gevra om
lidmaatskap van die “Geref. Kerk” (enkelvoud) te bepaal sodat die gemeente op sinodale
gesag die “gemeentelid” kan afsny. Dit is direk in stryd met die latere Sinodale besinning oor
kerkbegrip en kerklidmaatskap, soos bv. in 1958:138, 78 (Bylae 2); 1967:415, 7 (Bylae 3).
Kyk W.J. Snyman 1977, Nuwe en Ou Dinge:44-45 oor genootskaplike en denominasionele
kerkbegrip, wat vreemd is aan die Skrif (Bylae 4).
3.1.2 Die Beskrywingspunt maak “gemeentelid” ondergeskik aan of onderskeie van “lid van die
Kerk”, soos by die Kollegialisme en genootskaplike of denominasionele Kerkbegrip. (Kyk
die vraag “As ‘n gemeentelid hom by een of ander sekte laat doop het, hou hy dan op om lid
van die Kerk te wees?”. My klem).

1 W J Snyman, 1977: Nuwe en Ou Dinge, 24-64, veral 24 e.v., 26 e.v., 32 e.v., veral konklusie 36, en 44 e.v. oor Kollegialisme,
“denominasionele Kerkbegrip” (45); en die Konfessie (Heid. Kat., 21; NGB artt. 27-30)
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3.1.3 Die Sinode van 1967 (415, 7, Bylae 3) neem lid-wees van die Kerk as liggaam van Christus of

3.1.4

3.1.5

universele Kerk, soos afgeteken en verseël deur die doop, as bepalend vir lidmaatskap van die
plaaslike kerk. Die Sinode van 1945 toon nie aan dat herdoop deur ‘n sekte iemand as ‘n
ongelowige en daarom buite die liggaam van Christus plaas, sodat sy lidmaat-wees in die
plaaslike Kerk moet verval nie. (Kyk W.J. Snyman Die Kerkblad 13.07.66; 20.07.66:8
(Plaaslike Kerk in NT: “Die plaaslike Kerk is .. die universele Kerk ter plaatse.”); 27.07.77
(Bylae 5).
Die Sinode van 1945 het ‘n besluit oor lidmaatskap en die plaaslike Kerk geneem met ‘n
genootskaplike kerkbegrip, sonder om in ag te neem dat lidmaatskap in die plaaslike Kerk in
die universele Kerk van Christus gegrond is en deur geloof bepaal word (vgl. Heid. Kat., 21;
NGB 27).
‘n Suiwer kerkbegrip moes aanvaar het dat die universele Kerk van Christus in die plaaslike
Kerk sigbaar word, en die plaaslike Kerk moes probeer het om die gelowige wat dwaal te
bekeer. Sonder bewys van ‘n summiere breuk met die liggaam van Christus (geloofsbreuk
met Christus, nie met die leer van die kinderdoop nie) mag die Sinode nie summiere
afsnyding uit die gemeente bepaal het nie. Die lidmaat moes in liefde vermaan word en van
sy leerdwaling met die tug oortuig word.

3.2 Tweede grond vir beswaar: Die besluit van die Sinode is in stryd met KO, artt. 30 en 41.
3.2.1 ‘n Dwaling van ‘n lidmaat wat by die Kerkraad tuishoort en daar deur tug behandel kan word

3.2.2

3.2.3

3.2.4

(KO, art. 30), is summier na Sinode 1945 verwys om ‘n bepaling oor lidmaatskap soos vir ‘n
vereniging te maak. Indien die Kerkraad probleme ondervind het, moes hulle advies by die
Klassis ingevolge KO, art. 41 gevra het, sodat die geval volgens sy bepaalde meriete behandel
kon word. Die Sinode moes die saak na die Kerkraad terugverwys het ingevolge KO, art. 30
en nie ‘n sinodale bepaling oor lidmaatskap gemaak het nie, wat ook ander Kerkrade bind en
voorskryf in werk wat by hulle tuisgehoort het en daar afgehandel kon word.
Die besluit van 1945 krenk dus die reg, omdat Kerkrade met ‘n beroep op ‘n sinodale,
reglementêre bepaling summier lidmate met leerdwalings uit die gemeentes afsny, terwyl van
die lidmate hulleself nog as gelowiges in Christus en in gemeenskap met die gemeente voel,
en die Kerkraad se gesag erken. Die besluit lei op dié wyse daartoe dat die Kerkrade hulle
Goddelike roeping tot bediening van die tug versaak, en volgens die weg van die minste
weerstand so iemand summier afsny met beroep op die besluit van Sinode 1945.
Die Kerkraad van Potchefstroom het met ‘n bepaalde probleem die Klassis verbygegaan en
aan die Sinode 1945 ‘n vraag oor formele lidmaatskap van die Gereformeerde Kerk as
genootskap gevra. Die Sinode het dit so ontvang, en in sy besluit nie die persoon wat gedwaal
het, se wel en wee aangespreek nie. Die Sinode het nie vir bediening wat tot bekering kon lei
gesorg nie, maar met die geval van Potchefstroom ‘n reglement gemaak. Hiermee is
gelowiges sonder meer van Gereformeerde tugoefening afgesny.
Die Beskrywingspunt dui klaarblyklik daarop dat in die Kerkraad ‘n verskil ontstaan het
tussen wie die persoon as lidmaat beskou en wou bearbei het, en ander wat bearbeiding
summier wou staak, omdat volgens hulle die persoon opgehou het om “lid van die Kerk” te
wees. Die Sinode het toe die verkeerde opsie gesanksioneer.

3.1 Derde grond vir beswaar: Die besluit van Sinode 1945 is koud, formeel en liefdeloos in sy
bepaling van lidmaatskap, en sny die bediening van die tug volgens die eise van die liefde in KO,
artt. 71-77 af.
3.3.1 Dit is onbegryplik dat ‘n Sinode ‘n Kerkraad van sy roeping kan ontslaan om die Christelike
liefdestug aan ‘n dwalende gelowige te bedien (Matt 18:12; 28:19; Joh 21:15-17; 2 Tim
2:25; 4:2 e.v.) terwyl so ‘n gelowige hom nie aan die opsieners se toesig onttrek het nie.
3.2 Vierde grond vir beswaar: Die laaste reël van die besluit van 1945 bepaal slegs een wyse van
weeropname. Dit is in stryd met KO, art. 75, wat aan die Kerkraad opdra om elke geval op eie
meriete te behandel en daarvolgens die wyse van versoening te bepaal.
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3.4.1 Die besluit van 1945 skort hierdie plig (wat die Kerkorde op die Kerkraad lê) op, en is daarom
met die Kerkorde in stryd.
3.3 Vyfde grond vir beswaar: Die sogenaamde “oordeel” van die Sinode dat “as ‘n lidmaat van die
Gereformeerde Kerk hom deur ‘n sekte laat doop het, hy daardeur by sodanige sekte aangesluit
het”, is ‘n ongegronde en onbewese aanname, en berus op ‘n Roomse doopsbeskouing.
3.5.1 Die Doop is die HERE se eenmalige teken en seël van ons opname in die genadeverbond
(NGB 34: “Deur die doop word ons in die Kerk van God opgeneem …”). Maar tog is die
Doop nie daardie opname self soos Rome beweer nie (Heid. Kat. v/a 72, 73). Ons word nie
gedoop ten einde lede van die gemeente te word nie, maar omdat ons kragtens ons ewige
uitverkiesing in Christus, en met ons geboorte uit gelowige ouers, lede van die gemeente van
Christus geword het (HK 27:74; 21:54).
3.5.2 Die Sinodebesluit redeneer in stryd hiermee dat herdoop deur ‘n sekte die band met die kerk
afsny asof herdoop dit wat die doop by die verbondskind beteken en verseël het, ontkrag,
sonder dat gevra word of die herdoopte daardeur Christus as sy Saligmaker verloën het. (Kyk
hierteenoor die Doopformulier: “En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan
die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie: die doop is immers ‘n seël en
ontwyfelbare getuienis dat ons ‘n ewige verbond met God het.”)
3.5.3 Doop “deur ‘n sekte” is dus nie sinoniem met “aansluit by sodanige sekte” nie. Daar is baie
worstelende gelowiges wat onder druk van buite en binne op die grootdoop fikseer omdat
hulle die leer van die genadeverbond nie hulle eie gemaak, of Gereformeerde Kerke dit nie by
hulle tuisgebring het nie. Hulle dwaal onder Pelagiaanse druk om groot gedoop te word (soos
in Doperse kringe gebeur) en wil daarna steeds in gemeenskap met Gereformeerdes
voortleef.2 ‘n Goeie voorbeeld hiervan was ‘n sekere ds. Verduin van die CRC in die VSA
met sy boek “God’s Stepchildren”. Hy is as VDM getolereer, solank hy nie sy opvatting
propageer nie. Dergelike gevalle bewys dat die persone nie by ‘n sekte aangesluit het soos
Sinode 1945 beweer het nie.
3.5.4 Die besluit impliseer dat ‘n sekte ‘n tipe doop bedien wat met die bepaalde sekte sinoniem is,
sodat doop aldaar aansluiting daar beteken. Ondertussen erken die GKSA doop by sektes
indien dit (a) in die Naam van die Drie-Eenheid (b) met water en (c) deur 'n erkende
voorganger bedien is. Die besluit dui daarop dat die blote feit van herdoop eintlik as ‘n
doodsonde benader word, waardeur kerklike gemeenskap met die herdoopte summier
verbreek moet word.
3.5.5 Hierdie valse grondslag waarop Sinode 1945 sy summiere ban gegrond het, mond in sy
uiteindelike konsekwensie uit in ‘n meganiese “ex opere operato”, Roomse
sakramentsbeskouing (vgl. Heid. Kat., 27:72; 30:80, wat die meganiese sakramentsbeskouing
van Rome verwerp).

3.6 Sesde grond vir beswaar: Die besluit van Sinode 1945 is in sy konsekwensie deur Sinode 1958
herroep, en is in elk geval in stryd met geldende Kerkreg wat die GKSA tans aan ‘n Skriftuurlike
Kerkbegrip ontleen
3.6.1 Die voorafgaande beskrywingspunt en die besluit van Sinode 1945 (176, 93) stel nie die
materie rondom herdoop nie, maar kerklidmaatskap aan die orde. ‘n Latere Sinode het in
1958 spesifiek oor kerklidmaatskap “as sodanig”3 besluit: Die Sinode herroep alle vorige
besluite oor die sogenaamde bewys van lidmaatskap en “verklaar dat die saak van
lidmaatskap as sodanig tuishoort by die plaaslike Kerk”. Die Sinode van 1945 het doop
“deur ‘n sekte” as bewys van lidmaatskap by die sekte aanvaar en dit is in 1958 (138, 78)
herroep. Tog is die besluit van 1945 nog ná 1958 toegepas en nie as herroep beskou nie.
3.6.2 Die Sinode van 1958 het ‘n prinsipiële uitspraak oor “lidmaatskap” gedoen wat deur o.a.
Sinode 1967 (415 [7]) gesteun word. Hiervolgens word duidelik bepaal dat die plaaslike Kerk
alleen oor “lidmaatskap” handel. Wanneer ‘n Kerkraad op sterkte van ‘n beroep op Sinode
2 Vgl oor Pelagius: NGB:15; Dordtse Leerreëls:1, 4; 2 Verw. van Dw:3,6; ¾ Verw. van Dw:2,10).
3 HAT, 1972: “As sodanig”: “Op homself beskou”.
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1945 lidmaatskap beëindig, is dit nie ‘n besluit wat die Kerkraad op meriete van die bepaalde
geval nie, maar op grond van ‘n sinodale bepaling in 1945 doen. Dit verbreek die beginsels
wat Sinodes 1958, 1967 en ander vanuit die Skrif en Konfessie verkry het, en o.a. deur
publikasies van prof. W.J. Snyman gesteun word. Kyk B. Spoelstra, Gereformeerde Kerkreg
en Kerkregering: 5, 450 (Bylae 6).
F. KOMMISSIERAPPORT
1. Die Sinode beoordeel
1.1 Eerste grond vir beswaar
“Die besluit rus op ‘n genootskaplike kerkbegrip wat in stryd is met die Skrif”.
1.1.1 Kommissie se beoordeling
1.1.1.1 Die Kommissie kon slegs werk met dit wat op skrif is ten opsigte van Sinode 1945 se
besluit.
1.1.1.2 Bloot taalkundig gesien dui die bewoording in die Beskrywingspunt sowel as in die besluit
wat geneem is, op ‘n genootskaplike kerkbegrip.
1.1.2 Kommissie se bevinding
1.1.2.1 Die beswaarde toon oortuigend aan dat die besluit op ‘n genootskaplike kerkbegrip rus.
1.2 Tweede grond vir beswaar
“Die besluit is in stryd met KO, artt. 30 en 41”.
1.2.1 Kommissie se beoordeling
1.2.1.1 Die Sinode van 1945 het deur sy besluit ‘n algemene reël gestel oor ‘n saak (beëindiging van
lidmaatskap van ‘n plaaslike kerk) wat by Kerkrade tuishoort. Vgl. Sinode 1967:415, 7.
1.2.1.2 Ingevolge KO, art. 30 behoort die dwaling (in leer en lewe) van ‘n lidmaat wat hom laat
herdoop by die Kerkraad wat dit ingevolge KO, artt. 71-77 moet hanteer. Indien die
Kerkraad advies nodig het, wend hy hom tot die Klassis volgens KO, art. 41.
1.2.2 Kommissie se bevinding
1.2.2.1 Die besluit van Sinode 1945 is in stryd met KO, artt. 30 en 41.
1.3 Derde grond vir beswaar
“Die besluit van Sinode 1945 is koud, formeel en liefdeloos in sy bepaling van lidmaatskap,
en sny die bediening van die tug volgens die eise van die liefde in KO, artt. 71-77 af”.
1.3.1 Kommissie se beoordeling
1.3.1.1 Indien die besluit van die Sinode 1945 letterlik uitgevoer word, kan die dwalende lidmaat
nie meer met die tug kragtens KO, artt. 71-77 bedien word nie, aangesien die persoon dan
nie meer ‘n lidmaat is nie.
1.3.1.2 Die waarde-oordeel in die eerste deel van die grond vir beswaar is nie bewys nie.
1.3.2 Kommissie se bevinding
1.3.2.1 Die besluit van Sinode 1945 sny inderdaad die bediening van die tug volgens die eise van
die liefde in KO, artt. 71-77 af.
1.4 Vierde grond vir beswaar
“Die laaste reël van die besluit van 1945 bepaal slegs een wyse van weeropname. Dit is in
stryd met KO, art. 75 wat aan die Kerkraad opdra om elke geval op eie meriete te behandel en
daarvolgens die wyse van versoening te bepaal”.
1.4.1 Kommissie se beoordeling
1.4.1.1 KO, art. 75 handel nie oor die weeropname van iemand wat nie meer lidmaat is nie, maar
die versoening van iemand wat steeds lidmaat is.
1.4.2 Kommissie se bevinding
1.4.2.1 Die beswaarde toon nie aan hoekom KO, art. 75 hier van toepassing is nie.
1.5 Vyfde grond vir beswaar
“Die sogenaamde ‘oordeel’ van die Sinode dat ‘as ‘n lidmaat van die Gereformeerde Kerk
hom deur ‘n sekte laat doop het, hy daardeur by sodanige sekte aangesluit het’, is ‘n
ongegronde en onbewese aanname, en berus op ‘n Roomse doopbeskouing”.
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1.5.1 Kommissie se beoordeling
1.5.1.1 Die beredenering van 1945 se Sinode en die moontlike begronding en/of bewyse vir die
besluit is nie genotuleer nie. Dit bemoeilik die beoordeling vir die gronde van 1945 se
besluit.
1.5.1.2 Dit staan nie bo redelike twyfel vas dat elke persoon wat hom/haar deur ‘n sekte laat doop
inderdaad daarmee bedoel om by die sekte aan te sluit nie.
1.5.1.3 Die Gereformeerde doopsbeskouing sien dit nie so dat herdoop jou outomaties uit ‘n
bepaalde geloofsgemeenskap uitsny en in ‘n ander geloofsgemeenskap oorplaas nie. Ons
aanvaar in sekere gevalle mense wat in ander geloofsgemeenskappe gedoop is, as lidmate
sonder om hulle weer te doop. Dit wys dat doop en inlywing in ‘n bepaalde
geloofsgemeenskap nie noodwendig saamgaan nie.
1.5.1.4 Daar is geen ander dwaling in leer of lewe (hoe ernstig ookal) wat veroorsaak dat ‘n mens se
lidmaatskap van ‘n kerk summier verval nie.
1.5.2 Kommissie se bevinding
1.5.2.1 Die Sinode 1945 se oordeel dat as ‘n lidmaat van die Gereformeerde Kerk hom deur ‘n sekte
laat doop het, hy daardeur by sodanige sekte aangesluit het, is inderdaad ‘n ongegronde en
onbewese aanname.
1.5.2.2 Dat dit op ‘n Roomste doopsbeskouing berus, is egter nie bewys nie.
1.6 Sesde grond vir beswaar
“Die besluit van Sinode 1945 is in sy konsekwensie deur Sinode 1958 herroep en is in elk
geval in stryd met geldende Kerkreg wat die GKSA tans aan ‘n Skriftuurlike Kerkbegrip
ontleen”.
1.6.1 Kommissie se beoordeling
1.6.1.1 Dit kan nie genoegsaam aangetoon word nie dat die Sinode van 1958 bedoel het om ook die
besluit waarteen hierdie Beswaarskrif gaan, te herroep nie. Sinode 1958 gee nie ‘n lys van
besluite wat herroep is.
1.6.1.2 In aansluiting by die tweede en derde gronde vir beswaar is die beswaarde reg, as hy beweer
dat die besluit van 1945 se Sinode in stryd is met geldende Kerkreg. Vgl. Sinode 1967:415,
7.
1.6.2 Kommissie se bevinding
1.6.2.1 Die eerste deel van die sesde grond vir beswaar (naamlik die deel wat lui: “Die besluit van
Sinode 1945 is in sy konsekwensie deur Sinode 1958 herroep”) word nie bewys nie.
1.6.2.2 Oor die tweede deel van die sesde grond vir beswaar is dit inderdaad so dat die besluit van
Sinode 1945 in stryd is met geldende Kerkreg wat die GKSA tans aan ‘n Skriftuurlike
Kerkbegrip ontleen.
Besluit: Punte 1 tot 1.6.2.2 word kennis van geneem.
2. Die Sinode besluit
2.1 Die eerste grond van die Beswaarskrif slaag.
2.2 Die tweede grond van die Beswaarskrif slaag.
2.3 Die derde grond van die Beswaarskrif slaag slegs ten opsigte van die volgende woorde: “Die
besluit van Sinode 1945 sny die bediening van die tug volgens die eise van die liefde in KO, artt.
71-77 af”.
2.4 Die vierde grond van die Beswaarskrif slaag nie.
2.5 Die vyfde grond van die Beswaarskrif slaag, met uitsondering van die woorde: “en berus op ‘n
Roomse doopsbeskouing”.
2.6 Die sesde grond
2.6.1 Die eerste deel van die sesde grond van die Beswaarskrif slaag nie, naamlik: “Die besluit van
Sinode 1945 is in sy konsekwensie deur Sinode 1958 herroep”.
2.6.2 Die tweede deel van die sesde grond van die Beswaarskrif slaag, naamlik: “is in elk geval in
stryd met geldende Kerkreg wat die GKSA tans aan ‘n Skriftuurlike Kerkbegrip ontleen”.
2.7 Die besluit van Sinode 1945:126, Art. 93(a) word herroep.
2.8 Hierdie herroeping van Sinode 1945:126, Art. 93(a) se besluit het nie terugwerkende krag nie.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.7 word goedgekeur. Punt 2.8 word nie goedgekeur nie.
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22. Liturgie
22.1

RAPPORT DEPUTATE VIR LITURGIESE SANG (Artt.48, 118)

A. Ds. A.H. Mulder stel die Rapport.
B. Enkele melodieë is van prof. Henk Temmingh ontvang. Die Kommissie moet hieraan aandag
gee.
C. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgies 1.
D. Ds. J.H. Cilliers stel die Kommissierapport.
E. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:771, 4.1.1-4.1.4:
1.1.1

Om die harmonisasies van Pss. 38, 49, 54, 60, 74 en 87 deur ’n kundige persoon te laat
verander ter verbetering van die gemeentesang
1.1.2 versoek kundige persoon om melodieë wat hoog lê, laer te transponeer, te wete Pss. 38, 103,
106, 143 en Sbs. 6.14 en 16.2
1.1.3 soek en versoek komponiste om alternatiewe vir melodieë in 3.5 genoem, te komponeer
betyds vir die Agenda van Sinode 2000
1.1.4 ’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: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
2.1 Werkwyse
2.1.1 U Deputate het op 19/2/1998 en op 27/5/1999 vergader.
2.1.2 Opdrag 4.1.1. ’n Kundige persoon is in ds. Arnold Mulder gevind wat alreeds alternatiewe
harmonisasies vir die betrokke melodieë gereed gemaak het. Hulle word as ’n bylae by
hierdie Rapport aangeheg (Bylae A).
2.1.3 Opdrag 4.1.2. Die transponerings is gedoen en is reeds in die nuutste Psalmboek opgeneem.
2.1.4 Opdrag 4.1.3 Nadat ’n versoek in Die Kerkblad geplaas is dat nuutgekomponeerde melodieë
vir Psalms 17, 39, 44, 52, 55, 56, 57, 58, 109, 120, 129, 142 en Sb. 17, 20, 35 ingewag word,
het twee lidmate gereageer. Weens sekere redes, wat aan die betrokkenes meegedeel is, kon
die Deputate nie van hulle melodieë gebruik maak nie. Professionele komponiste is nie
genader nie weens finansiële implikasies. Prof. Henk Temming het egter onderneem om te
werk aan die bogenoemde Psalms met 1976 melodieë, nl. Ps. 44, 120 en 129, maar hy wil nie
aan die Geneefse melodieë verander of alternatiewe daarvoor aanbied nie. Sy werk word by
hierdie Rapport aangeheg (Bylae B). Die 1937-melodieë van Psalms 120 en 142 kan ook as
alternatiewe gebruik word.
2.1.5 Opdrag 4.1.4. Die lys van alternatiewe melodieë wat deur die 1997 Sinode goedgekeur is
word reeds in die nuutste Psalmboek aangetoon. ’n Volledige lys plus ’n aantal geskikte
Gesangemelodieë word deurgestuur vir plasing in Die Kerkblad.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Keur die harmonisasie van ds. Arnold Mulder vir Pss. 38, 49, 54, 60, 74 en 87 goed (Bylae A).
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Keur die transponerings van Pss. 38, 103, 106, 143 en Sb. 16.2 goed.
Besluit: Goedgekeur.
3.2.1 Behou die bestaande melodieë van Pss. 17, 39, 52, 55, 56, 57, 58, 109 en 142 so, met die
1937-melodieë as alternatiewe vir Pss. 120 en 142.
Besluit: Goedgekeur.
3.2.2 Keur die nuutgekomponeerde melodieë van ds. A.H Mulder en prof. H. Temmingh vir Pss.
44, 120 en 129 goed.
Besluit: Goedgekeur.
4. Aanbevelings
4.1 Benoem weer Deputate vir Liturgiese Sang.
Besluit: Goedgekeur.
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22.2

RAPPORT NUWE SKRIF- EN PSALMBERYMINGS
TOTIUSTEKS (Artt.49, 122, 160, 218, 219, 228, 253)

EN

HERSIENING

A. Dr. A.G.S. Venter stel die Rapport.
B. Oudl. D.F. du Toit hou die werk van wyle prof. P.W. Buys met betrekking tot die hersiening van
die Totius-Psalmbundel voor.
C. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Liturgies 2. Finansiële aspekte word verwys
na Kommissie vir Finansies.
D. Di. A.L. Coetzer en G.C. Verhoef stel die Kommissierapporte.
E. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:784-788 en 792.
Die opdrag aan hierdie Deputate behels vier sake, nl.
• nuwe Skrifberymings;
• nuwe Psalmberymings;
• hersiening van die Totiusteks;
• uitgee van nuwe liederebundel.
Besluit: Kennis geneem.
2. Nuwe Skrifberymings
2.1 Opdrag
Acta 1997:784, 785.
2.1.1 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
(Acta 1994:527) te beoordeel en aanbevelings daaroor te doen.
2.1.2 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.
2.1.3 Die nuwe Deputate kry opdrag om Skrifgedeeltes (bv. die gebede in Efesiërs 1 en 3; Num
21:17 e.v. 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.
2.1.4 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. Die Skrifberymings van J.P. Bingle en die ritmiserings
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.
2.1.5 Die Deputate moet ritmiserings oorweeg en die volgende Sinode daaroor adviseer. Dit sluit
ook die ritmiserings van A. Verhoef in.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.2.1 Ds. J.P. Bingle het op versoek van die Deputate ’n artikel in Die Kerkblad gepubliseer om
lidmate aan te moedig om nuwe Skrifberymings aan die Deputate voor te lê en hulle in te lig
oor die behoefte aan en die vereistes vir nuwe Skrifberymings. In hierdie artikel is gewys op
Skrifgedeeltes uit die Ou en Nuwe Testament wat deur die Deputate geïdentifiseer is as
moontlik geskik vir berymings (omdigtings). Die Deputate het ook spesifieke persone
genader met die versoek om omdigtings te doen. Min reaksie is op hierdie versoeke ontvang.
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2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.5.1

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4
2.2.6

2.2.6.1

Die werkswyse wat gevolg is, was om ’n sub-kommissie van die Deputate aan te wys wat die
voorleggings nagegaan het en voorstelle tot verandering aan die omdigters voor te lê. Die
gewysigde voorleggings is telkens nagegaan totdat daar wedersydse tevredenheid was dat die
omdigting aan die gestelde vereistes voldoen. Belangrike kriteria was telkens dat die
Skrifgedeelte se inhoud en bedoeling omgedig moet word, dat die woord-toon verhouding
sodanig moet wees dat die belangrike begrippe musikaal beklemtoon moet word, dat die
omdigting esteties afgerond moet wees en in gemaklike, waardige, hedendaagse Afrikaans
moet wees. Die gepastheid van die melodie is ook verreken.
Die Deputate het die omdigtings van J.P. Bingle van Jes 43:1-7 en Ef 6:10-20 afgehandel.
Hierdie omdigtings is in die nuutste uitgawe van die Psalmboek as twee nuwe Skrifberymings
opgeneem. Dit is gepas om met groot waardering van die werk van ds. J.P. Bingle kennis te
neem aangesien daar baie werk en tyd nodig is om omdigtings te doen en af te handel.
Omdigtings is ontvang van P.W. Buys (Hab 3:2-19), J.P. Bingle (Eks 15:1b-18), S. Lessing (1
Kron 16:7-36), Cobie Steyn (Rom 11:33-36; Deut 32:1-42). Nadat die omdigtings deur die
Deputate ondersoek is, is in die lig van die bestaande beginsels bevind dat die omdigting van
J.P. Bingle van Eks 15:1b-18 wel vir liturgiese gebruik geskik kan wees. Hierdie omdigting
word vir goedkeuring aan die Sinode voorgelê en as ’n Bylae by hierdie Rapport aangeheg.
Die hele saak van ritmiserings is deur die Deputate ondersoek. Die Deputate het in ag
geneem dat daar wel bruikbare ritmiserings in gebruik is waaronder die beryming van die Ons
Vader-gebed in Skrifberyming 28b die bekendste is. Die volgende probleme met ritmiserings
is deur die Deputate geïdentifiseer:
Die probleem met die ritmiserings wat deur die Deputate ondersoek is, lê nie primêr in die
gehalte van die ritmiserings nie. Die probleem is eerder dat die gedeeltes wat geritmiseer
word, nie poëties van aard is nie. Dit bring mee dat die prosateks se estetiese waarde verlore
gaan met noodgedwone ongemaklike woordorde en woordgebruik, weglating van lidwoorde
of die dubbelnegatief, onnatuurlike weglating van lettergrepe en klanksametrekkings en die
gebruik van verouderde vorme.
Prosateks word in die streng struktuur van bestaande melodieë ingepas. Hierdie melodieë vra
meestal kort frases, dikwels met sesure in die middel van reëls en definitiewe sesure aan die
einde van reëls. Indien die prosateks in hierdie vorm gegiet word, kom dit dikwels afgekap
en kripties voor omdat minder belangrike woorde soms moet weggelaat word ter wille van die
musikale patroon.
Die volgende riglyne vir aanvaarbare ritmisering behoort te geld:
* Dit moet ‘n toonsetting wees waarin die musiek die woorde volg en nie andersom nie.
* Dit moet ’n aantreklike en gemaklike verhouding tussen taalteks en musiek hê.
* Dit moet verkieslik ’n gedeelte wees waarin die woorde van die gelowige vertolk word en
nie waar die woorde van God aan die gelowige(s) beskryf word nie.
In die lig van bostaande het die Deputate geoordeel dat die voorgelegde ritmiserings van A.
Verhoef nie aan hierdie kriteria beantwoord nie. Sy is dienooreenkomstig in kennis gestel.
Na aanleiding van ’n omdigting deur L. Dekker van Sondag 1 van die Heidelbergse
Kategismus wat aan die Deputate voorgelê is, is besin of dit deel is van die Deputate se
opdrag (Acta 1997:785) om ook sodanige liedere te beoordeel, aangesien die “berymings van
die Skrif” streng gesproke die opdrag is. Dit is in ag geneem dat die beryming van die 12
Artikels (Skb. 27) die beryming van ’n Belydenis bevat. Die Deputate het besluit om wel
hieroor te besin en die volgende bevindinge aan die Sinode vir oorweging voor te lê: (Die
volledige ondersoek word as Bylae aangeheg).
Dit kan histories aangedui word dat die dogmatiese lied in die vierde eeu ’n belangrike rol
gespeel het in die weerlegging van dwaalleer. Die Ariane het hulle afwykende beskouings
aangaande Christus en die grondliggende leer oor die drie-enigheid van God uitgedra deur
middel van metriese, strofiese gedigte van groot poëtiese skoonheid en melodieë in die
Griekse volkstyl. Hierop het Chrisostomos geantwoord met regsinnige liedere, in dieselfde
styl gesing, maar waarvan die inhoud die suiwere belydenis bevat het in die lig van die
Skrifopenbaring van die Persoon van Christus en die drie-enigheid van God. So het talle
Christologiese en trinitariese liedere in die kerk tot stand gekom waarin die dogma van die
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kerk gedra is. Hierdie dogmatiese liedere het dus ’n verkondigende karakter gedra omdat dit
die Skrifwaarheid dra en dien.
2.2.6.2 ’n Regsinnige dogmatiese lied kan ook ’n skriftuurlike of skrifmatige lied genoem word
omdat dit op die openbaring van die Skrif berus en die geformuleerde dogma van die kerk
verwoord. Die Godsopenbaring en die belydenis daarvan as ’n Skrifwaarheid (dogma) is die
bron van die dogmatiese lied. Dit is daarom ’n belangrike aanbiddingswyse waarin die
Skrifwaarheid bely, beantwoord en geaktualiseer word.
2.2.6.3 Sodanige dogmatiese liedere kan ’n sterk middel wees om die Gereformeerde belydenis in die
lewens van mense in te dra en deel van hulle bestaan te maak, juis omdat die lied ’n sterk
medium is wat in die gedagtes van mense posvat en by hulle bly.
2.2.6.4 In die beoordeling van die aanvaarbaarheid van ’n dogmatiese lied moet dieselfde kriteria
geld as vir omdigtings van die Skrif (“Skrifberymings”) om te toets dat daar nie van die
waarheid van die Skrif afgewyk word nie en dat die melodie by die inhoud pas.
2.2.7 Op uitnodiging het di. J.P. Bingle en A.H. Mulder ook sitting geneem op die
Gesangekommissie om saam te werk met die oog op die vind van moontlike nuwe
Skrifberymings. Die werk van hierdie Gesangekommissie sal D.V. voor die Sinode 2003
afgehandel wees.
2.2.8 Die melodieë en hulle singbaarheid was vir die Deputate ’n hoë prioriteit. Die goedgekeurde
omdigtings asook die ander voorleggings het telkens van bestaande melodieë gebruik
gemaak.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.3.1 Keur die omdigting van J.P. Bingle van Eks 15:1b-18 goed.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.2 Gee aan die nuwe Deputate opdrag om nuwe Skrifberymings (omdigtings) te probeer vind en
na ontvangs te beoordeel volgens die reeds goedgekeurde prosedures en aan die volgende
Sinode voor te lê. Die Sinode versoek lidmate om nuwe voorleggings aan die Deputate deur
te stuur.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.3 Besluit oor die gebruik van ritmiserings en keur die riglyne vir ritmiserings soos in pt. 2.2.5.3
geformuleer, goed. Die nuwe Deputate kan dan alle ingekome ritmiserings in die lig hiervan
beoordeel en aanbevole ritmiserings aan die volgende Sinode vir goedkeuring voorlê.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.4 Gee aan die Deputate die mandaat om met die Gesangekommissie van die Ned. Geref. Kerk
en Herv. Kerk saam te werk met die oog op die vind van moontlike nuwe Skrifberymings.
Die Deputate moet die volgende Sinode adviseer oor die bevindinge hieroor.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.5 Keur die riglyne oor die dogmatiese lied goed en dra dit aan die nuwe Deputate op om die
moontlikheid en kriteria van sodanige liedere in die kerke bekend te stel en om ingekome
dogmatiese liedere te beoordeel en die volgende Sinode daaroor te adviseer.
Besluit: Die nuwe Deputate vir die Sinode in 2003:
1) Moet sê wat presies onder dogmatiese liedere verstaan word
2) Moet sê watter kriteria sal geld by die beoordeling van dogmatiese liedere
3) ‘n Meer indringende historiese agtergrond ten opsigte van die dogmatiese lied gee.
Motivering:
1. Die deputate het na analogie van die bestaande dogmatiese lied, SB 27, tereg die saak van
‘n dogmatiese lied (beryming van HK, Sondag 1) wat op hulle pad gekom het, aan die Sinode
voorgelê.
2. Die kommissie het tereg voorlopige inligting oor die dogmatiese lied onder die aandag van
die Sinode gebring.
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3. Nuwe Psalmberyming
3.1 Opdrag
Acta 1997:787, 788.
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
3.2.1 Die volgende persone het namens die Gereformeerde Kerke meegewerk aan die werk van die
Afrikaanse Psalmkommissie: proff. H.F. van Rooy, Heilna du Plooy, P.A. Roodt, di. J.P.
Bingle en A.H. Mulder. Die ander kerke wat op hierdie Psalmkommissie dien, is die Ned.
Geref. Kerk, Ned. Herv. Kerk, Verenigende Geref. Kerk en Afrikaanse Protestantse Kerk.
3.2.2 Vordering met die werk
3.2.2.1 Tot op datum (3 Mei 1999) is 78 omdigtings finaal goedgekeur. Die oorgrote aantal is
gedoen deur prof. T.T. Cloete met enkeles deur ander persone. Die ontbrekende Psalms is in
die proses van bewerking. Tans is 32 in die proses van finale afhandeling en aan die
oorblywende 40 word gewerk.
3.2.2.2 ’n Bietjie meer as die helfte van die bestaande melodieë word behou omdat hulle ingang by
die gemeentes gevind het. Vir die ander Psalms is al ’n hele aantal nuwe melodieë
gekomponeer.
3.2.2.3 ’n Redaksiekommissie is reeds aan die werk om die tekste van die nuwe omdigtings wat
goedgekeur is, taalkundig te versorg. Eweneens is ’n Redaksiekommissie aangewys wat ver
gevorder is met die bepaling van al die musikale aspekte van die tekste wat nuwe melodieë
kry, die wyse van notasie, van harmonisasie, die uitleg van die boek wat die gemeente in die
hand kry en van die begeleiersboek vir die orreliste. Die onkoste van hierdie werk word deur
die uitgewer N.G. Kerk-Uitgewers gedra.
3.2.2.4 Die teikendatum vir die gereed wees van die manuskrip word gestel op April 2000 indien niks
onvoorsiens voorval nie. Daarna moet die afrondingwerk nog gedoen word. Dit lei daartoe
dat die ander kerke beoog om Pinkster 2001 die nuwe Psalmboek te publiseer (saam met die
nuwe Gesangeboek wat saamgestel word).
3.2.2.5 Vir die inligting van die Sinode word van die omdigtings as voorbeelde by hierdie Rapport as
’n Bylae aangeheg.
3.2.2.6 Die Deputate het nog nie die keurderspaneel saamgestel nie omdat die Psalms waarmee
gewerk is, nog nie in so ’n vorm was dat dit aan sodanige paneel voorgelê kon word nie en
omdat ’n groot aantal van die persone op die vertreklys (wat die Sinode voorgestel het) in elk
geval by die huidige proses betrokke is.
Besluit: Kennis geneem.
3.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.3.1 Gaan voort met die samewerking met die ander kerke tot met die afhandeling van die Nuwe
Beryming.
3.3.2 Benoem weer Deputate en benoem die volle Deputategroep as keurderspaneel. Die finale
Rapport moet voor die Sinode 2003 deur die Deputate aan die Sinode voorgelê word vir finale
besluit oor die inhoud van die Nuwe Beryming.
Besluit: Goedgekeur.
3.3.3 Die Sinode spreek hom gunstig uit oor die proses van die nuwe beryming van die Psalms.
Motivering
Gesien in die lig van die Deputate se eenstemmige rapport oor die deeglike werk vir die nuwe
Psalmberyming.
Besluit: Goedgekeur.
3.3.4 Die nuwe Psalmberymings word aan die kerke beskikbaar gestel vir beoordeling en
kommentaar aan die nuwe Deputate.
Besluit: Goedgekeur.
3.3.5 Die nuwe Deputate ondersoek die beste opsie (waarvolgens die nuwe Psalmberyming aan die
kerke beskikbaar gestel kan word) vir beoordeling.
Besluit: Goedgekeur.
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3.3.6 Die Deputate vat die kommentaar saam en doen ‘n aanbeveling by Sinode 2003.
Besluit: Goedgekeur.
3.3.7 Die Sinode rig ‘n brief van dank en waardering aan prof. T.T. Cloete vir sy werk met die
Psalmomdigtings, en ‘n woord van dank word gerig aan die ander medewerkers en die
Deputate vir die werk wat hulle tot nou toe gedoen het. Die seën van die Here word hulle
toegebid op hulle werksaamhede wat wag.
Besluit: Goedgekeur.
4. Hersiening van Totiusteks
4.1 Opdrag
Acta 1997:792.
Besluit: Kennis geneem.
4.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
4.2.1 Die Sinode het besluit om prof. P.W. Buys te nader om sy werk in hierdie verband voort te sit
en om ook die bundel van Skrifberymings deur te gaan.
4.2.2 Prof. Buys sal hieroor afsonderlik aan die Sinode rapporteer – (Aanvullende Agenda).
4.2.3 Geen versoeke tot samewerking van ander kerke in hierdie verband is ontvang nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
4.3.1 Die Sinode besluit in die lig van prof. Buys se Rapport op welke wyse met hierdie werk
voortgegaan moet word.
4.3.2 Sinode 2003 oordeel oor die hersiene Totiusteks
4.3.3 Die proses vóór Sinode 2003 verloop soos volg:
4.3.3.1 Die Deputate vir Psalmberyming kontroleer die teks vir Skrifgetrouheid, leerstellige
suiwerheid, musikaliteit, taalkundigheid en liturgiese bruikbaarheid.
4.3.3.2 Die Administratiewe Buro stel ‘n Proefbundeltjie (slapband, nootlose boekie) op die
goedkoopste manier aan elke kerk beskikbaar vir kommentaar aan die nuwe Deputate.
4.3.3.3 Die Deputate vat die kommentaar saam en doen ‘n aanbeveling by Sinode 2003.
4.3.4 Die aanvanklike fondse vir die bundeltjie word voorgeskiet en word dan verhaal uit die
verkope daarvan aan die kerke.
4.3.5 Die Sinode neem met dankbaarheid teenoor die Here kennis van die monumentale werk van
wyle prof. P.W. Buys en die medewerkers word ook bedank vir die ywer en liefde waarop
hulle hierdie werk gedoen het.
Besluit: Kennis geneem.
5. Uitgee van nuwe liederebundel
5.1 Opdrag
Acta 1997:787.
Besluit: Kennis geneem.
5.2 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
5.2.1 Die TKKP is saamgestel om die Nuwe Sangbundel saam te stel en met ’n uitgewer te
onderhandel oor die uitgee van ’n Nuwe Sangbundel. Die Afrikaanse Psalmkommissie
funksioneer as ’n sub-kommissie van die TKKP en berei die teks van die Psalmbundel voor.
Al die kerke wat op die Afrikaanse Psalmkommissie dien, het ook sitting op die TKKP. Die
TKKP koördineer die kerke se besluite oor die uitgee van die Nuwe Liederebundels deur met
die uitgewer te onderhandel. Die GKSA is uiteraard slegs in soverre betrokke as wat die druk
en uitgee van Psalms en Skrifberymings ter sprake is, terwyl die TKKP ook oor die uitgee van
die Gesangebundel handel.
5.2.2 Die uitgewer is die NG Kerk-Uitgewers. Hierdie firma is ’n vereniging ingelyf sonder
winsoogmerk ingevolge artikel 21 van die Maatskappyewet. Die uitgewer staan tans in vir
onkostes wat noodsaaklik is vir die administrasie om die proses van voorbereiding te laat
voortgaan. Die kopiereg op die nuwe Psalmberymings behoort aan die NG Kerk-Uitgewers.
5.2.3 Elke deelnemende kerk in die TKKP sluit ’n selfstandige ooreenkoms met die uitgewers oor
die druk, bestuur en bemarking van individuele sangbundels en die tantieme daaraan
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verbonde word onafhanklik bestuur volgens die verkope van die betrokke kerk se sangbundel.
Elke kerk se sangbundel kry dus ’n eie ISBN-nommer. ’n Uitgewersooreenkoms, wat as
standaard vir die deelnemene kerke voorberei is, word as Bylae by hierdie Rapport aangeheg.
Dit sal ’n ooreenkoms tussen die GKSA en die uitgewer wees en moet na goedkeuring
namens die GKSA onderteken word. Die ooreenkoms is deurgegee aan die Regsdeputate vir
advies aan die Sinode.
5.2.4 Aangesien die TKKP geen regspersoon is en nie die administratiewe vermoë het om kopiereg
te handhaaf nie, is ooreengekom dat die Kopiereg van die Nuwe Psalmberyming by die
Uitgewer vestig.
5.2.5 Die koste van die nuwe bundel sal uiteraard afhang van die formaat daarvan. Die Sinode sal
moet besluit oor die saamstel van die nuwe Psalmboek. Die volgende alternatiewe bestaan:
* Die Nuwe Psalmberyming van al 150 Psalms word as ’n afsonderlike bundel uitgegee
naas die bestaande “Totiusberyming”
* Die Ou en Nuwe Berymings van al 150 Psalms word beide saam in een bundel uitgegee
met die twee berymings bymekaar by elke Psalm.
5.2.6 Die Deputate wil die Sinode daarop wys dat dit onwettig is om eie liederebundels saam te stel
uit Psalms, Gesange of ander gepubliseerde liedere of om dit op ’n elektroniese bord te
vertoon indien die kopiereg-vereistes nie nagekom word nie. Die prosedure wat kerkrade en
instansies moet volg ten einde die kopieregvereistes na te kom, sal in oorleg met die NG
Kerk-Uitgewers aan die Sinode voorgelê word.
5.2.7 Dit is gewens dat iemand met kennis van kontrakte die saak van die GKSA op die TKKP
behartig.
Besluit: Kennis geneem.
5.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit
5.3.1 Benoem twee afgevaardigdes om die GKSA op die TKKP te verteenwoordig (en minstens
een behoort ’n regsgeleerde te wees).
Besluit: Goedgekeur.
5.3.2 Besin oor die uitgewersooreenkoms met die NG Kerk-Uitgewers met die oog op die uitgee
van ‘n sangbundel van die GKSA.
Besluit: Die Uitgewersooreenkoms met die NG Kerk-Uitgewers word goedgekeur. Die volgende
punt word in die Ooreenkoms opgeneem: “Die outeursreg van die Totiusteks (Psalms en
Skrifberymings) behoort steeds aan die Administratiewe Buro”. Die betekenis hiervan is: Daar moet
dus nog steeds by die Administratiewe Buro toestemming verkry word indien enige van die
Totiusberymings in ‘n nuwe bundel opgeneem word.
5.3.3 Besluit oor die inhoud en formaat van ’n nuwe liederebundel in die lig van die alternatiewe
genoem onder punt 5.2.5 sodat die Sinode 2003 ’n finale besluit hieroor kan neem.
Besluit:
1. Die nuwe Deputate ondersoek die moontlikheid van een bundel.
2. Sinode 2003 neem ‘n finale besluit oor die inhoud en formaat van die nuwe liederebundel.
5.3.4

Doen ’n ernstige beroep op kerkrade om die kopiereg te handhaaf in die gebruik van
liederebundels en/of elektroniese borde.
Besluit: Goedgekeur.
5.3.5 Die Deputate vir Regsaangeleenthede gee advies aan kerkrade oor kopiereg – spesifiek oor
liederebundels en ander publikasies waarop kopiereg van toepassing is.
Besluit: Goedgekeur.
6. Aanbevelings
6.1 Besluit oor elke onderafdeling hierbo genoem.
Besluit: Kennis geneem.
6.2 Begroot vir uitgawes in die lig van die aangehegte begroting.
Besluit: Kennis geneem.
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6.3 Benoem weer Deputate met die volgende opdrag:
6.3.1 Gaan voort om met die ander kerke op die Afrikaanse Psalmkommissie saam te werk in die
daarstel van ’n Nuwe Psalmberyming. Die finale kopie moet aan die Sinode 2003 voorgelê
word vir beoordeling.
Besluit: Goedgekeur.
6.3.2 Probeer om nuwe Skrifberymings (insluitende goedgekeurde ritmiserings) te vind en te
ontvang en volgens die reeds bestaande prosedures te behandel en aan die Sinode 2003 voor
te lê.
Besluit: Goedgekeur.
6.3.3 Werk met die TKKP saam en onderhandel verder binne die ooreenkoms met die NG KerkUitgewers, in oorleg met die Bestuur van die Administratiewe Buro, met die oog op ’n finale
kwotasie vir die uitgee van ’n eventuele nuwe Liederebundel.
Besluit: Goedgekeur.
7. Begroting
Vertrekpunte van hierdie begroting:
• Die Nuwe Liederebundel sal op die Sinode 2003 afgehandel wees en hierdie Deputate se
opdrag sal dan afgehandel wees.
• Die Afrikaanse Psalmkommissie sal nog tot April 2001 funksioneer.
• Die TKKP sal nog tot Januarie 2003 noodsaaklike onderhandelinge moet voer.
BEGROTING 2000 – 2003
1. Vergaderings van die Deputate
1.1 Vergadering van volle Deputate te Potchefstroom
Reiskoste vir 2 vergaderings (aan die begin in 2000 en aan die einde in Mei 2002 – tussenin
word van telefoonkonferensies gebruik gemaak - indien nodig)
2 x 1200 km. = 2400 km
1 Vliegtuigkaartjie vanaf Oos-Londen
1.2

Vergadering van sub-kommissie oor Skrifberymings en Totiusteks te Potchefstroom
Reiskoste vir vergaderings in Augustus 2000 en April en Augustus 2001
3 x 600 km = 1800 km

2. Vergaderings van die Afrikaanse Psalmkommissie
2.1 Vergaderings van volle kommissie te Pretoria
Vergaderings in Junie en Desember 2000 en April 2001
3 x 800 km = 2400 km
Aanbied as gasheer van een vergadering: R3000
2.2

Vergaderings van kleiner kommissie te Pretoria
Vergaderings in Maart en Augustus 2000 en Februarie 2001
3 x 500 km = 1500 km

2.3

Vergaderings van die Gesangekommissie te Pretoria
Vergaderings in April en September 2000 en Februarie 2001
3 x 420 km = 1260 km

Besluit: Die begroting vir reiskoste tot 30 Junie 2000 word deur die Bestuur van die Administratiewe
Buro goedgekeur. ‘n Nuwe begroting tot 30 Junie 2001 moet voor 30 April 2000 ingehandig word.
F. AANVULLENDE RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:792.
“4. Opdrag aan die te benoeme Deputate
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4.1 Aan die te benoeme Deputate word opgedra om waar moontlik ligte redaksionele
veranderinge in die Totiusteks aan te bring. Moeilik-verstaanbare woorde, argaïsmes en
Afrikaans-vreemde woorde kan by wyse van verklarende aantekeninge (soos in die 1983Bybelvertaling) verduidelik word.
4.2 Die werk wat reeds in hierdie verband gedoen is, word in ag geneem en sover moontlik
oorgeneem.
4.3
Die huidige bundel van Skrifberyminge word ook bewerk.”
Prof. P.W. Buys het met die hulp van gekoöpteerde helpersi hierdie opdrag enkele dae voor sy oorlye
voltooi. Die omvang van die werk is 14 330 versreëls.
Die keuse van die Sinode om hom vir hierdie taak aan te wys, is ryklik beloon. As uitmuntende digter
en geskoolde teoloog het hy die opdrag met die grootste piëteit, noukeurigheid, en uitstekende
digterlike ingewings uitgevoer.
Totius het die kerkliedtradisie en die voorafgaande psalmberymings die “ou goud” van die verlede
genoem, en sy beryming daarby laat aansluit. Vanweë die hoë agting wat P.W. Buys vir die werk van
Totius gehad het, toon hierdie hersiening aanvoeling en deernis teenoor ‘n teks wat op hierdie eeu-oue
tradisie voortbou. Op sy beurt het hy homself nie tussenin laat kom nie, maar by die idioom van die
teks probeer bly. Hierdeur het die eenheid van die bundel bewaar gebly.
Daar is soos volg te werk gegaan: prof. Buys het ‘n eerste deurlopende hersiening geloods. Dié
dokument is deur sy helpers deurgewerk waarna hulle voorstelle en kommentaar ingelewer het.
Hierdie werk is deur hom geëvalueer, en waar hy dit goed genoeg bevind het, gebruik, aangepas, of
soms as ‘n prikkel vir verdere skepping benut. Hierdie laaste lesing waarby hy die gekoöpteerdes se
werk geïnkorporeer het, word hiermee aan die Sinode voorgelê.
Daar is deurgaans gehou by die bestaande rymskemas, die jambiese en trogeïese ritmiese patrone en
veral die “gesalfde styl” waarin die omdigtings oorspronklik gedoen is. Hieruit volg die voordeel dat
die geredigeerde teks, indien dit aanvaar word, onmiddellik gebruik kan word met dieselfde melodieë
wat tans in die kerke gesing word.
Binne hierdie parameters is gepoog om te werk aan enersyds woordgebruik, d.w.s dat
plaasvervangers gesoek is vir Afrikaans-vreemde woorde, wat ook insluit argaïsmes, woorde uit
“vreemde” tale en gedwonge woordskeppings, soos in die opdrag aangedui. Andersyds was dit nodig
dat onnatuurlike woordorde en sinsbou ook nader gebring word aan hedendaagse taalgebruik.
Totius self was op sy beurt al aangewese om by die bekende ou melodieë te bly. Omdat hierdie ou
bekende melodieë oorspronklik vir die fleksieryke Frans, Duits en Nederlands gekomponeer is, moes
baie aanpassings in Afrikaans gedoen word.
Dit was egter nie haalbaar om binne die beperking van “ligte redaksionele veranderinge” alles binne
die teks reg te stel nie. Die Woordverklarings wat prof. Buys geformuleer en as alfabetiese lys aan
die einde aangeheg het, moet daarvoor vergoed. Woorde en uitdrukkings wat in die lys voorkom, is
vir doeleindes van die voorlegging met ‘n asterisk aangedui. Hy het egter nie voorsien dat die
asterisk-tekens permanent aangetoon moet word nie, omdat dit die teks ontsier en onderbreek.
Verder is die gedeeltes in die teks wat verander is, deur vet druk uitgelig, ook net ter wille van die
voorlegging, vir die gerief van die afgevaardigdes. Die doel was geensins dat vetdruk in ‘n nuwe
Psalmboek gebruik moet word nie.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Die Sinode aanvaar die geredigeerde teks van die Psalm en Skrifberymings.
2.2 Indien die voorgelegde hersiene teks aanvaar word, ontvang die betrokke Deputate opdrag om
met die drukwerk voort te gaan sodat dit in die kerke gebruik kan word.

457

i)

Prof. Buys is oorlede voordat hy die Rapport kon finaliseer. Wat hier volg is opgestel deur
diegene wat deur hom gekoöpteer is vir die uitvoering van die opdrag.
Dr. ILJ van Vuuren, mev. Sielie Laubscher, DF du Toit, Mione du Toit en Mietsie Harman.

ii)

Besluit:
3. Die Hersiene Totiusteks word ter wille van kostebesparing nie in die Handelinge van Sinode 2000
opgeneem nie.

22.3

BESWAARSKRIF : KLASSIS JOHANNESBURG TEEN BESLUIT NASIONALE
SINODE 1997, ART. 23.6 OOR MOONTLIKE UITBREIDING VAN KO, ART. 69
(Artt.136, 252)

22.4

BESWAARSKRIF VAN PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL TEEN
BESLUITE NASIONALE SINODE 1913 EN 1997 OOR LITURGIESE LIEDERE
EN ‘N VERSOEK AS KONSEKWENSIE (Artt.137, 252)

A.
B.
C.
D.

Ds. G.N.V. Botha stel die Beswaarskrif.
Dr. N.P. Heystek stel die Beswaarskrif.
Besluit: Beide die Beswaarskrif en Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Liturgies 1.
Ds. J.H Cilliers stel die Kommissierapport.

E. BESWAARSKRIF
Hiermee word beswaar aangeteken teen die besluit van Nasionale Sinode 1997:809, 23.6 oor
moontlike uitbreiding van KO, art. 69.
1. Die besluit waarteen beswaar gemaak word, lui soos volg
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.
2. Die Nasionale Sinode 2000 word versoek om bogenoemde besluit te herroep en opnuut die
Beskrywingspunt van die Suidelike Partikuliere Sinode (Acta 1997:807-809) ter tafel te neem.
3. Beswaargrond 1
Die Nasionale Sinode gaan in sy motivering nie voldoende in op die eksegetiese en praktiese
beredenering van die Beskrywingspunt nie.
Motivering
3.1 Die Beskrywingspunt motiveer deeglik die versoek tot wysiging (oor die noodsaaklikheid van die
voorgestelde wysiging). Die Nasionale Sinode spreek hieroor slegs ’n ongemotiveerde
waardeoordeel uit.
3.2 Eksegese van die Here se Woord, wat deur ’n Partikuliere Sinode getoets is en wat handel oor die
belangrikste Skrifgegewens oor hierdie saak, word in die Beskrywingspunt as motivering gegee
(808, 1.4). Die Nasionale Sinode wys egter die Beskrywingspunt van die hand sonder om enige
beredenering tot die teendeel uit die Skrif aan te toon.
3.3 Die Beskrywingspunt maak duidelik in 1.4 onderskeid tussen
a) Wat die Skrif oor die sing van liedere in die kerk leer (vgl. die verwysing na Ef 5:19; Kol
3:16)
b) Die feit dat liedere in die Skrif voorkom (vgl. die verwysing o.a. na Filip 2:6-11).
Die Sinode swyg egter geheel en al oor a) hierbo, en bevestig bloot die status quo.
Hiermee kom die beginsel van 2 Tim 3:16 (“Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot
waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte
lewenswyse te kweek”) in gedrang.
3.4 Die Nasionale Sinode gee geen motivering uit die Belydenis en die Kerkorde self nie.
3.5 Die Beskrywingspunt wys op, en beredeneer, inkonsekwenthede, praktiese onhoudbaarhede en
eensydighede in die bestaande praktyk (vgl. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6). Sonder dat enige beredenering
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blyk, word hierdie motivering egter afgewys of geïgnoreer deur te stel dat die bestaande praktyk
voldoende is.
3.6 In die Gereformeerde Kerke regeer Christus as Hoof van die kerk sy liggaam deur sy Woord (Ef
4:15). Wat Christus in sy Woord beveel, is bepalend. Die stem van die Here, en nie die stem van
die meerderheid of van ‘n Sinode nie (kollegialisme) moet gehoor word. Daarom is duidelike
Skrifbegronding nodig.
3.7 Daar is juis nou ’n groeiende behoefte in plaaslike kerke aan groter duidelikheid op grond van die
Here se Woord oor die kerklike praktyk. Ernstige debatte hieroor is in die GKSA aan die gang.
Hierdie feit plaas ’n groot verantwoordelikheid op die Nasionale Sinode om behoorlike advies en
grondige beredenering volgens God se Woord te gee (vgl. KO, art. 86), veral met die oog op die
bevordering van die belewing van kerklike eenheid in die besluitneming deur kerklike
vergaderings.
F. BESWAARSKRIF
1. Besluite waarteen beswaar gemaak word
1.1 Besluit Nasionale Sinode 1913:104 en 45 (art. 134)
“ Daarentegen kan aangevoerd worden het beginsel dat “in de kerken” (zoals de D K O het
uitdrukt) of “of de openbare godsdiens” (zoals onze synodale bepaling het noemt) alleen ……
gezongen worden …. De gezangen waarvan de tekst in Gods Woord staat uitgedrukt”.
De Synode in behandeling genomen hebbende het Kommissie Rapport re kerkgezang, besluit dat
rapport goed te keuren met byvoeging van de Twaalf Artikel de Geloofs”.
1.2 Besluit Nasionale Sinode 1997:809, 23.6
“Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt nie.
Motivering: Die liedere wat die Here ons in sy Woord gegee het (dit sluit die
berymde en te berymde OT en NT liedere in) is vir gebruik in die kerke die beste en
voldoende.
2. Gronde vir die beswaar
2.1 Teen besluit Nasionale Sinode 1913
2.1.1 Die Sinode weerspreek homself deur enersyds as beginsel te aanvaar dat slegs “gezangen”
gesing mag word waarvan die (volledige) “ tekst in Gods Woord staat”, maar andersyds tog
die Twaalf Artikels as (belydenis) lied vir erediensgebruik goed te keur (vgl. die voorstel dr.
S.O. Los – Praeses, 1913:45, 134.2 wat hierdie teenstrydigheid aanwys).
2.1.2 Voorgenoemde teenspraak wat ontstaan het, is waarskynlik daaruit te verklaar dat Sinode
twee onversoenbare pole wou harmoniseer, naamlik:
‘n Belydenis (goedgekeurde
homologia=nasê van die Skrif) wat deur die eeue in die liedereboek van die Christelike kerk
opgeneem is (vgl. :104 bo) en andersyds ‘n sogenaamde “beginsel” dat slegs liedere gesing
mag word waarvan die volledige teks in die Skrif te vind is. Dus slegs Skrifberymings (w.o.
Psalmberymings).
2.1.3 Vir bogenoemde teensprekende harmonisering gebruik die Sinode funksionele en
kerkhistoriese argumente (vgl. :104(a).). Indien die Skrifbeginsel en konsekwente denke
aangewend is om te bepaal wat in eredienste gesing mag word en wat nie, sou dit tot ‘n
Skrifbegronde besluit gelei het. So ‘n Skrifbegronde besluit sou vir die kerke destyds en in
die toekoms duidelike en gesagvolle aanwysinge oor die kerklied gegee het. Die Sinode van
1913 het nagelaat om die Skrif duidelik te laat spreek (die Sola Scriptura-beginsel).
2.1.4 Sinode 1913 het met die besluit inderdaad ‘n ander beginsel en evaluering neergelê,
(klaarblyklik onbewus):
Skrifgetroue liedere soos vergestalt in die Twaalf Artikels (deurgetrek na Skrifgetroue gebede
(vgl. Psalmboek 1987:673 e.v.) en Skrifgetroue profesieë (Woordbediening) in die erediens,
is God net so lofwaardig as die gebruiklike geëvalueerde en aanvaarde Skrifberyminge.
Vergelyk ook hierin Skrifberyming 26:11.
Skrifberyming 6 is ‘n voorbeeld van ‘n kombinasie tussen ‘n Skrifberyming en ‘n
Skrifgetroue lied aangesien dit elemente van beide bevat.
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2.2 Teen besluit Nasionale Sinode 1997
2.2.1 Net soos die besluit van 1913 verwerp die Sinode van 1997 die Beskrywingspunt van die
Suidelike Partikuliere Sinode tot uitbreiding van KO, art. 69, sonder om die Skrif te laat
spreek. Die Skrifmotiveringe wat aangevoer is, is nie geweeg, aanvaar of verwerp nie.
Doodeenvoudig en gemaklik word teruggegryp na die tradisionele uitspraak “Die liedere wat
die Here ons in sy Woord gegee het, is in die kerke die beste en voldoende”. Sonder om
Skrifgronde te weeg. Waarop is hierdie “motivering” begrond? Waar is dit in die Woord van
God te vind? Na watter Skrifuitsprake het die Sinode geluister? Die Beskrywingspunt van
die Suidelike Partikuliere Sinode wat voor die Sinode gedien het, stel die ses motiveringe met
die nodige Skrifbegrondinge (eksegese ingesluit). Hierop word geen antwoord gegee nie.
2.2.2 Veral Motivering 1.4 in die Beskrywingspunt van die Suidelike Part. Sinode (Acta 1997:808)
kan nie sonder meer blywend geïgnoreer word nie. Dit lui o.m. soos volg:
“Die Ou Christelike kerk het soos dit in die NT gereflekteer word, stellig nie net die OT
Psalms gesing nie. In Ef 5.19 en Kol 3.16 word psalms (psalmos), lofsange (humnos) en
ander geestelike liedere (ooidê) genoem … Kerksang is hier ter sprake. (Die woord
“psalmos” kan nie beperk word tot die bekende Psalms van die OT nie, aangesien lofliedere
wat spontaan in die gemeente ontstaan het (1 Kor 14:15) “psalmos” heet (vgl. Versteeg J.P.:
“Oog vir elkaar”. Die NT bied inderwaarheid verskeie voorbeelde van Himniese gedeeltes.
Een hiervan (is) Fil:6-11) … Ander voorbeelde … Kol 1:15-20, 1 Tim 3:16 (en) 2 Tim 2:1113.
2.3 Teen besluit Nasionale Sinode1913 en 1997
3. Versoek
3.1 Die Sinode word versoek om tydens sy vergadering genoemde Beskrywingspunt - saamgelees
met hierdie Beswaarskrif, vanweë die gebreke in sy besluit – weer in oorweging te neem en aan
die hand van die Skrif (as norma normans) ‘n duidelike rigtinggewende besluit te neem.
G. KOMMISSIERAPPORT
1. Opdrag
Beswaarskrif Part. Sinode Wes-Transvaal teen besluit Nasionale Sinode 1997, art. 23.6 oor moontlike
uitbreiding van KO, art. 69.
Beswaarskrif van Part. Sinode Noord-Transvaal teen besluite van Nasionale Sinode 1913 en 1997 oor
liturgiese liedere en ‘n versoek as konsekwensie.
Besluit: Kennis geneem.
2. Werkswyse
Eers word Noord-Transvaal se Beswaarskrif teen Sinodebesluit 1913 aan die orde gestel, daarna
Noord-Transvaal se Beswaarskrif teen Sinodebesluit 1997, en laastens Wes-Transvaal se
Beswaarskrif teen Sinode belsuit 1997.
Besluit: Kennis geneem.
3.
3.1
3.1.1

Beswaarskrif teen besluit 1913
Besluit waarteen beswaar gemaak word
Redaksie van besluit:
Die Beswaarskrif haal art. 134 as besluit aan. Dit was egter nie die finale redaksie van die
besluit nie. Die finale redaksie is nie in art. 134 te vind nie, maar in art. 143:
“De Kommissie, genoemd in Art. 134 brengt de nieuwe lezing ter tafel van het aldaar
genomen besluit, dit wordt nu vasgesteld, as volgt:
In de Gereformeerde Kerk (Gemeenten) van Zuid-Afrika zullen bij de openbare godsdienst
gezongen worden alleen die 150 Psalmen Davids, de 12 Artikelen des Geloofs en de
Gezangen, waarvan de tekst in Gods Woord staat uitgedrukt, te weten: De 10 Geboden, ‘t
Onze Vader en de Lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon.”
3.1.2 Beredenering
3.1.2.1 Die feit dat Noord-Transvaal ‘n nie-finale redaksie van die besluit aanhaal, raak nie die wese
van hulle beswaar nie.
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3.1.2.2 Sinodebesluit stel 3 kategorieë liedere vir gebruik in die erediens:
• de 150 Psalmen Davids
• de 12 Artikelen des Geloofs
• de Gezangen waarvan de tekst in Gods Woord staat uitgedrukt
Die Sinode het dus besluit dat benewens Skrifliedere ook ‘n Belydenislied gesing kan word.
3.2 Gronde vir beswaar
3.2.1 Gronde 2.1.1 - 2.1.3.
Die Beswaarskrif slaag nie in sy motivering om aan te toon dat die besluit ‘n teenstrydigheid
bevat nie. Daar is geen teenstrydigheid nie maar twee beginsels, nl enersyds slegs liedere
waarvan die teks in die Skrif te vind is, en andersyds ‘n “goedgekeurde homologia”. Die
Beswaarskrif het gelyk dat die Sinode 1913 hierdie ander beginsel sonder Skrifgronde invoer.
3.2.2 Grond 2.1.4
Sinode 1913 het met hierdie besluit inderdaad ‘n tweede beginsel vir die eredienslied aangelê.
Besluit: Kennis geneem.
3.3 Bevinding:
Die Beswaarskrif word gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
4. Beswaarskrif teen besluit 1997
4.1 Besluit waarteen beswaar gemaak word
Besluit: Kennis geneem.
4.1.1 Aanbeveling: Die Sinode neem kennis
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Gronde vir beswaar
4.2.1 Beredenering:
Die Beswaarskrif toon aan dat Sinode 1997 volgens die genotuleerde motivering van sy
besluit nie ‘voldoende’ ingegaan het op die eksegetiese en praktiese beredenering van die
Beskrywingspunt nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.3 Bevinding
Die Beswaarskrif word gehandhaaf
Besluit: Goedgekeur.
5. Beswaarskrif teen besluit 1997:809, art.23.6
5.1 Besluit waarteen beswaar gemaak word
Besluit: Kennis geneem.
5.1.1 Aanbeveling: Die Sinode neem kennis van punte 1-3.
Besluit: Goedgekeur.
5.2 Grond vir beswaar
5.2.1 Beredenering:
Die Beswaarskrif toon aan (3.1-3.7) dat Sinode 1997 volgens die genotuleerde motivering van
sy besluit nie “voldoende” ingegaan het op die eksegetiese en praktiese beredenering van die
Beskrywingspunt nie.
Besluit: Kennis geneem.
5.3 Bevinding
Die Beswaarskrif word gehandhaaf
Besluit: Goedgekeur.

461

6. Aanbeveling
6.1 Die Sinode versoek die Deputate Liturgiese Sake om besluit Nasionale Sinode 1913 (art. 143,
p.48) en besluit Nasionale Sinode 1997 (art. 23.6, p.809) in die lig van die Beswaarskrifte en die
Beskrywingspunt van Suidelike Part. Sinode (Acta 1997:807-809) in studie te neem, met Rapport
aan die Sinode van 2003.
Besluit: Goedgekeur.
6.2 Die Deputate word versoek om ook die Minderheidsrapport van Liturgiese Kommissie 1 in hulle
studie te verreken.
Besluit: Goedgekeur.

22.5

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL OOR
“NUWE” PSALMOMDIGTING (Artt.109, 253)

A. Oudl. N.G. Sarkady stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie Liturgies 2.
C. Ds. G.C. Verhoef stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die Nasionale Sinode 2000 spreek hom uit oor die “nuwe” Psalmomdigting, in die opsig dat die
Sinode 2000 D.V. te Potchefstroom nie ‘n finale besluit neem ten aansien van die goedkeuring,
aanvaarding en invoering van die “nuwe” Psalmomdigting nie totdat alle Psalms deur die Deputate
voorgelê is vir beoordeling deur die kerke.
Motivering
1. Die werk aan die omdigting het reeds ver gevorder. Dit is bekend dat meer as 100 Psalms reeds
deur T.T. Cloete en enkele andere voltooi is. Steeds kon die kerke nie hiervan kennis neem nie en
moet daar gewag word vir ‘n Rapport D.V. by Sinode 2000. Dit terwyl die ander meewerkende
kerkrade, met name die Ned. Geref.Kerk en die Ned. Hervormde Kerk reeds op verskeie wyses
die Psalmomdigtings in eie geledere beskikbaar gestel, gesing en selfs bespreek het.
2. Dat dit bekend is dat die doel is om die omdigting teen 2001 te druk en beskikbaar te stel. Dit
beteken dat die Gereformeerde Kerke ‘n volmag aan Deputate moet verleen om die werk af te
handel terwyl ‘n selektiewe fraksie van die werk vir beoordeling aan die Sinode voorgehou word.
Deputate tree namens die kerke in die Interkerklike Psalmkommissie op om met die werk te help,
maar Deputate kan nie namens die kerke ‘n besluit neem nie. ‘n Volmag kan nie verleen word in
so ‘n belangrike saak nie. Omdat die invoering van ‘n nuwe omdigting veral die Gereformeerde
Kerke as Psalmsingende kerk raak, is dit noodsaaklik dat alle kerke, en nie bloot ‘n steekproef van
kerke soos deur die Deputate bepaal nie, voor die finale besluit van goedkeuring deur ‘n Sinode
ten minste alle Psalms ter insae moet hê. ‘n Sinode kan nie slegs ‘n gedeelte van die Psalms
beoordeel en daarmee ‘n hele beryming/omdigting aanvaar en invoer nie.
3. Daar die “nuwe” omdigting radikaal verskil van die 1937 Totius-beryming sou dit die juiste weg
wees om openheid na die kerke toe te bevorder en is daar geen rede waarom die kerke nie
volledig van die omdigting kennis mag neem nie.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee deur die besluit wat die Sinode reeds geneem
het: Dat die kerke die nuwe Psalmberymings ter insae kry vir beoordeling en kommentaar deur die
nuwe Deputate.
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23. Publikasies/Media
23.1

RAPPORT DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE ALMANAK (Artt.11, 160)

A. Dr. S.J. van der Walt stel die Rapport.
B. Besluit: Finansiële aspekte word verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Kyk Acta 1997:811.
1.1 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.
1.2 Die Bybelleesrooster met dagstukkies
1.2.1 Dat die Bybelleesrooster in die vorm van dagstukkies uitgegee word waarin die
Belydenisskrifte onder andere behandel word.
1.2.2 Dat die invoeg van dagstukkies, nie met prysgawe van die name van die ouderlinge en
diakens sal wees nie en in gewone lettertipe gedruk sal word.
1.2.3 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 hoeveelheidvan die nie – gemeentelike gegewens te
beoordeel sodat gegewens van die gemeentes nie in ’n kleiner lettertipe gedruk hoef te word
nie.
1.3 Dat ondersoek ingestel word deur die Deputate na ’n beter bindproses van die Almanak en dat
ekstra hardeband Almanakke op voorafbestelling gedruk word.
1.4 Die Deputate moet die elektroniese beskikbaarstelling van die Almanak ondersoek.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Almanak het jaarliks verskyn (vgl. Opdrag 1.1).
2.2 Die Almanak het jaarliks verskyn met dagstukkies en met inagneming van die Belydenisskrifte
(vgl. Opdrag 1.2.1). Die Deputate wil graag aan die Sinode rapporteer dat die Almanak met
dagstukkies in die lig van korrespondensie wat ontvang is en volgens die beskeie oordeel van die
Deputate baie goed ontvang is in die kerkverband en daarbuite. Die Deputate wil ook graag ’n
woord van besondere dank uitspreek teenoor al die predikante wat op ’n besondere wyse
saamgewerk het om van hierdie publikasie ’n sukses te maak.
2.3 Die Almanak het jaarliks verskyn met die volledige plasing van die name van die ouderlinge en
diakens wat in die gewone lettertipe gedruk is (vgl. Opdrag 1.2.2).
2.4 Die Deputate het geoordeel dat in die lig van die dikte van die publikasie daar nie ruimte sal wees
om addisionele artikels soos in die verlede te plaas nie (vgl. Opdrag 1.2.3).
2.5 Die Deputate het jaarliks kwotasies aangevra van verskillende drukkers om die Almanak te druk
volgens die stikbindmetode (vgl. Opdrag 1.3).
2.5.1 Die kwotasie wat vir 1998 aanvaar is, was volgens die stikbindmetode. Die drukkers het in
gebreke gebly om die Almanak volgens die kwotasie se voorwaardes te lewer. Dit het tot
gevolg gehad dat daar op ’n baie laat stadium noodmaatreëls getref moes word om ’n produk
te verskaf wat aanvaarbaar is. Tyd het dit nie toegelaat om die volledige druk en bindproses
te herhaal nie. Die drukkers het vir hulle fout finansieel gekompenseer.
2.5.2 Die Deputate het vir 1999 weer ’n kwotasie volgens die stikbindmetode aanvaar. Die
drukkers het egter ’n produk gelewer volgens “die Perfect-bound” metode. Die produk was
baie aanvaarbaar. Die drukkers het vir hulle fout gekompenseer.
2.5.3 Die Deputate het vir die 2000 uitgawe die kwotasie van Unitedi Litho aanvaar wat ook die
1999 uitgawe gedruk het. Dieselfde bindmetode as vir 1999 is aanvaar met ’n geëmbosseerde
buiteblad.
2.6 Die Deputate het nie uitvoering gegee aan die opdrag om ekstra hardeband Almanakke te druk nie
(vgl. Opdrag 1.3) omdat voorsien is dat die beplande produk aan die vereistes sou voldoen asook
vanweë die ekstra koste daaraan verbonde.
2.7 Die Deputate het uitvoering gegee aan die opdrag rakende die elektroniese beskikbaarstelling van
die Almanak (vgl. Opdrag 1.4). Die dagstukkies verskyn daagliks op Internet by die adres:
http://www.gksa.org.za. Terugvoering van waardering is uit die buiteland ontvang. Die
Deputate wil graag broeder Pieter van der Dussen bedank vir hierdie diens.
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2.8 Die oplaag van die Almanak was vir 1998: 17 500 eksemplare, vir 1999 was dit 18 000 en vir
2000 word ’n oplaag van 19 000 beplan. Die oplaag is elke jaar uitverkoop. Omdat die projek so
geseënd is, het die Deputate ’n aantal eksemplare aan Gereformeerde instellings soos ouetehuise
en kinderhuise gratis beskikbaar gestel. Die indruk wat die Deputate het, is dat kerkrade meer
geredelik al die Almanakke wat hulle bestel van die hand sit en dat dit nie in konsistories ophoop
nie.
2.9 Die Deputate is dankbaar om te rapporteer dat na die drie jaar van ’n goeie wins getoon kan word
soos blyk uit die Finansiële state wat aan die Sinode beskikbaar gestel is. Die Deputate was in
die lig van die finansiële situasie daartoe in staat om die prys van die Almanak vir al drie die jare
dieselfde te hou waarvoor ons baie dankbaar is.
Besluit: Die Sinode neem met besondere dank teenoor die Deputate kennis van die wins wat
gerealiseer het.
2.10 Die Deputate se beleid is om al die inligting wat beskikbaar is van al drie die Sinodes van die
Gereformeere Kerke in die Almanak te plaas. Ongelukkig moet ons rapporteer dat die gedrukte
inligting nie volledig is nie.
2.11 Dit is die beleid van die Deputate om jaarliks huldeblyke van predikante wat oorlede is te plaas.
2.12 Die Deputate plaas van tyd tot tyd (die vorige plasing was in 1996) ’n volledige lys van “Kerke
en hulle predikante”. Sodanige lys is weer volledig in die 2000 uitgawe van die Almanak
geplaas. Die Deputate bedank broeder Apie Buys wat hierdie opdrag uitgevoer het.
2.13 Die Deputate poog om die standaard van die Almanak jaarliks te verbeter sodat dit ’n uitgawe
sal wees waarop alle lidmate trots is. Ons wil verskeie lidmate en predikante bedank vir insette
en wenke wat hulle vrymoedig na elke publikasie aan ons deurgee om ons daartoe in staat te
stel.
2.14 ’n Rubriek in elke uitgawe van die Almanak is die Ruit waaraan ’n groot aantal lidmate
deelneem. Die Deputate bedank ds. Hennie van Wyk wat hierdie rubriek behartig.
2.15 As gevolg van probleme wat die Deputate ondervind het met die drukproses van die 1998uitgawe kon die Almanak nie tydens die Partikuliere Sinodes beskikbaar gestel word vir
verspreiding nie. Omdat die Almanak later beskikbaar gekom het, moes ’n alternatiewe
verspreidingsmetode geïmplementeer word sodat die Almanak nog voor die begin van die nuwe
jaar by die kerke beskikbaar is. Ons bedank in die besonder al die predikante wat goed
saamgewerk het om al die Almanakke by die betrokke kerke af te lewer. Die 1999-uitgawe was
weer lank voor die sittings van die Partikuliere Sinodes beskikbaar. Die Deputate kon
weereens as gevolg van die vriendelike hulp van verskeie predikante hierdie uitgawe by hulle
bestemming kry. Die Deputate maak gebruik van posversendings vir verafgeleë bestemmings
wat moeilik met padvervoer bereik kan word. Kaa Bee vervoer het ’n besondere diens gelewer
met die aflewering van die Almanak. Ook vir hulle vriendelike diens baie dankie.
Ons vertrou dat die versending van die 2000 Almanak bevredigend was.
2.16 Die Deputate wil hulle dank uitspreek teenoor adverteerders wat in die Almanak adverteer om
sodoende koste te beperk.
2.17 Die Deputate wil graag hulle dank uitspreek teenoor die personeel van die Administratiewe
Buro en by name suster Wymie du Plessis en broeder Hannes Vorster vir die insette wat hulle
maak om elke jaar die Almanak die lig laat sien. Ons wil ook graag vir Angie Mphata, Anna
Leeuw en Hendrik Mattyse bedank vir hulle hulp om die versending van die Almanak moontlik
te maak.
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.17.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die Almanak word weer uitgegee en Deputate moet aangewys word met die opdrag om:
3.1.1 Die Almanak met dagstukkies uit te gee
3.1.2 Soveel as moontlik inligting van al die Sinodes van die Gereformeerde Kerke te publiseer
3.1.3 Oorweging daaraan te skenk om die inligting van ouderlinge en diakens in ’n kleiner lettertipe
te plaas om sodoende die dikte van die publikasie in ag te neem.
3.1.4 Kyk na die moontlikheid van intensiewer bemarking van die Almanak om sodoende die
publikasie in soveel moontlik huise beskikbaar te stel.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Neem ’n besluit oor die opgehoopte fondse met inagneming van die volgende aanbevelings van
die Deputate:
3.2.1 Die Sinode oorweeg dit om aan die nuwe Deputate ’n bufferbedrag van ongeveer R100 000
beskikbaar te stel om verdere verhogings te kan absorbeer en sodoende die verkoopprys van
die Almanak so laag as moontlik te hou en om die gehalte steeds te verbeter.
Besluit: Goedgekeur.

464

3.2.2

Die Sinode oorweeg dit om twee derdes van die balans aan die CJBF beskikbaar te stel om
spesifieke publikasies die lig te laat sien in diens van die kerke en die uitdra van
Gereformeerde beginsels en een derde aan die Deputate vir Kerklike Tydskrifte.
Besluit: Goedgekeur. Twee-derdes van die balans (R144 440) word aan die CJBF vir publikasies
beskikbaar gestel en een-derde van die balans (R72 220) word aan die Deputate vir Kerklike
Tydskrifte, spesifiek vir Die Kerkblad en die Slingervel, beskikbaar gestel word (R35 000 is reeds aan
Slingervel uitbetaal).
3.2.3 Die Deputate van die CJBF, in opdrag van die Sinode, dit oorweeg om ’n publikasie vir die
algemene mark die lig te laat sien – met ’n seleksie van dagstukkies wat reeds verskyn het.
Besluit: Hieroor het die Sinode nie ‘n besluit geneem nie (Deputate Handelinge).
3.2.4 Die Sinode verleen goedkeuring aan die optrede van die Deputate vir die Almanak van ’n
bedrag van R35 000 wat aan die Deputate Kerklike Tydskrifte beskikbaar gestel is met die
spesifieke doel om glansuitgawes vir Slingervel moontlik te maak sonder dat die prys van die
Slingervel verhoog.
Besluit: Goedgekeur.
3.3 Die Sinode beoordeel die finansiële state.
Besluit: Goedgekeur.

23.2

RAPPORT DEPUTATE VIR DIE CALVYN-JUBILEUMBOEKEFONDS (Artt.94,
177)

A. Dr. F.R.P. de Bruyn stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Publikasies. Finansiële aspekte word
verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. Ds. D.J. Malan stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Die opdrag aan die Deputate word gevind in die Reglement (vgl. Acta 1982:226, 2.5).
Die volgende opdragte is deur die Sinode bygevoeg:
1.2 Bemark ’n publikasie waarin die studie en besluite oor die liturgie eenvoudig en logies
uiteengesit word (Acta 1997:768, 2)
1.3 Skenk oorweging aan die herdruk van Salf vir die wonde – prof. P.J. de Bruyn, sou fondse
beskikbaar word (Acta 1997:815, 3.1.3)
1.4 Indeks by die Institusie van Calvyn: Die werk moet gepubliseer word en daar moet deur die
Deputate gekyk word na alternatiewe verskyningsmetodes (Acta 1997:815, 3.1.4)
1.5 Geskiedenis van Siloam - Ondersoek alternatiewe publikasiemetodes. Bewaar manuskrip op bes
moontlike wyse (Acta 1997:815, 3.2.4)
1.6 Die vertaling van die Dordtse Leerreëls moet in ’n volgende uitgawe van die Psalmboek gedruk
word (Acta 1997:584, 4.4)
1.7 Regstelling van die Doopsformulier moet by ’n volgende uitgawe van die Psalmboek gedoen
word (Acta 1997:730, 4)
1.8 Dat die Formulier vir die bevestiging van sendelinge nie weer in die Psalmboek opgeneem word
wanneer nuwe Psalmboeke gedruk word nie (Acta 1997:570, 2)
1.9 Gesange 77, 177, 241, 257, 276 word goedgekeur as Skrifberymings (Acta 1997:784, 2.2.1)
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Bemark ’n publikasie waarin die studie en besluite oor die liturgie eenvoudig en logies
uiteengesit word. Prof. B.J. de Klerk het die voorbereiding van hierdie publikasie namens
die Deputate onderneem. Die stuk is ook in Engels vertaal. Daarna is een afskrif van die
publikasie aan elke Kerkraad gestuur.
Besluit: Kennis geneem.
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2.2 Skenk oorweging aan die herdruk van Salf vir die wonde – prof. P.J. de Bruyn, sou fondse
beskikbaar word. Die publikasie is nog nie herdruk nie weens ’n gebrek aan fondse. Dit is egter
waar dat daar nog steeds gedurigdeur navraag ontvang word oor die beskikbaarheid van die
publikasie.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Indeks by die Institusie van Calvyn: Die werk wat deur prof. H.W. Simpson begin is, is gestaak
met sy oorlye vroeg in 1998. Tot dusver het nog niemand na vore gekom om die werk oor te
neem nie.
Besluit: Die Deputate moet dit aan ‘n geskikte persoon opdra om die “Indeks by die Institusie van
Calvyn” te finaliseer en om die publikasie en elektroniese publikasiemetodes daarvan te koördineer
2.4 Geskiedenis van Siloam – TSP Publikasies het hierdie publikasie die lig laat sien. Die manuskrip
is tans rekenaarmatig gestoor.
Besluit: Kennis geneem.
2.5 Die vertaling van die Dordtse Leerreëls moet in ’n volgende uitgawe van die Psalmboek gedruk
word. Die vertaling is in die vierde hersiene uitgawe van die Psalmboek opgeneem.
Besluit: Word vir afhandeling aan die Deputate opgedra.
2.6 Regstelling van die Doopsformulier moet by ’n volgende uitgawe van die Psalmboek gedoen
word. Die regstelling is by die Formulier vir die bediening van die Heilige Doop aan
Volwassenes in die vierde hersiene uitgawe van die Psalmboek opgeneem. Die regstelling by
die Formulier vir die bediening van die Heilige Doop aan Kinders is per abuis nie gemaak nie,
maar sal by die volgende hersiene uitgawe van die Psalmboek reggestel word.
Besluit: Die nuwe Deputate moet kontroleer dat alle regstellings in die Formulier vir die doop van
kinders in die volgende oplaag en toekomstige uitgawes van die Psalmboek opgeneem word.
2.7 Dat die Formulier vir die bevestiging van sendelinge nie weer in die Psalmboek opgeneem word
wanneer nuwe Psalmboeke gedruk word nie. Die Formulier is weggelaat.
Besluit: Goedgekeur.
2.8 Gesange 77, 177, 241, 257, 276 word goedgekeur as Skrifberymings. Goedkeuring is van NG
Kerk-Uitgewers ontvang om hierdie Gesange in die Psalmboek op te neem. Gesang 77 is op
geneem as Skrifberyming 51. Die volgende Gesange is opgeneem as alternatiewe berymings:
Gesang 177 by Skrifberyming 23, Gesang 241 by Skrifberyming 26, Gesang 257 by
Skrifberyming 16 en Gesang 76 by Skrifberyming 21.
Besluit: Goedgekeur.
2.9 Die Skrifberymings van J.P. Bingle (Jes 43:1-7 en Ef 6:10-20) is deur die vorige Sinode
terugverwys na die opsteller (Acta 1997:785, 2.2.5). Nadat die werk afgehandel en in die vierde
hersiene uitgawe van die Psalmboek opgeneem is, is ’n Outeursooreenkoms rakende die
kopiereg, met die tussenkoms van die Bestuur van die Administratiewe Buro, opgestel. Volgens
die ooreenkoms word die Outeursreg van hierdie twee Skrifberymings aan die Administratiewe
Buro oorgedra sonder enige vergoeding. Enige toekomstige tantieme wat deur enige uitgewer
aan die Administratiewe Buro betaal sal word, is egter aan die Outeur betaalbaar of aan die
instansie of persoon wat deur die Outeur aangewys word.
Besluit: Goedgekeur.
2.10 Kopiereg is aan die volgende persone en instansies toegestaan:
2.10.1 Dr. A.H. Bogaards om die hele Psalmboek (die Formuliere, gebede en Belydenisskrifte
ingesluit) onder die rekenaarprogran Theophilos te mag gebruik en op die Internet te versprei.
Kopiereg is toegestaan aan dr. A.H. Bogaards insake die gebruik van die Kategismus van
Calvyn.
Besluit: Goedgekeur.
2.10.2 Sr. L. van der Walt vir die rekenarisering van al die Psalms en Skrifberymings sodat ’n
konkordansie opgestel kan word.
Besluit: Goedgekeur.
2.10.3 Dr. A.H. Bogaards om die publikasie Prediking en Verbond van ds. D. Postma onder die
rekenaarprogran Theophilos te mag gebruik en op die Internet te versprei.
Besluit: Goedgekeur.
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2.11 Boekevoorraad
2.11.1 Na verskeie onsuksesvolle pogings in die verlede om die boekevoorraad van die CJBF te
verminder het die Deputate besluit om die Institusie van Calvyn te bemark teen ’n prys van
R100 per stel. Dit het vrugte afgewerp en die hele voorraad is verkoop.
Besluit: Goedgekeur.
2.11.2 Die Bestuur van die Administratiewe Buro het besluit om alle ou boekevoorraad waarvoor
daar geen aanvraag meer was nie, gratis weg te gee.
Besluit: Goedgekeur.
2.12 Nuwe Publikasies. Die volgende publikasies het gedurende die dienstyd van die Deputate die
lig gesien:
2.12.1 Nag my kind deur die skryfster Bets la Cock. Die verkope van hierdie boek vorder beslis nie
na wense nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.12.2 Die Gesonde Leer deur prof. P.J. de Bruyn. Die verkope van hierdie publikasie vorder goed.
Besluit: Kennis geneem. Ten opsigte van 2.11.1 tot 2.12.1 moet die nuwe Deputate al die CJBFpublikasies meer direk en aggressief bemark - waar dit moontlik is in samewerking met ander
Deputategroepe. Die Deputate oorweeg vergoeding vir persone wat boeke vir die CJBF verkoop.
2.13 Die vierde hersiene uitgawe van die Psalmboek het gedurende 1998 die lig gesien. Aangesien
die Deputate nie kon verseker watter besluite geneem sal word gedurende Sinode 2000 nie, is
besluit om slegs ’n beperkte oplaag van 10 000 hardeblad kopieë te druk. Aanduidings is dat
die oplaag gedurende 2000 ten volle verkoop sal wees.
Besluit: Kennis geneem.
2.14 Versoeke is deur die Deputate van prof. P.A. Verhoef, br. G. de Kock en sr. M. Howell ontvang
om manuskripte te beoordeel en waar verdienstelik, te druk. Die Deputate kon om finansiële
redes nie aan die versoeke voldoen nie.
Besluit: Kennis geneem. Insake 2.2, 2.11 en 2.14 moet die nuwe Deputate volledig verslag oor
voorrade en begrotings van voorraad asook nuwe publikasies doen, sodat dat daar ‘n beter begrip van
die stand van sake is en finansiële behoeftes betyds aangespreek kan word.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die Deputate versoek dat die Sinode sal oordeel uit welke Bybelvertaling aanhalings vir die
Belydenisskrifte en Formuliere gebruik moet word.
Besluit: Sinode 1988 het reeds hieroor besluit: “Die direkte Skrifaanhalings in die Belydenisskrifte
word in die stadium onveranderd gelaat” (Acta 1988:749, 4.3).
3.2 Finansies: Die finansiële state van die Totiusfonds en die CJBF is ingesluit in die state van die
Administratiewe Buro.
Besluit: Kennis geneem.
3.3 Deputate word weer aangewys, waarvan een indien moontlik ‘n bemarkingskundige is.
Besluit: Goedgekeur.

23.3

RAPPORT DEPUTATE VIR EVANGELISERINGSMEDIA (Artt.96, 160, 178)

A. Dr. P.G. Geertsema die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Publikasies. Finansiële aspekte is
verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. Ds. D.J. Malan stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Quo Vadis
1.1.1 Te benoemde Deputate moet nuut besin oor die temas, inhoud en gerigtheid van die blad
sodat dit onmiddelik ’n duidelike Bybelse aanslag en appèl op die ongelowige/buitekerklike
leser se gewete sal maak (Acta 1997:821, 2.1.1)
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1.1.2

Dat daar vier eksemplare per jaar versprei word teen so na as moontlik aan die kosprys (Acta
1997:821, 2.1.2).
1.2 Lektuur
1.2.1 Daar word voortgegaan met die beskikbaarstelling van lektuur volgens die apologetiese,
evangeliserings-, en toerustingsbehoeftes van die kerke (Acta 1997:821, 2.2.1).
1.2.2 Lektuur word teen so na as moontlik aan die kosprys versprei (Acta 1997:821, 2.2.2).
1.3 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 hulp vir plaaslike kerke, predikante en lidmate aangebied kan word
(Acta 1997:822, 2.5.1).
1.4 Uitstaande lektuur - die Rooiboekie en Blouboekie se uitgee afgehandel word (Acta 1997:822,
2.6.1.1).
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Die Deputate het aanvanklik skakeling gehad met kommunikasie-deskundiges om insette te
lewer oor ’n pakkende aanbiedingstyl van die lektuur. Na die eerste jaar waarin verskeie pogings
om hul insette te ontvang, misluk het en die Deputate se werk vertraag is, is voortgegaan sonder
verder insette van die verskillende deskundiges.
2.2 U Deputate het opnuut besin oor ’n logo op ons lektuur. Sr. Adrienne Viljoen (Bestuurder
Ontwerp SABS) se logo-ontwerp is geneem as die embleem waaronder die Deputate al hul
publikasies laat verskyn het. Die logo is’n geel/rooi son wat ligstrale in alle rigtings uitstraal.
Twee strale in vertikale en twee in horisontale rigtings (in die vorm van ’n kruis) dui op die
rigtings waarin mense oor hulle geloofslewe mag dink. Die vertikale lyn wys die regte rigting
aan - vanuit die Woord na God.
2.3 Die ou publikasies wat deur die jare by die Admin Buro opgehoop het, is gratis aan gemeentes
beskikbaar gestel.
2.4 Quo Vadis
2.4.1 U Deputate het nuut besin oor temas, inhoud en gerigtheid van die blad sodat dit duidelike
Bybelse inslag en appèl op die ongelowige/buitekerklike leser se gewete sal maak.
Daar is besluit om hierdie termyn toe te spits op pastorale probleme wat juis aan die Kerk
geleentheid bied om die Bybelse lig by die buitekerklike in hul beproewinge te bring. Enkele
apologetiese temas het ook verskyn.
2.4.2 Verskeie skrywers het meegewerk aan die volgende temas:
My laaste oomblik
Ek het diep seergekry
(Tswana) Dipotso kgatlhanong le thuto ya ba-watch tower gangwe ba-Jehovah’s
Indringende vrae aan die Jehovah Getuies.
Verwerking van my egskeiding
Huwelik
Die weduwee in rousmart
Evangelie aan die voorvadervereerders
Evangelisasie-gesprekke.
2.4.3 Die eerste drie uitgawes van die Quo Vadis is deur drukkers gedruk. Dit was duidelik dat die
drukkoste per oplaag te hoog was. Daar is besluit om self elke uitgawe redaksioneel te
versorg en persklaar te maak, en deur die Admin. Buro te laat dupliseer. Een eksemplaar van
elke gedrukte stuk is gratis per massapos aan kerke gestuur sodat dit plaaslik vir verdere
gebruik gefotostateer en versprei kon word. Die Deputate het met hierdie werkswyse
duisende rande bespaar.
2.4.4 Daar is met kommer kennis geneem dat die evangeliseringslektuur wat deur die Admin. Buro
versend word, nie op al die kerkraad tafels kom en aan die gemeente bekend gestel word nie.
Dit laat die persepsie ontstaan dat daar geen evangeliseringslektuur beskikbaar is nie.
2.5 Die volgende lektuur het die lig gesien:
2.5.1 Publikasies wat uit Afrikaans in Afrika tale oorvertaal is:
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2.5.1.1 Tswana:
Toerusting in die geloof No 1 Hoe ken jy die Here Jesus.
Toerusting in die geloof No 2 Swaarkry: God se doel daarmee.
2.5.1.2 Zoeloe
Groei in die geloof - Wie is God vir jou?
Groei in die geloof (preek) - Samevatting van preekskets oor Johannes 1:1-5.
2.5.2 Hospitaal lektuur:
Die volgende hospitaal lektuur (Lig in die donker) is in ’n Afrika-taal of Engels vertaal en
saam met die Afrikaanse vertaling beskikbaar gestel:
No 1 - Vergesigte van genade - Zoeloe/Afrikaans
No 2 - Groei deur afhanklikheid - Zoeloe/Afrikaans
No 3 - Blye tyding van hoop - Zoeloe/Afrikaans
No 4 - Lyde bied ruimte vir geloofsoefening - Zoeloe/Afrikaans
No 5 - Lyde en afsterwe van sonde - Zoeloe/Afrikaans
No 12 - Benut elke oomblik - Tswana/Afrikaans
No 13 - Toets vir jou kindskap - Tswana/Afrikaans
No 14 - Die seën van kragteloosheid - Tswana/Afrikaans
No 16 - Binne veranderinge is daar blywende vrede - Engels/Afrikaans
No 17 - Selfs nadat hierdie siekte ... - Engels/Afrikaans
No 18 - Jesus het vir jou gebid - Engels/Afrikaans
No 19 - Daar is een versorgende Vader - Engels/Afrikaans
No 20 - Ons swakhede wys eintlik God se krag in ons - Engels/Afrikaans
No 21 - Waarom die ellende - Engels/Afrikaans
No 22 - Hulp van die Heilige Gees in my ellende - Engels/Afrikaans
No 23 - Doel van Swaarkry - Engels/Afrikaans
Daar is o.a. gebruik gemaak van dagstukkies wat in die Almanak verskyn het. Predikante is
genader om geringe aanpassings aan te bring. Terugvoering wat oor die lektuur in die
verskillende Afrika-tale ontvang is, is dat dit waardeer word. Swartes in die groot
stadshospitale verkies soms Engels bo hul moedertaal.
Hier kan met dank kennis geneem word van die vertaalwerk van di. H. du Plessis vir die
Tswana, W. Kurpershoek vir die Zoeloe en P. Geertsema vir die Engelse vertalings. Dank
ook aan die betrokke predikante vir hulle dagstukkies wat gebruik is.
2.6 Hulp aan Kerke met hul evangeliseringstaak (Acta 1997:822, 2.5.1). Die Senaat gee D.V. tydens
’n lenteskool (Sept. 1999) hieraan aandag.
2.7 Uitstaande lektuur (Acta 1997:822, 2.6.1.1)
Daar bestaan reeds verskeie Engelse weergawes van die Heidelbergse Katigismus op Internet (by
http://www.gksa.org.za). Sover die Deputate kon vasstel is daar nie op hierdie stadium sodanige
behoefte aan die Rooi- en Blouboekie wat ’n nuwe oplaag regverdig nie.
2.8 Verslag oor die werksaamhede van die Deputate en oor die beskikbaarheid van lektuur is
verskeie kere in Die Kerkblad en by wyse van massapos gedoen.
2.9 Brood vir die Lewe
Daar is talle navrae vir hierdie publikasie (wat uit druk is) ontvang. ’n Verwerkte weergawe sien
D.V. teen die einde van die 1999 die lig. Hierdie Deputate het die boekie herskryf met die
gedagte dat dit vir volwasse-kategese en ook senior katkisante gebruik kan word. Die boekie sal
beskikbaar wees by die Admin. Buro. Dit word beoog om die boekie ook op stiffie en op Internet
(by http://www.gksa.org.za) beskikbaar te stel.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Benoeming van Deputate
3.1.1 Wys weer Deputate aan vir die opstel en uitgee van Evangeliseringsmedia.
Besluit: Goedgekeur.
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3.1.2 Wys Deputate uit een omgewing aan met opdragte soos deur die Sinode besluit.
Besluit: Nie goedgekeur nie. Deputate uit een omgewing is nie meer vandag noodwendig
noodsaaklik nie as gevolg van die moderne kommunikasie-tegnologie.
3.2 Quo Vadis
Gaan voort met die beskikbaarstelling van die blad om ’n duidelike Bybelse appèl op die
buitekerklikes te maak.
Besluit: Goedgekeur.
3.3 Hospitaallektuur
Gaan voort om hospitaallektuur beskikbaar te stel in Afrikaans en ’n ander taal en dat spesifiek
aan Xhosa aandag geskenk word.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Die logo vir die Evangeliseringslektuur
Weens die kostes aan die druk van twee en meer kleure op al die lektuur, is daar na die einde van
hierdie Deputate se termyn afgesien daarvan om die logo in kleur te druk.
Die logo wat hierdie Deputate begin gebruik het, bly behoue maar die Deputate probeer tóg om
dit verkieslik in kleur te druk.
Besluit: Goedgekeur.
3.5 Beskikbaarstelling van Evangeliseringslektuur
3.5.1 Die nuwe Deputate kry opdrag om Quo Vadis soos in die verlede te laat druk en volgens
aanvraag op versoek van gemeentes te versprei teen die laags moontlike koste. Die voorkoms
moet aantreklik wees sodat verspreiding effektief kan plaasvind.
Besluit: Goedgekeur.
3.5.1.1 Die Administratiewe Buro hou ‘n stel meesterdokumente van alle publikasies van die
Deputate Evangeliseringsmedia op lêer. By voltooiing van publikasies, word een kopie van
elke publikasie aan elke gemeente gestuur wat dit self kan vermeerder. Aan gemeentes wat
meer kopieë bestel, word dit aangestuur.
Besluit: Goedgekeur.
3.5.1.2 Keur dit goed dat alle lektuur van hierdie Deputate (huidige, voriges en toekomstiges) vrylik
gedupliseer mag word, dat daar geen kopiereg aan die publikasies gekoppel word nie, maar
wel erkenning gegee word dat dit deur die GKSA uitgegee is.
Besluit: Goedgekeur.
3.5.2 Die moderne kommunikasiemedia
In die al groter wordende elektroniese kommunikasie-era is dit noodsaaklik om ook hierdie
medium te benut.
Besluit: Goedgekeur.
3.5.2.1 Die nuwe Deputate gaan voort om alle nuwe publikasies op Internet te plaas.
Besluit: Goedgekeur.
3.5.2.2 Stel Stiffies/CD met die Evangeliseringslektuur op aanvraag by Admin. Buro beskikbaar.
Besluit: Goedgekeur.
3.5.3 Bekendstelling in die kerklike tydskrifte
Lewer gereeld (jaarliks) verslag in die kerklike tydskrifte oor watter lektuur beskikbaar is.
Besluit: Goedgekeur.
3.6 Gebruik van onbenutte lektuur
3.6.1 Deur al die jare het o.a. predikante al pragtige evangeliseringslektuur opgestel. Hierdie
Deputate wil ’n vriendelike beroep doen op hierdie broeders om hulle werk beskikbaar te stel
vir publikasie.
Kerkrade en predikante word aangemoedig om bestaande lektuur beskikbaar te stel aan die
Deputate, wat die lektuur redaksioneel sal versorg en persklaar maak.
Besluit: Goedgekeur.
3.6.2 Die lektuur wat vorige Deputate gepubliseer het, moet nie vergete raak nie. Daar moet gepoog
word om die beskikbare stukke opnuut bekend te stel.
Die nuwe Deputate stel ook die lektuur van vorige Deputategroepe, sover dit bruikbaar en
beskikbaar is, op o.a. Internet en rekenaarstiffies beskikbaar.
Besluit: Goedgekeur.
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4. Finansies
Begroting
5 Quo Vadis
400 Brood van die Lewe
Honorarium vir tikster
Besluit: Goedgekeur.

23.4

R2 500
R6 000
R1 000

RAPPORT DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE HANDELINGE (Artt.58(b),
126)

A. Br. H.S.J. Vorster stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Publikasies. Finansiële aspekte is
verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. Dr. J. le Roux stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Kyk Acta 1997:823.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Die Handelinge van die Sinode in 1997 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 gehanteer:
2.2.1 Handelinge 1997 is van ’n alfabetiese indeks voorsien, asook ’n register van artikels voor in
die Handelinge, soos 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).
2.2.3 Opdragte waaroor besluit is na Artikel 231 van die Notule, is deur die Deputate onder die
betrokke Deputategroepe aangeteken (Acta 1997:946).
2.2.4 Die elektroniese beskikbaarheid van die Handelinge is ondersoek (Acta 1997:823). Die
Deputate het bevind dat dit wel moontlik is om die Handelinge op Internet beskikbaar te stel.
Die koste verbonde aan die elektroniese beskikbaarstelling is soos volg:
2.2.4.1 Die diensverskaffer van die Admin. Buro het aangedui dat dit moontlik sal wees om hierdie
diens gratis beskikbaar te stel.
2.2.4.2 Verder kan die Handelinge ook op ’n laserskyf beskikbaar gestel word. Die Admin. Buro het
’n laserskyfskrywer en die koste daaraan verbonde, sal net die koste van ’n laserskyf plus
administratiewe koste beloop. Aangesien baie ruimte op die laserskyf beskikbaar is, kan die
Theophilus soekprogram bv. ook op die laserskyf gekopieer word asook ander inligting soos
die NGB, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leerreëls.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
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.
Besluit:
3.2.1.1 Word verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro saam met die Deputate vir Uitgee
van die Handelinge.
3.2.1.2 Nie meer as 500 eksemplare word op bestelling gedruk nie.
Motivering: Van die Acta 1997 is 1 000 eksemplare gedruk waarvan slegs 170 verkoop is.
Die drukkoste het R42 831 beloop; Die inkomste was R14 450 en dit bring ‘n verlies van
R28 381 mee.
3.2.1.3 Die Handelinge word op CD beskikbaar gestel.
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3.2.2 Fondse vir plaasvervangende dienste in die kerke waaraan die Deputate verbonde is.
Besluit: Nie goedgekeur nie.
3.2.3 Fondse vir taalkundige versorging.
Besluit: Goedgekeur.
3.2.4 Reiskoste vir Deputate.
Besluit: Goedgekeur.
3.3 Indien lewensvatbaar, gee gevolg aan 2.2.4.2.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Oorweeg ‘n kleiner lettertipe vir die Handelinge aangesien die lettertipe van die Handelinge 1997
nie gemaklik lees nie.
Besluit: Goedgekeur.

23.5

RAPPORT DEPUTATE VIR KERKLIKE TYDSKRIFTE (Artt.103, 159, 160)

A. Dr. H.G. Stoker stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Publikasies. Finansiële aspekte word
verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. Dr. J. le Roux stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Kyk Acta 1997:823-836, veral 1997:833-836.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Algemeen
2.1.1 Die Deputate het gekonstitueer soos die Sinode 1997 die Deputate benoem het. Ter wille van
effektiewe werksaamhede is mev. Johanna Fourie in 1999 op die Deputate gekoöpteer.
2.1.2 Met groot dankbaarheid kan gemeld word dat al die tydskrifte sonder uitsondering gereeld
verskyn het.
2.1.3 Volgens besluit 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 Slingervel Redaksiekommissies 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 goeie samewerking tussen die
Redaksiekommissies onderling is, asook met die personeel van die Administratiewe Buro.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Die Kerkblad
2.2.1 Samestelling
Die Redaksiekommissie van Die Kerkblad bestaan uit die volgende lede:
Prof. P.J. de Bruyn (voorsitter), prof. G.J.C. Jordaan (redakteur), prof. J.M. Vorster, prof. F.P.
Viljoen, dr. C.F.C. Coetzee, dr. H.G. Stoker, dr. I.L.J. van Vuuren, mev. J. Fourie (skriba).
2.2.2 Werksaamhede
Die Redaksiekommissie vergader gereeld een keer per maand waartydens beplanning gedoen
word van komende uitgawes, asook kopie gekeur word wat ingestuur word vir plasing.
Redaksiekommissielede kry elkeen verskillende opdragte en skryf ook op rotasiebasis die
“Brandpunt”-artikels vir elke maand se twee uitgawes (die redakteur is hiervan uitgesluit,
aangesien hy verantwoordelik is vir “Redaksioneel” van elke uitgawe).
Die samewerking van ander professore van die Teologiese Skool asook ander kundiges word
verkry wanneer spesifieke temas beplan word. Hulle is behulpsaam met die samestelling van
die tema-uitgawe se artikels en skrywers.
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2.2.3

Tegniese versorging
Mev. Fourie is verantwoordelik vir die dag-tot-dag aktiwiteite van Die Kerkblad asook vir die
uitleg van die blad. Dit word gedoen in noue samewerking met die Redakteur en die drukkers
wat verantwoordelik is vir die finale produk.
2.2.3.1 Drukkers en voorblaaie
Aan die einde van 1997 het die kerklike tydskrifte nuwe drukkers gekry – Creda Press via
United Litho (wat in Potchefstroom geleë is en die skakeling behartig). Die voorkoms en
tegniese gehalte van die blad het in die geheel verander en beslis verbeter. Ander papier word
gebruik en die voorblad het ook ’n nuwe voorkoms gekry. Die reaksie hierop was oorwegend
baie positief en goedkeurend.
Wat spesiale uitgawes betref, is aandag gegee aan die Nasionale Sinode van 1997, ’n oorsig
oor die Gereformeerde Kerke in Natal (met die 100-jarige herdenking van die Geref. Kerk
Vryheid) en die finalejaar teologiese studente van elke jaar. Daar is ook aan die begin van
1999 ’n spesiale uitgawe afgestaan aan die PU vir CHO.
2.2.3.2 Tema-uitgawes
Een uitgawe van elke maand word afgestaan aan ’n spesifieke tema. Sedert 1997 is die
volgende temas gepubliseer:
Gereformeerd-wees en Afrikaner-wees; Gesondheid, siekte en mediese hulp; Boerdery; Ons
Gereformeerde identiteit; Die tydperk tussen die Ou en Nuwe Testament; Skrifgebruik;
Sending en evangelisasie; Die predikant – persoonlike geloofslewe en bediening; Die
navolging van Christus; Die Christen en verset; Die Kerkorde; Die koninkryk van God; Die
wonder van die skepping; Die geestestryd in Afrika; Die Calvinisme; Die eenvoud van die
Skrifwaarhede; Die postmodernisme; en Menseregte.
Die volgende temas gaan in die loop van 1999 behandel word:
Die voorgeskiedenis; Eskatologie; Toerusting van die jeug; Anglo Boere-oorlog; Positiewe
Christen in ’n negatiewe wêreld.
Heelwat van genoemde temas is geïdentifiseer uit die vraelys wat tydens Sinode 1997 deur
Sinodegangers ingevul is. Dit is die bevinding van die Redaksiekommissie dat die temauitgawes oor die algemeen baie positief ervaar word.
2.2.3.3 Gemeentebeelde en ander inhoud
Daar word ook steeds op gereelde basis gemeentebeelde geplaas. Dit behels dat gemeentes
wat ’n spesifieke ouderdom behaal het en dit feestelik herdenk, ’n foto-artikel en oordenking
deur die predikant instuur en dit dan gepubliseer word.
Die ander uitgawes van Die Kerkblad word steeds gewy aan aktuele artikels (o.a. oor kloning,
die Internet en ander artikels van belang) en korrespondensie is steeds ’n belangrike deel van
die blad.
2.2.4 Verspreiding en intekening
By die vorige Sinode is in die verslag gemeld dat Die Kerkblad by sekere PNA-winkels
beskikbaar gestel sou word. Dit het in die praktyk geblyk dat dit nie werk nie, en die gedagte
is laat vaar. In die loop van 1998 is met ’n ander projek begin, naamlik om groepsintekening
aan te moedig en te bevorder, aangesien dit aansienlike besparing van intekengeld (goedkoper
posgeld) beteken. Heelwat gemeentes het reeds hiermee begin en die onmiddellik goedkoper
intekengeld word direk aan die lesers deurgegee. Die gemeentes onderneem om dit self aan
hulle lesers te versprei.
Dit is die wens en bede van die Redaksiekommissie dat Die Kerkblad in die toekoms in steeds
meer Gereformeerde huise gelees sal word, en daarom word steeds gepoog om die inhoud van
die blad op ’n baie hoë, Skrifgetroue standaard te hou.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Die Gereformeerde Vroueblad
2.3.1 Samestelling
Die Redaksiekommissie van Die Gereformeerde Vroueblad bestaan uit die volgende lede:
Mevv. Ansie du Plessis (voors.), Mariana Venter, Louisa van der Walt (sekr.), Rinske
Vreken, prof. Jacques van der Elst, ds. Dirk Laufs en dr. Marlene Verhoef. Mev. Ansie du
Plessis was redakteur tot op 1 Februarie 1999, waarna mev. Mariana Venter by haar as
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2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

redakteur oorgeneem het. Op versoek van die redaksie het die Deputate vir Kerklike
Tydskrifte dr. Marlene Verhoef sedert Februarie 1999 op die Redaksiekommissie benoem.
Werkswyse
Die Redaksie het ’n werkverdeling gedoen met spesifieke take vir elke lid. Die beplanning
van die blad word gesamentlik gedoen en al die lede help met die werwing van bydraes. Alle
kopie word deur elke lid afsonderlik gekeur en geëvalueer waarna die redakteur ’n finale
samevatting van die evaluerings doen.
Mevv. Ansie du Plessis en Louisa van der Walt werk een oggend per week by die
Administratiewe Buro waar mev. Johanna Fourie hulle bystaan met die administrasie rondom
die blad. Sedert mev. Mariana Venter redakteur geword het, gee sy leiding vir genoemde
werksaamhede.
Tegniese versorging
Die voorblaaie en bladuitleg word – in noue samewerking met die Redakteur – gedoen deur
die personeel van die Grafiese Ateljee by die PU vir CHO. Die Redakteur – met een of twee
redaksielede wat haar bystaan – is verantwoordelik vir die taalversorging, proefleeswerk en
persklaarmaking van die blad.
Aan die einde van 1997 is ’n jarelange verbintenis met die Herald Drukkery verbreek en is ’n
ooreenkoms gesluit met Creda Press wat verteenwoordig word deur mnr. Johann du Toit van
United Litho – ’n firma wat in Potchefstroom geleë is. Danksy nuwe tegnologie lewer die
nuwe drukkers werk van ’n hoër gehalte en het die voorkoms van Die Gereformeerde
Vroueblad baie verbeter.
Inhoud van die blad
Die Gereformeerde Vroueblad bevat maandeliks rubrieke gerig op die vrou en gesin, wat die
volgende insluit: Vrae oor Bybelse gegewens, gemeentebedrywighede, sustersaktiwiteite,
nuuswaardige geleenthede op kerklike terrein, saamtreknuus, bekendstelling van
diensorganisasies. Daar verskyn ook geloofsversterkende en -verdiepende artikels, artikels
oor aktuele sake, onderwys en opvoeding, maatskaplike en sosiale probleme, huwelik en
gesin, harde realiteite waarmee vroue te doen kry, sketse, ensovoorts.
Kommunikasie, reklame en bemarking
Die Redaksie streef daarna om goeie kommunikasies met die lesers op te bou. Nuwe
intekenare word per brief verwelkom. Navraag word gedoen oor die rede vir kansellasies
waarna oplossings gesoek word om intekening voort te sit. Gereelde skrywes word aan
voorsitters van sustersorganisasies gerig om die blad bekend te stel en nuwe intekenare te
werf.
Meningspeilings en evalueringsprojekte word gereeld gedoen; daarna wenke so gou moontlik
geëvalueer en geïmplementeer. Oor die moontlikheid van die samesmelting van die blad met
Die Kerkblad en Slingervel is byvoorbeeld in 1998 ’n meningspeiling gedoen deur briewe aan
elke kerk se sustersorganisasie te stuur. Die reaksie was bykans eenparig teen so ’n
samesmelting. Die redaksie versoek dus die Nasionale Sinode om kennis te neem van die
oorweldigende steun van lesers en lidmate (ook broeders) vir die behoud van Die
Gereformeerde Vroueblad as ’n blad op sy eie.
Die Redaksiekommissie is innig dankbaar vir die positiewe kommentaar op die blad, asook
vir aanmoediging en onderskraging. Die blad se Bladbouerfonds word goed ondersteun deur
donasies van lesers en sustersgroepe. Dit staan onder die beheer van die Redaksie en stel
hulle onder andere in staat om van tyd tot tyd ’n meer omvangryke blad uit te gee.
Saamtrekke
Die Redaksiekommissie tree sedert 1993 op as fasiliteerder van die jaarlikse
Sustersaamtrekke en het mev. Rita Steyn (predikantsvrou van Benoni-Noord) benoem om as
koördineerder van die saamtrekke op te tree. Nuwe streeks-indeling is gedoen sodat
saamtrekpunte makliker bereikbaar is. Die 19 tot 20 Sustersaamtrekke word jaarliks deur
ongeveer 4 000 susters bygewoon.
Verspreiding
Om koste te bespaar word die kerklike tydskrifte, waar moontlik, gesamentlik versend.
Groepintekening is ook aangemoedig omdat dit die blad vir die leser goedkoper maak.
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2.3.8

Dankbetuigings
Die redaksie van Die Gereformeerde Vroueblad spreek hulle hartlike dank uit aan die
Deputate Kerklike Tydskrifte wat hulle deurgaans ondersteun het in die uitvoering van hulle
pligte. Die Redaksiekommissie vertrou dat hulle die taak wat aan hulle opgelê is,
bevredigend uitgevoer het. Hulle bede is dat die blad steeds - soos die afgelope 53 jaar - in
die toekoms onder die seënende hand van die Here koersvaste leiding uit die Woord aan sy
lesers mag bied.
Besluit: Kennis geneem.
2.4 Ons Bondsjeug
2.4.1 Samestelling en verskyning
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. Die eerste Ons
Bondsjeug het in Januarie 1981 verskyn. Die uitgawe van Januarie 2000 sal dus ’n dankbare
bestaan van 20 jaar herdenk.
2.4.2 Inhoud en verspreiding
Tydens die afgelope termyn is gepoog om met aktuele artikels, heelwat foto-bylaes en ’n
aantreklike bladuitleg die jongmense te bereik. Reëlings is ook met die drukkers getref dat
bykomende eksemplare van die bylae gedruk kan word. ’n Skrywe is aan alle kerkrade gerig
met die versoek om teen R1.00 per maandelikse bylae vir die hoërskoolse en naskoolse jeug
van die gemeente in te teken. ’n Stel bylaes word dan aan die gemeente gestuur wat dit
tydens katkisasie of andersins kan uitdeel. Teen die middel van 1999 is 1 500 bylaes op dié
wyse aan gemeentes gestuur. Hierdeur vertrou die Redaksiekommissie dat Ons Bondsjeug
meer direk in die hande van die jeug geplaas kan word en dat jongmense vroeg reeds met Die
Kerkblad kan kennis maak.
Besluit: Kennis geneem.
2.5 Slingervel
2.5.1 Samestelling en verskyning
Met groot dank teenoor die redakteur, prof. P.W. Buys, en dr. Natie van Vuuren wat hom
bystaan, kon die Slingervel gereeld maandeliks verskyn.
2.5.2 Inhoud
Soos in die verlede is gepoog om te laat reg geskied daaraan dat dit ’n Christelike maandblad
vir kinders is. Daar is getrag om vir elke leeftydsgroep iets aan te bied. Dit het gewissel
tussen inkleurprente, blokkiesraaisels, kopkrappers, anagramme, Bybelvasvrae, stories
(meesal met ’n verhulde moraal), vertellings, artikels. ’n Wye spektrum onderwerpe uit die
Bybel, die Belydenisskrifte, die natuurwetenskappe, die geskiedenis en die letterkunde is
gedek.
Daar is ook geleentheid gegee vir die lesers om self bydraes in die blad te publiseer en ook
deur briewe hul mening te lug. Die Penmaatsrubriek binnelands en ook na Nederland is
steeds gewild.
2.5.3 Veertigjarige feesuitgawe
’n Besondere hoogtepunt was die feesuitgawe met Slingervel se veertigste verjaardag, by
welke geleentheid die redakteur in Kollig op die kerk die blad oor die radio bekendgestel het.
Dit is maandelank voorafgegaan met stof uit die eerste uitgawes van die blad waarop daar
interessante reaksie ontvang is van volwasse persone wat destyds, in hulle kinderjare, reeds al
die blad gelees en bydraes daarin gelewer het.
2.5.4 ’n Nuwe baadjie
Met die oorskakeling na Creda-drukkers via United Litho het die blad ’n totaal nuwe,
verbeterde voorkoms gekry. Besondere dank is aan mnr. Johann du Toit van United Litho
verskuldig vir die moeite wat hy en sy firma doen om die blad fleurig af te werk.
Danksy goeie onderhandeling deur die Direkteur van die Administratiewe Buro verskyn
Slingervel vanaf Julie 1999 met agt bladsye volkleur, sonder onmiddellike prysstyging.
2.5.5 Die Internet
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2.5.6

2.5.7

Daar word gewerk aan die moontlikheid om Slingervel ook op die Internet te kry. Dit sal ’n
pragtige ervaring wees as Gereformeerde (en ook ander) kinders wêreldwyd deur hierdie
medium die blad te lese kan kry.
Intekenaartal
Dit is kommerwekkend dat, ondanks al die pogings om die blad aantreklik en interessant te
maak en dit te reklameer, daar gedurende die afgelope drie jaar steeds ’n daling in die
intekenaretal is. Na elke onvermydelike verhoging in intekengeld (mede as gevolg van skerp
stygende postarief) het die bedankings ingestroom. Dit is seker nodig dat van Sinodeweë die
vormende, opbouende waarde van hierdie blad vir ons verbondskinders weer sterk onder die
aandag van kerkrade en lidmate gebring word. Die Slingervel is ‘n unieke tydskrif vir
verbondskinders wat ander ons beny. Ons mag dit nie deur ons vingers laat glip nie!
Samewerking en dank
Die samewerking met die Deputate vir Kerklike Tydskrifte asook die Administratiewe Buro
was hartlik. ’n Besondere woord van dank aan mevrou Johanna Fourie wat die tikwerk en
bladuitleg doen. Dank ook aan al die medewerkers sonder wie die bestaan van die blad nie
moontlik sou wees nie. Bo alles dank aan die Here wat gesê het Laat die kindertjies na My
toe kom (Mark 10:14) en wat in sy groot genade nou al meer as veertig jaar hierdie nederige
poging van die Gereformeerde Kerke in stand hou.

Besluit:
1. Kennis geneem.
2. Die Sinode neem met leedwese kennis van die oorlye van die Redakteur van die Slingervel, prof.
P.W. Buys.
2.6 Die Bemarkingskommissie
2.6.1 Samestelling en vroeëre aktiwiteite
Die Kommissie funksioneer onder die bekwame leiding van prof. J.H.P. van Heerden. Voor
die 1997 Nasionale Sinode is vraelyste onder studente versprei wat hulle na hulle ouers moes
neem om in te vul. Dit was studente van Potchefstroom en Pretoria. Die doel van die
vraelyste was om te bepaal wat die siening van die lesers en nie-lesers van die kerklike
tydskrifte rondom die tydskrifte was. Die respons was so swak dat geen statistiese
verwerkings gedoen kon word nie. Hierna is gratis Psalmboeke of Bybels vir nuwe
inskrywers aangebied. Ook dit het nie vrugte afgewerp nie.
2.6.2 Bemarking van die kerklike tydskrifte
i) Daar is skriftelik met Klassisse geskakel en gevra dat Klassisverteenwoordigers aangewys
word om die Deputate behulpsaam te wees met bemarkingsaksies.
ii) Tema-uitgawes van Die Kerkblad is geïmplementeer.
iii) Tema- en beoordelingspanele: Met hierdie projek is gepoog om panele oor die land daar
te stel wat aktuele temas kan voorstel terwyl die beoordelingspanele die tydskrifte sou
beoordeel. Hierdie poging het nie geslaag nie.
iv) Briewe is aan elke Kerkraad gestuur om te vra dat hulle ’n skakelpersoon (manlik of
vroulik) moet aanwys. Voortdurende kontak met die persone sou help om sirkulasie te
verhoog. Die saak is nog in proses, maar die reaksie is traag. Aan die enkeles wat wel
gereageer het, is opvolgbriewe gestuur.
v) Die kwaliteit van papier en die buiteblaaie is verbeter om te poog om sirkulasie te
verhoog.
vi) In gevalle waar kansellasies voorkom, word gevra na die rede. Indien dit finansieel van
aard is, is met die betrokke kerkraad se voorsitter geskakel om die finansiële situasie
onder die kerkraad se aandag te bring. As die Kerkraad nie kon help nie, is borge gevind
wat bereid is om die jaargelde te betaal.
vii) Dank word uitgespreek teenoor sekere kerkrade wat moeite gedoen het om die getal
intekenare op kerklike tydskrifte in hulle gemeente te laat styg. In die geheel gesien is die
intekenaargetalle van die tydskrifte egter steeds aan die daal. (Hierby is natuurlik nie die
mense wat wêreldwyd deur Internet die blaaie lees, ingesluit nie.)
viii) Dit is die voorneme van die Bemarkingskomitee om vraelyste via die kontakpersone by
elke gemeente te laat invul sodat vasgestel kan word wat die sterk- en swakpunte van
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die kerklike tydskrifte is. Daar sal ook met die persone in groepe gesprek gevoer word,
sodat hulle as ’t ware deel word van die bemarkingsaksie.
2.6.3 Advertensies
i) Kerklike tydskrifte is gevra om oor en weer na artikels in die ander tydskrifte te verwys.
ii) Mev. Wymie du Plessis is gevra om aktief met die werwing van advertensies betrokke te
raak. Advertensies het toegeneem. Die werk het goeie reaksie ontlok van beide
adverteerders en lesers.
iii) Ondersoek is ingestel of CNW advertensies vir die kerklike tydskrifte moet werf om so
die inkomste te verhoog. Dit het nie haalbaar blyk te wees nie.
2.6.4 Verspreiding van die tydskrifte
i) Ondersoek is ingestel of O & J Media Konsultante die kerklike tydskrifte moes versprei
om so kostes te verlaag. Die saak het nie gerealiseer omdat O & J Media Konsultante dit
nie as ’n besigheidsgeleentheid gesien het nie.
ii) Om verspreidingskoste te bespaar is ’n begin gemaak om kerklike tydskrifte per bondel
na gemeentes te stuur waar dit dan versprei is. Dit is in werking gestel.
Besluit: Kennis geneem.
2.7 Ander opdragte van die Nasionale Sinode
2.7.1 Kerklike tydskrifte op Internet
’n Pragtige ontwikkeling sedert die vorige Nasionale Sinode is die daarstel van ’n eie
webtuiste vir die GKSA waar nie net artikels van die kerklike tydskrifte geplaas is nie, maar
ook die dagstukkies uit die Almanak, eredienste in klank, asook heelwat ander materiaal uit
Gereformeerde kring en oor Gereformeerde gemeentes. Dit alles kon meestal gratis of teen ’n
minimale koste daargestel word. ’n Besonderse woord van dank moet uitgespreek word
teenoor ouderling Pieter van der Dussen van GK Pretoria-Sunnyside vir die inisiatief en groot
werk wat hy kosteloos gedoen het om dit alles ’n werklikheid te maak.
Omdat die Internet-werksaamhede meer omvattend geword het as net die kerklike tydskrifte
en die Deputate nie buite sy mandaat wou gaan nie, is besluit om die Bestuur vir die
Administratiewe Buro te vra om die Internetbedrywighede onder hulle vleuels te neem wat
dan ook gebeur het (vgl. die verslag van daardie Deputate). Die Kommissie verantwoordelik
vir Internet het egter weer met ’n voorstel na die Deputate vir Kerklike Tydskrifte
teruggekom met die versoek dat die Deputate die Nasionale Sinode moet versoek om sy
werksaamhede so uit te brei dat die publikasies en ander werk via die Internet ook onder die
Deputate kan ressorteer as ’n Internet-redaksie. Die Deputate het die saak oorweeg en wil dit
dan ook aanbeveel, saam met ’n moonlike naamsverandering van die Deputate.
2.7.2 Inligting oor Gereformeerdes uit ander lande
Die verskillende tydskrifte het op ’n deurlopende basis inligting deurgegee oor Geformeerdes
uit ander lande.
2.7.3 Werklas van Redaksiekommissies
Daar is voortdurend kennis geneem van die werklas van die verskillende Redaksiekommissies
en sake is aangespreek soos wat dit geblyk het nodig te wees.
2.7.4 Kanselklankeprojek
Die projek gaan voort hoewel dit nog nie groot afmetings aangeneem het nie. Die saak
behoort ’n projek van hierdie Deputate te bly.
2.7.5 Die Kerkblad of dele daarvan in Engels
In Die Kerkblad is gevra vir mense wat bereid is om artikels in Engels te vertaal (sonder
vergoeding) sodat dit op Internet geplaas kan word. Ook vra die Redakteur van die tydskrif
van die RCNZ dit aan aangesien hulle van ons artikels in hulle blad wil plaas. Reaksie is
ontvang van mense wat bereid is om artikels te vertaal en artikels is aan hulle deurgegee.
2.7.6 Finansies
Met dankbaarheid kan gemeld word dat al drie die tydskrifte die termyn met ’n batige saldo
afsluit. Groot dank moet uitgespreek word teenoor mnr. Hannes Vorster van die
Administratiewe Buro vir sy beplanning en beheer oor die fondse van die tydskrifte wat
meegebring het dat tekorte wat wel eers bestaan het, stelselmatig afgewerk is. Die volledige
finansiële verslag kan by die verslag van die Bestuur vir die Administratiewe Buro gevind
word.
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Besluit: Kennis geneem. Van punt 2.7.6 word met besondere dank teenoor br. Hannes Vorster
kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die Sinode bedank die Redakteurs en Redaksiekommissies van die verskillende tydskrifte vir
hulle werk die afgelope drie jaar, asook vir die werk wat deur die Bemarkingskommissie, die
Internetkommissie en die Administratiewe Buro-personeel in die verband gedoen is.
3.1.1 Prof. P.J. de Bruyn word versoek om ‘n huldeblyk te lewer in gedagtenis aan prof. P.W. Buys.
3.1.2 Mev. L. Buys, eggenote van wyle prof. P.W. Buys, word genooi om teenwoordig te wees.
3.1.3 ‘n Besondere woord van dank word aan sr. Ansie du Plessis gerig vir jarelange getroue diens
as Voorsitter van die Redaksiekommissie van die Vroueblad.
3.1.4 ‘n Besondere woord van dank aan dr. Natie van Vuuren gerig vir sy jarelange getroue diens.
3.1.5 ‘n Besondere woord van dank word aan prof. P.J. de Bruyn gerig vir jarelange getroue diens
by die Kerklike Tydskrifte.
3.2 Die Sinode besluit om die Internet-werksaamhede van die GKSA onder die sorg en toesig van die
Deputate te stel. Daar moet sorg gedra word dat kundiges op die gebied op die Deputate dien.
Aangesien kontak en vergaderings deur die telefoon en rekenaar geskied, kan kundiges landswyd
op die Internet-redaksie betrek word.
3.3 Die Sinode benoem Deputate vir die Kerklike Media met die volgende opdragte:
3.3.1 Sien toe dat die kerklike tydskrifte gereeld verskyn en tref die nodige reëlings in die verband.
3.3.2 Wys redaksies aan vir die verskillende kerklike tydskrifte, asook die Internet, en sorg dat
projekte soos Kanselklanke geadministreer word.
3.3.3 Hou toesig, in ooreenstemming met die goedgekeurde redaksionele beleid van die
verskillende tydskrifte en Internet, oor die werksaamhede van die verskillende
Redaksiekommissies en Bemarkingskommissie.
3.3.4 Oefen beheer uit oor alle finansies van die betrokke kerklike media, wat die vergoeding van
funksionarisse insluit.
3.3.5 Skakel op ’n deurlopende basis met kerkrade, meerdere vergaderings en instansies soos nodig
in belang van die kerklike media en met inagneming van vorige Sinodes se besluite hieroor.
Besluit: Goedgekeur.

23.6

RAPPORT DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE KERKORDEBOEKIE
(Artt.119, 149, 160)

A. Ds. H.F. van Wyk stel die Rapport.
B. Besluit:: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Publikasies. Finansiële aspekte word
verwys na die Kommissie vir Finansies.
C. Dr. J. le Roux stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
1997:837 - 839; 1994:639 - 641
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
2.
Om die Kerkordeboekie/-lêer so gou as moontlik te laat druk, nadat ’n behoeftebepaling gedoen
is
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
4.
Die vorige opdrag word gekontinueer sodat die nuwe Kerkordeboekie/-lêer gedruk sal word
5.
Die bestellings deur Kerkrade geplaas, word uitgevoer
6.
Om die vertaling van die Kerkorde in Engels uit te voer soos besluit in pt. 3.2 en 3.3
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7.
Dat voortgegaan word met die druk van die rekenaarstiffie
Besluit: Kennis geneem.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Uitvoering van die opdrag
Die Handelinge is nagegaan en gekontroleer.
Die Kerkordeboekie en Lêer is gedruk in Januarie 1999.
Wysigings, byvoegings en weglatings is aangebring aan die teks van die Kerkordeboekie.
Daar is aanvanklik 1 500 Boekies gedruk en 500 lêers. Addisionele kopieë kan bestel word.
Briewe is aan alle kerkrade uitgestuur en deur die Administratiewe Buro versend. Die probleem
was dat die bestellings reeds vyf jaar oud was, en daarom is die bestellings nie net volgens die
bestellings versend nie.
2.6 Die Kerkorde alleen is vertaal. In oorleg met die Direkteur van die Buro is daar besluit om eers
die goedkeuring vir koste van die vertaalwerk by die Sinode te kry. In April 1999 is die kwotasie
om slegs die Bylaes te vertaal R1 430.00 (een duisend vier honderd en dertig rand). Die
byvoeging van die verwysings soos dit tans in die Kerkordeboekie is, kan ’n addisionele R170.00
beloop, ’n totaal van R1 600.00.
2.7 U deputate het besluit om elke boekie en lêer van ’n rekenaarskyfie te voorsien. Die motivering is
dat die meeste gemeentes en selfs lidmate oor rekenaars beskik dit daarom sinvol kan gebruik,
veral ten opsigte van die vorms. Verder behoort dit die kopiereg en redelik te beskerm deurdat
daar nie sommer addisionele kopieë gemaak sal word nie.
Besluit: Met dank kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Die vertaling van die Bylaes by die Kerkorde teen ’n bedrag van R1 600.00
3.2 Die volgende woorde en begrippe in die Engelse vertaling van die Kerkorde
• Afrikaans
1 Teologiese Skool

Woord gebruik
Theological Seminary

2 Konsulent

counsellor

3 Kerkraad

session

Alternatief
College
School
Subsitute minister
Consultant
Consistory

4 Klassis

classis

Presbytery

5 Partikuliere sinode

regional synod

“particular” synod 1

6 Formulier

liturgical form

Formulary

7 Keurstem

a vote in all matters

8 Algemene sinodale
verband (art 52)

Jurisdiction of the general
synod

9 Lykpredikasies of
lykdienste (art 65)

die artikel is effens
geparafraseer in die Engels
om die betekenis duideliker te
maak 2
Moderate issue

10 Middelmatige saak

Denomination

Minor
Medium
non-fundamental
non-absolute
non-vital]

Verduideliking by voetnotas
1. die liggaam bestaan nie elders nie; dus sou ’n direkte vertaling verwarrend wees; regional synod
is ook ’n duidelike aanduiding van wat bedoel word.
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2. NZ en Australië het nie ’n ekwivalente artikel nie; volgens die Christian Reformed Church se
Kerkorde is ’n begrafnis ’n “family” en nie ’n “ecclesiastical” saak nie; die implikasie is dan dat
’n begrafnis nie ’n erediens behoort te wees nie.
Besluit:
1. Kennis geneem van punte 3.1 en 3.2.
2. ‘n Engelse vertaling van die Kerkorde kan nie in hierdie vergadering goedgekeur word nie.
Motivering:
2.1 Die Deputate was nie bewus van die vertaling wat deur prof. A. le R. du Plooy aan die
Kommissie voorgelê is nie en kon dit dus nie beoordeel nie.
2.2 Die Deputate het in hulle vertaling swaar op die Kerkorde van die Reformed Churches of
Australia geleun. Heelwat verskille bestaan tussen die twee vertalings.
2.3 Vir die tegniese terme van so ‘n vertaling is spesialis taalkundige advies nodig.
3. Die vertaling van die Kerkorde in Engels word aan die nuwe Deputate opgedra met die
bykomende opdrag dat die res van die Kerkordeboekie ook vertaal word indien dit uitvoerbaar is
binne die toegestane begroting.
4. Die vertaalde Kerkorde/Kerkordeboekie word beskikbaar gestel aan wie dit aanvra.
5. ‘n Bedrag van R1 600, plus ‘n eskalasie gekoppel aan die inflasiekoers is vir die doel van die
vertaling van die Kerkorde/Kerkordeboekie bewillig.
6. Die vertaling word deur die Deputate in samewerking met die Bestuur van die Administratiewe
Buro gefinaliseer.
4. Aanbevelings
Die Sinode benoem weer Deputate met die opdrag:
4.1 Gaan die Handelinge van hierdie Sinode na met die oog op moontlike wysigings, byvoegings en
weglatings aan die gegewens in die Kerkordeboekie / -lêer
4.2 Druk hierdie wysigings bloot as los bladsye wat die bestaande bladsye in die boekie / lêer vervang
en stel dit binne die kerkverband beskikbaar.
Besluit: Goedgekeur.

23.7

RAPPORT DEPUTATE RADIO- EN TELEVISIE-UITSENDINGS (Artt.87, 179)

A. Ds. S.A. Cilliers stel die Rapport.
B. Ds. S.A. Cilliers verwelkom mej. Henriëtte Truter, Bestuurder by CNW se TV-uitsendings, mnr.
Pierre Malan, Bemarkingsbestuurder by Radio Kansel en ds. Mossie van den Berg, Besturende
Direkteur van Radio Pretoria.
C. Ds. Mossie van den Berg, mnr. Pierre Malan en mej. Henriëtte Truter kry geleentheid om die
Sinode toe te spreek.
D. Ds. D. Laufs rig ‘n dankwoord namens die Sinode.
E. Ds. Eric Kayayan spreek die Sinode toe oor die werk wat hy via die radio in Afrika doen om die
Evangelie uit te dra.
F. Ds. Hendrik du Plessis van die Reformed Church in Botswana kry geleentheid om die Sinode toe
te spreek. Hy stel ds. Seitlheko van Ganzi aan die woord om ‘n groeteboodskap aan die Sinode
oor te dra.
G. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Publikasies.
H. Ds. D.J. Malan stel die Kommissierapport.
I.

RAPPORT

1.

Opdrag
Acta 1997:844, 4.
1.1 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.
1.2 Gaan voort met die werk by Radiokansel.
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1.3 Deputate word versoek om ’n sinvolle en werkbare samewerkingsmetode met Radio PretoriaNetwerk op die been te bring en indien soortgelyke Streek-uitsaaidienste ook samewerking
versoek, hulle op ’n soortgelyke wyse as Radio Pretoria-Netwerk te hanteer.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem
2.1 Sake rakende die SABC en CNW Radio
2.1.1 Reeds sedert 1997 het godsdiensprogramme by die SABC vinnig in ’n nuwe bedeling in
beweeg sodat ds. Francois Theron einde April 1997 sy dienste as Bestuurder Godsdiens RSG
beëindig het en hy diens aanvaar het by CNW. Hierdie veranderings van ’n nuwe bedeling
sou uiteindelik veral uitsendings oor SABC-TV raak waar godsdiensprogramme met 75%
weggeval het.
2.1.2 Die SABC het in 1997 hul laaste buite-opname vir eredienste gemaak. By die bietjie
uitsendings wat oorbly word alle gelowe betrek en die Afrikaanse Gereformeerde Kerke (in
breër sin) kry slegs een tot twee uitsaaibeurte per jaar oor SABC-TV.
2.1.3 Predikante op die uitsaailys is met hierdie nuwe bedeling versoek dat opnames vir
oordenkings voortaan gratis sal geskied vanweë die SABC se swak finansiële toestand.
2.1.4 Sedert begin 1999 is daar deur SABC kennis gegee dat die opnames van aanderedienste by
die onderskeie plaaslik kerke vir uitsending oor RSG verander na ateljeedienste.
2.1.5 Sedert begin 1998 word alle godsdiensprogramme via CNW oor RSG uitgesaai. Daar bestaan
’n kontrak van 3 jaar tot die jaar 2000 tussen RSG en CNW vir die voorsiening van
godsdiensprogramme. Ons is dankbaar dat ons skakeling oor die uitsending van godsdiensprogramme, nou via CNW, nog steeds deur ds. Francois Theron, kan geskied en dat die kerke
hierdeur steeds ’n oop deur kon vind om te midde van groot veranderings nog die Evangelie
deur middel van die radio te kan verkondig. Begin 1999 het daar ’n posverandering by CNW
plaasgevind wat die situasie kan verander.
2.1.6 Hoewel die GKSA in die nuwe bedeling volgens kwota-skaal slegs op 5 eredienste per jaar
geregtig is vir uitsending, is aanvanklik 10 en tans 9 uitsendings aan ons toegeken. Soos in
die verlede moet ons hiervoor ons besondere dank aan ds. Francois Theron betuig.
2.1.7 In die algemeen is daar genoegsaam van Gereformeerde predikante gebruik gemaak tydens
oggendoordenkings.
2.1.8 Opnames in 1998 het getoon dat luistertalle by eredienste oor RSG ongeveer 239 000 met
oggenddienste en 112 000 met aanddienste is. Die laer getal tydens aanddienste kan sekerlik
verbind word met TV-uitsendings.
2.1.9 Van verskeie lidmate en gemeentes is klagtes ontvang oor die gruwelike misbruik van die
Naam van die Here in verskeie TV programme oor SABC-TV sowel as M-NET.
2.1.10 Die inhoud van kerknuus oor RSG strek tans oor ’n baie wyer veld. Tans word 5 minute
afgestaan vir amptelike kerknuus. Die persoon verantwoordelik vir kerknuus is Heini
Odendaal. Kerkrade kan reguit met hom skakel vir kerknuus by faksnr. (021) 914-1333.
2.1.11 CNW Gemeenskapradios hanteer al meer godsdiensprogramme oor verskillende
gemeenskapradio’s. Ds. Flip Loots is bestuurder CNW Gemeenskapradio’s.
2.1.12 ’n Opleidingsprogram vir radio- en TV-uitsendings in samewerking met die onderskeie
teologiese fakulteite is sedert 1999 gestaak.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Sake rakende Radio Pretoria Netwerk
2.2.1 Daar bestaan tans ’n baie goeie verhouding tussen die meewerkende kerke en Radio Pretoria.
Ds. S.A. Cilliers is as Deputaat deur Radio Pretoria genooi om lid te wees van hulle
Godsdienskomitee. Hierdie mooi samewerking is grootliks toe te skryf aan die besonder
goeie gesindheid wat ons geniet van ds. Mossie van den Berg (Uitvoerende voorsitter).
2.2.2 Die gewone godsdiensuitsendings naamlik oggendopenings, oggendoordenkings,
huisgodsdienste, eredienste en aandafsluitings vir ’n volle week word aan ’n bepaalde
gemeente toegeken. Die uitsaaibeurte word tans gedeel deur die NG Kerk, NH Kerk, AP
Kerk en die GKSA. Elkeen van bogenoemde vier kerkverbande ontvang tans een week per
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maand. Die vyfde Sondag per maand is vir ’n tydperk aan die Evangelies Gereformeerde
Kerk toegeken, andersins word dit tussen bogenoemde kerke verdeel.
2.2.3 Ons kan met dankbaarheid vermeld dat minstens 24 eredienste per jaar vanuit Gereformeerde
Kerke en 312 oggend-oordenkings deur Gereformeerde predikante oor Radio Pretoria
uitgesaai word.
2.2.4 Aanvanklik is opnames vanweë besparing in reiskoste beperk tot Pretoria en omstreke.
Gemeentes wat ver is en bereid is om die reiskoste vir Radio Pretoria te betaal, is ook
oorweeg vir uitsendings. Tans word opnames gedoen tot ongeveer 150 km rondom Pretoria.
2.2.5 Radio Pretoria ontvang ook kerknuus vanaf die Administratiewe Buro wat op Sondae-middae
uitgesaai word.. Gemeentes is welkom om kerknuus uit die gemeente deur te stuur vir
uitsending oor Radio Pretoria op Sondae. Nuus kan deur gefaks word na (011) 760-2737 vir
aandag dr. Wim Dreyer, of na (012) 567-7394 vir aandag “Kerk in die Wêreld”.
2.2.6 Hoewel Radio Pretoria nie gewoonweg landswyd opgevang kan word nie, kan hy wel per
satelliet oral in ons land en wyer opgevang word. Die drawydte van die evangelieboodskap
deur Radio Pretoria word daardeur geweldig verbreed. Ons ag dit as ’n besondere voorreg
om die Evangelie oor hierdie stasie te kan verkondig.
2.2.7 Die voorsitter van die Deputate is deur Radio Pretoria uitgenooi na hul vyfde verjaarsdag. Op
kort kennisgewing is die voorsitter verhinder om die geleentheid by te woon. Sy verskoning
en gelukwensing is toe skriftelik aan hulle deurgestuur.
2.2.8 Dit moet vermeld word dat Radio Pretoria onder die huidige regeringsbewind ’n voortgaande
stryd het om op die lug te bly. Dit kan ons voortgaande uitsendings raak.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Sake rakende CNW-TV
2.3.1 Oor deelname tussen die verskeie kerkgemeenskappe oor hierdie besondere nuusmedia is daar
tans goeie samewerking. Dr. P.P. Kruger is steeds die Deputaat wat skakeling bewerk en ons
op hoogte hou van belangrike sake.
2.3.2 Verskeie programme is met deelname van Gereformeerde predikante en/of professore gemaak
en uitgesaai.
2.3.3 Met dankbaarheid kan gemeld word dat CNW vanaf sy aanvanklike beskeie beginjare
uitgebrei het tot ’n sterk organisasie.
2.3.4 Christen Media Trust (CMT) was behulpsaam met die ontwikkeling van die nuwe
hoofkantoorkompleks in Bellville.
2.3.5 Oor CNW-TV-nuus op Sondagaande om 17:30 kry die GKSA gereeld goeie dekking. Soms
word artikels uit Die Kerkblad ook in die nuusbulletin behandel.
2.3.6 Daar is intussen ’n CNW Info met ’n Tuisbladsy (“Homepage”) op Internet geskep vir aktuele
gebeurtenisse.
Besluit: Kennis geneem.
2.4 Sake rakende Radiokansel
2.4.1 Daar heers tans ’n baie goeie gesindheid wat aan ons ’n oop hand bied vir uitsendings. Ds.
L.D. Aucamp is die Deputaat wat ons by Radiokansel verteenwoordig en ons op hoogte hou
van die stand van sake.
2.4.2 Tans word ongeveer 6 erediensuitsendings per jaar aan ons toegestaan en dit kan selfs
vermeerder.
Besluit: Kennis geneem.
2.5 Sake rakende die jong radio-bediening in Frans
2.5.1 Hoewel u Deputate geen opdrag hieroor ontvang het nie, is ’n kort verslag van ds. Eric
Kayayan ontvang. Ons ag dit nodig dat die Sinode hiervan moet kennis neem.
2.5.2 Die radio-bediening in Frans van Foi et Vie Réformées word onder toesig van Gereformeerde
Kerk Potchefstroom-Noord se Kerkraad behartig, in samewerking met ’n groep van NoordAmerikaanse belydende Gereformeerde Kerke of kerkverbande (RAC).
2.5.3 Ds. Eric Kayayan is op 29/11/1998 in Potchefstroom-Noord bevestig om voltyds in hierdie
bediening te staan.
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2.5.4

Tans word daar 2 programme per week op kortgolf deur Trans-Wêreld-Radio (TWR)
uitgesaai: die eerste elke Maandagaand (20:00, UTC, 9710/31 mb) met Wes-Afrika as fokus
(Ivoor Kus, Togo, Benin, Burkina-Faso ens.); die tweede word elke Vrydagaand (19:45,
UTC) op die lug geplaas (9525/31 mb), met Sentraal-Afrika as fokus (DRK, Kameroen,
Rwanda, Burundi, Sentraal-Afrika Republiek, ens.).
2.5.5 Programme word egter ook aan Christelike plaaslike stasies in die vorm van bandjies
uitgestuur. Tans is stasies in Burkina-Faso, Kameroen en selfs Haiti (in die Wes-Indië) met
Foi et Vie Réformées se programme voorsien.
2.5.6 ’n Nuusbrief in Afrikaans is beskikbaar. Gemeentes wat belangstel om die nuusbrief op ’n
gereelde basis te ontvang, kan daarvoor vra by ds. Eric Kayayan, Posbus 21193, Noordbrug,
2522.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Oor Opdrag 1
3.1.1 Die opdrag vermeld niks oor samewerking met CNW-TV, soos vermeld in die Rapport nie
(Acta 1997:843, 3.3.2). U Deputate was egter eenstemmig dat hierdie saak in die eerste
opdrag onder “gelisensieerde Uitsaaiers” ingelees moet word.
Besluit: Goedgekeur.
3.1.2 Daar is amptelik beswaar gemaak by die Uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika oor die
gruwelike misbruik van die Naam van die Here oor verskeie programme oor SABC-TV asook
M-NET. ’n Skrywe is terug ontvang waarin onder andere vermeld is dat die blote ydellike
gebruik nie noodwendig kragtens die juridiese eise van die Kode aanstootlik is nie, maar dat
’n saak uitgemaak moet word dat die gebruik, inaggenome die besondere konteks, walglik
was.
3.1.3 Die Christelike toesig oor die Godsnaam en die eer van God word tans heeltemal bemoeilik
aangesien ’n program eers uitgesaai moet word voordat klagtes daarteen ingebring kan word.
Die ydellike gebruik van die Godsnaam in baie TV-reekse en TV-rolprente is in stryd met ons
Belydenis (Heidelbergse Kategismus, Sondag 36) en daar sal steeds daarteen getuig moet
word. U Deputate bring onder u aandag dat ’n landswye aksie van SOTCA (Staan Op Teen
Christelike Aftakeling) gedurende 1999, wat spesifiek gerig was teen die ydellike gebruik van
die Naam van die Here oor televisie, van stapel gestuur is. Verskeie plaaslike kerke van
verskillende kerkverbande het aktief hierin meegedoen deur handtekeninge op proteslyste te
verkry.
3.1.4 ’n Skrywe is ontvang van die “Religious Broadcasting Panel” van die SABC waarin
nominasies gevra word vir die paneel. Die GKSA het geen direkte verteenwoordiger op die
paneel nie. Daar is besluit om geen nominasie in te dien nie aangesien dit die kanse van dr.
Flip Loots (vanuit ’n Gereformeerde milieu) kan benadeel.
3.1.5 ’n Skrywe is gedurende Januarie 1999 aan die Bestuurder van RSG gerig om die redes te
verneem waarom die aanderedienste voortaan as ateljeedienste opgeneem en uitgesaai sal
word. Hierop is nog geen antwoord ontvang nie.
3.1.6 Navrae oor die swak en ou opnames van Psalmsang by die RSG tydens ateljee-opnames kon
niks oplewer nie. Met die nuutste tegnologie is daar feitlik geen Psalmsang beskikbaar nie.
3.1.7 Die aanvanklik 10 en tans 9 eredienste wat oor RSG uitgesaai is, is volgens streke toegeken.
Hierby is ter wille van reiskoste net ’n radius van 50 Km vanaf die opname-ateljees toegelaat.
In ’n sekere mate kon predikante wel landswyd betrek word.
3.1.8 Skrywes is aan Die Kerkblad gerig om inligting aangaande erediensuitsendings asook
kontakpersone vir Kerknuus bekend te stel. Ons is dankbaar om mev. Johanna Fourie as
skakelpersoon tussen die Deputate en Die Kerkblad te hê.
3.1.9 Inligting oor die programme van CNW-TV, hulle tuisblad op Internet en hoe om in te skakel
is deur dr. P.P. Kruger opgestel en aan ons kerkblaaie vir bekendstelling gestuur.
3.1.10 Dr. P.P. Kruger en ds. F.J. van Deventer is afgevaardig om ’n Teologiese Beleidsraad by
CNW by te woon.
3.1.11 Die “Independent Forum For Religious Broadcasting” (IFRB) het ’n opsommende verslag
van ’n vergadering op 16 November 1998 aan u Deputate gestuur.
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3.1.11.1 Op die vergadering was 36 lede van verskillende geloofsgroepe asook verteenwoordigers
van verskillende uitsaaistasies teenwoordig. U Deputate was nie uitgenooi en ook nie daar
teenwoordig nie.
3.1.11.2 Raadslid Mlamli Booi van die “Independent Broadcasting Authority” (IBA) was die
hoofspreker in die plek van die voorsitter van die IBA, Felleng Sekha. Hy het aangetoon
dat 60% van die 232 aansoeke om gemeenskapsradiolisensies kom van een of ander
godsdienstige instansies.
3.1.11.3 Die uittredende voorsitter van die IFRB, biskop Peter Lee het in sy jaarverslag die SABC
skerp gekritiseer vir die wyse waarop hulle die afgelope twee jaar die “Religious
Broadcasting Panel” saamgestel het. Hy het ook die owerheid skerp aangespreek oor hulle
onbuigbare en ideologiese uitsaaibeleid wat die meeste mense op die grond ignoreer.
Father Bonaventure Hinwood is verkies as nuwe voorsitter.
3.1.11.4 Die verslag meld net van ’n godsdienstige uitsaai-beleidsdokument wat tydens die
vergadering bespreek en opgestel is, sonder verdere besonderhede. Die IFRB toon ook ’n
besondere geneentheid met die “National Community Radio Forum”.
3.1.12 Op 13 Mei 1999 is van fr. Bonaventure Hinwood, voorsitter van die IFRB, ’n faks ontvang.
Hierin meld hy die volgende van belang.
3.1.12.1 Hy het President Mandela skriftelik versoek om die nodige stappe te doen sodat die plek
van godsdiens in die Uitsaaiwet in ooreenstemming met die Witskrif herstel moet word.
Hierop is ’n antwoord van minister Jay Naidoo ontvang wat sê dat die owerheid geen rede
insien om hierdie veranderinge in die wet aan te bring nie. Die IFRB is volgens die
voorsitter besig om ’n verdere strategie te beplan om die sake reg te stel.
3.1.12.2 Die voorsitter meld verder met kommer van die owerheid se “extended version of the
concept of religion, fot example … palm reading, contact with spirits through a human
medium. Throwing of bones, horoscopes, and places the veneration of the ancestors in
African Traditional Religions.”
3.1.12.3 Hy meld dat ’n afvaardiging van die IFRB, volgens die hersiene gepubliseerde “Code of
conduct” vir uitsaaiers, tog daarin kon slaag om voor die IBA ’n suksesvolle voorlegging
kon maak vir ’n beter kontrole oor “harmful sex and violence” gedurende die tydsgleuf
waarin kinders normaalweg kyk en luister.
3.1.12.4 Die IFRB het blykbaar goeie verhoudinge gevestig met die “Association of Christian
Broadcasters” en spreek die hoop uit dat hulle sal saamwerk om ’n godsdienstige
uitsaaibeleidsdokument daar te stel wat aan die owerheid voorgehou kan word as basis vir
’n toekomstige amptelike beleid.
3.1.12.5 ’n Plaaslike finansiële subkomitee is gestig om befondsing te ondersoek aangesien
buitelandse fondse besig is om op te droog.
3.1.12.6 Fr. Hinwood se faks bevat ook ’n amptelike uitnodiging na die November Forum van die
IFRB op 15 November 1999. Hierby word gevra vir bevestiging van ons posadres, tel/faks
nommers asook e-pos adres.
3.1.13 U Deputate is van oordeel dat plaaslike kerke en meerdere vergaderings op enkele sake soos
in pt. 3.1.12.2 en 3.1.12.3 wel met die IFRB kan saamwerk as die enigste konstituele liggaam.
3.1.14 Die programeringskomitee word versoek om ’n verteenwoordiger van CNW, Radio Kansel en
Radio Pretoria uit te nooi by die stel en bespreking van die Rapport.
Besluit: Kennis geneem
3.2 Oor Opdrag 2
3.2.1 Die programrooster van Radio Kansel is ongelukkig nie lank genoeg vooruit beskikbaar sodat
dit sinvol in ons kerkblaaie gepubliseer kan word nie.
3.2.2 Van die 25 programme wat jaarliks aan onderskeie kerke toegestaan is, is ses per jaar deur
Gereformeerde predikante gehanteer. Ds. L.D. Aucamp se bemiddeling hierin word besonder
gewaardeer.
Besluit: Kennis geneem
3.3 Oor Opdrag 3
3.3.1 Goeie samewerking bestaan tans met Radio Pretoria.
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3.3.2 Geen ander Streek-uitsaaidienste het ’n versoek om samewerking gerig nie.
Besluit: Kennis geneem
4. Aanbevelings
4.1 Benoem weer Deputate met die volgende opdrag:
4.1.1 Reël in samewerking met Radio Pretoria, asook SABC en CNW en ander gelisensieerde
Uitsaaiers met wie amptelike samewerkings-ooreenkomste bestaan, die uitsending van
Gereformeerde eredienste, kerknuus en deelname aan godsdiensprogramme oor Radio en TV.
4.1.2 Gaan voort met die werk by Radiokansel en CNW-TV.
4.1.3 Indien ander Streek-uitsaaidienste ook samewerking versoek, hanteer hulle op ’n soortgelyke
wyse as Radio Pretoria-Netwerk.
4.1.4 Bly op hoogte met werksaamhede van die IFRB en by sake waaroor die GKSA sy steun kan
bied, verleen daaraan steun.
4.2 Neem die toerusting van predikante as nuwe uitsaaiers deur die Departement Diakonologie
opnuut op.
4.3 Oorweeg om ’n verteenwoordiger vanuit die ander taalgroepe op die Deputate te benoem .
Hierby is die naam ds. Eric Kayayan sterk aan te beveel.
4.4 Na ontvangs van ‘n antwoord van die Bestuurder van RSG insake die redes waarom
aanderedienste nou as ateljeedienste opgeneem en uitgesaai word moet die aangeleentheid verder
hanteer word.
4.5 Die nuwe Deputate moet ‘n projek loods om in samewerking met gemeentes en moontlik die PUkoor en die PU vir CHO geskikte opnames met behulp van die nuutste tegnologie op te neem en
beskikbaar te stel waar dit benodig word.
Besluit: Goedgekeur.

23.8

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL OOR
DIE BEWOORDING VAN DIE NAGMAALSFORMULIER IN DIE NUUTSTE
OPLAAG VAN DIE PSALMBOEK (Artt.60, 127)

A. Ds. S.A. Cilliers stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie vir Publikasies.
C. Dr. J. le Roux stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
1 Oorsprong van die saak
1.1 Dit het onder die aandag van Klassis Waterberg gekom dat die woorde “…diewe, onwettige
winsmakers, rowers, dobbelaars, … uit die Formuliere om die heilige Nagmaal te hou, weggelaat
is.
1.2 Die weggelate woorde hoort by die bepaalde mense wat in die Formulier aangesê word om nie
die sakrament van die Nagmaal te gebruik nie
2. Bevinding
2.1 Daar bestaan geen aanduiding in die Acta van die Nasionale Sinode oor die handeling oor hierdie
saak nie.
2.2 Die afleiding word gemaak dat die woorde weggelaat is as gevolg van ‘n oorsig by die druk van
die nuwe uitgawe van die Psalmboek.
3. Versoek
Die Sinode versoek diegene belas met die druk van die Psalmboek om die weggelate woorde weer
in te voeg.
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4. Motivering
4.1 Geen kerklike vergadering het daaroor gehandel nie; daarom spreek dit vanself dat daar geen
wysiging in die Formulier aangebring is nie.
4.2 Die woorde het bloot verdwyn, daar bestaan geen rede waarom die teks nie weer herstel kan
word nie.
4.3 Die woorde dien die verootmoediging van elke gelowige by die gelowige selfondersoek
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.

23.9

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE OOS-TRANSVAAL OOR DIE
BEWOORDING VAN DIE NAGMAALSFORMULIER IN DIE NUUTSTE
OPLAAG VAN DIE PSALMBOEK (Artt.61, 128)

A. Ds. J.H. Cilliers stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie vir Publikasies.
C. Dr. J. le Roux stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Die woorde: “diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars” word weer ingevoeg in die
Nagmaalsformulier, tussen “dronkaards” en “gierigaards” in die lys van aanstootlike sondes wat
genoem word in punt drie van die ware selfondersoek wat die Nagmaalsviering vooraf moet gaan,
soos dit nog gevind word in die Tweede Hersiene Uitgawe 1987 van die Psalmboek.
Predikante sal by die gebruik van hierdie Formulier daarop bedag wees om hierdie aanstootlike
sondes ook te noem, al staan dit nie in hulle uitgawe van die Psalmboek nie.
1 Agtergrond
In die Derde Hersiene Uitgawe 1992 van die Psalmboek, het by die derde punt van die ware
selfondersoek, waar die lys van aanstootlike sondes gegee word, tussen “dronkaards” en
“gierigaards” die woorde: “diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars”, uitgeval. Hierdie
fout kom steeds in die Vierde Hersiene Uitgawe 1999 van die Psalmboek voor.
2 Motivering
Hierdie is ernstige sondes waarmee ons deesdae baie te kampe het, wat veral rondom die sonde van
dobbelary hand oor hand toegeneem het, vanweë die owerheid se wettiging van casino's. Dit mag nie
maar as aanstootlike sondes verswyg word nie.
In die verkorte Nagmaalsformulier, sedert die Derde Hersiene Uitgawe 1992 van die Psalmboek, kom
die woorde “diewe, rowers, dobbelaars” wel voor tussen “dronkaards” en “gierigaards”.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.

23.10

BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE OVS EN NATAL –
HERGEFORMULEERDE
ONDERTEKENINGSFORMULIER
VIR
PREDIKANTE EN OUDERLINGE/DIAKENS (Artt.14, 147)

A. Ds. G.C. Verhoef stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na Kommissie vir Publikasies.
C. Dr. J. le Roux stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
1. Ondertekeningsformulier vir predikante
Ek, ondergetekende bedienaar van die Goddellike Woord in die Klassis N verklaar opreg voor die
Here die volgende:
Ek glo van harte dat al die artikels en stukke van die
Gereformeerde leer, soos vervat in die Formuliere van Eenheid,
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volledig met die Bybel ooreenkom. Hierdie Formuliere van
Eenheid is die Nederlandse Geloofsbelydenis, die
Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
Ek beloof om hierdie leer ywer te onderrig en getrou te verdedig. Ek sal nooit direk of indirek
daarteen leer of skryf, hetsy openlik of in die geheim nie. Ek sal alle dwalinge wat teen hierdie leer
stry verwerp, ook dié wat deur die Sinode van Dordt veroordeel is. Sodanige dwalinge sal ek met
toewyding weerlê, betwis en uit die kerk weer.
Indien dit sou gebeur dat ek later enige bedenkinge teen hierdie leer of ‘n gedeelte daarvan kry, beloof
ek dat ek dit sonder versuim aan die kerkraad, klassis of sinode sal bekendmaak. Ek is bereid om my
in dié verband te onderwerp aan ‘n ondervraging. Ek onderneem om nooit sodanige bedenkinge in
die openbaar of in die geheim, mondeling of skriftelik, ter sprake te bring of te verdedig nie.
Ek verklaar my bereid om ‘n verduideliking van my gevoel oor enige artikel van die Formuliere van
Eenheid voor te lê, as ek deur die kerkraad, klassis of sinode daarom gevra word. Deur hierdie
verduideliking onderwerp ek my aan die oordeel van die kerkraad, klassis of sinode ter wille van
eenheid en suiwerheid van leer.
Ek besef dat ek dadelik in my diens geskors sal word, indien ek my nie by bogenoemde bepalings hou
nie. Ek behou my reg op appèl indien ek deur die uitspraak van die kerkraad, klassis of sinode te na
gekom voel. Gedurende die appèl sal ek my onderwerp aan die uitspraak en die oordeel van die
Partikuliere Sinode.
2. Ondertekeningsformulier vir ouderlinge/diakens
Ek, ondergetekende ouderling/diaken van die Gereformeerde Kerk N verklaar opreg voor die Here die
volgende:
Ek glo van harte dat al die artikels en stukke van die
Gereformeerde leer, soos vervat in die Formuliere van Eenheid,
volledig met die Bybel ooreenkom. Hierdie Formuliere van
Eenheid is die Nederlandse Geloofsbelydenis, die
Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
Ek beloof om volgens die eise van my diens hierdie leer getrou te handhaaf, te bevorder en te
verdedig. Ek sal nooit direk of indirek daarteen leer of skryf, hetsy openlik of in die geheim nie. Ek
sal alle dwalinge wat teen hierdie leer stry, verwerp. Sodanige dwalinge sal ek met toewyding weerlê,
betwis en uit die kerk weer.
Indien dit sou gebeur dat ek later enige bedenkinge teen hierdie leer of ‘n gedeelte daarvan kry, beloof
ek dat ek dit sonder versuim aan die kerkraad sal bekendmaak. Ek is bereid om my in dié verband te
onderwerp aan ‘n ondervraging. Daarna sal ek my neerlê by die oordeel van die kerkraad volgens die
bepalings van die Kerkorde. Ek onderneem om nooit sodanige bedenkinge in die openbaar of in die
geheim, mondeling of skriftelik, ter sprake te bring of te verdedig nie.
Ek besef dat ek dadelik in my diens geskors sal word, indien ek my nie by bogenoemde bepalings hou
nie. Ek behou my reg op appèl indien ek deur die uitspraak van die kerkraad te na gekom voel.
Gedurende die appèl sal ek my onderwerp aan die uitspraak en die oordeel van die kerkraad.
Besluit:
1. Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee.
2. Die voorgestelde formulering word intensief deur die nuwe Deputate vir Leerstellige Sake
beoordeel.
3. Die Deputate herformuleer ook die Ondertekeningsformuliere vir professore en proponente.
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24. Samelewingsake
24.1

RAPPORT DEPUTATE VIR KORRESPONDENSIE MET SENTRALE EN
STREEKSOWERHEDE (Artt.115, 193)

A. Dr. T. van der Walt stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na Kommissie Samelewing 1.
C. Dr. H.G. Stoker stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Stuur die adres van die Deputate aan die Staatsdepartemente en Provinsiale
Administrasies/Streekrade en publiseer dit in Die Kerkblad en Almanak.
1.2 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.
1.3 Hou wetgewing voortdurend dop en tree op, indien nodig, in die lig van die besluite van die
Sinode.
1.4 Die opdrag oor die toepassing van die Wet op Publikasies moet verder gehanteer word.
1.5 Gesprek met Parlementslede/Streeksverteenwoordigers moet, indien moontlik en nodig, nog
plaasvind
1.6 Ontheiliging van die Rusdag - hou steeds onder oë en getuig waar nodig.
1.7 Bly betrokke indien die Nasionale Plan insake Alkohol en Dwelmmisbruik voortgesit word.
Besluit: Kennis geneem.
1.8 Kapelaansdienste
1.8.1 Hantering van Kapelaansdiens, Ooreenkoms en reëlings met betrekking tot die
Kapelaansdiens.
1.8.2 Benoem, volgens die huidige reëling insake die kapelaansdienste, ’n verteenwoordiger op die
Christelike Adviesraad vir die Beskermingsdienste (vroeër die Kapelaansraad).
1.9 Gesprek met die Staatspresident/Owerheidsinstansies moet soos nodig voortgesit word.
1.10 Gee so gereeld moontlik noodsaaklike inligting aan Kerkrade deur, wat die profetiese en
koninklike roeping van die plaaslike kerk kan versterk.
1.11 Deputate moet saam met die Deputate vir CO die erkenning en beskerming van Christelike
opleidingsinstansies sterk by die Owerhede bepleit.
1.12 Immigrasie
1.12.1 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.
1.12.2 Gee spesifiek en algemene inligting oor immigrasie en immigrante aan die kerke deur en dui
geleenthede vir betrokkenheid deur lidmate aan.
1.12.3 Skakel met die oog op die effektiewe uitvoering van die opdragte, met instansies soos MVI.
1.13 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.
1.14 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: Kennis geneem.
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2. Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
2.1 Stuur die adres van die Deputate aan die Staatsdepartemente en Provinsiale
Administrasies/Streekrade en publiseer dit in Die Kerkblad en Almanak: Die opdrag is
afgehandel.
2.2 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: U Deputate het gereeld aan hierdie
aangeleentheid aandag gegee en kommentaar gelewer soos nodig.
2.3 Hou wetgewing voortdurend dop en tree op, indien nodig, in die lig van die besluite van die
Sinode. Verwys na artikel 4 van hierdie Rapport.
2.4 Die opdrag oor die toepassing van die Wet op Publikasies moet verder gehanteer word. Hierdie
punt is nie pertinent deur u Deputate gehanteer nie. Verwys ook na art. 3.1
2.5 Gesprek met Parlementslede/Streeksverteenwoordigers moet, indien moontlik en nodig, nog
plaasvind: ’n Gesprek het plaasgevind met Gereformeerde parlementslede in Kaapstad. By ’n
verdere geleentheid is die Deputate deur ’n Gereformeerde parlementslid in Potchefstroom
toegespreek.
2.6 Ontheiliging van die Rusdag - hou steeds onder oë en getuig waar nodig. Met die aanloop tot
die algemene verkiesing van 1999 was daar sprake dat die verkiesing op ’n Sondag sou
plaasvind. U Deputate het by wyse van ’n persverklaring ’n versoek aan die owerheid gerig om
die algemene verkiesing nie op ’n Sondag te laat plaasvind nie.
2.7 Bly betrokke indien die Nasionale Plan insake Alkohol en Dwelmmisbruik voortgesit word. In
dié opsig is ’n brief ontvang van die WNNR (Paaie- en Vervoertegnologie) waarin voorstelle
gevra is vir die ontwikkeling van ’n dwelmherkenningsprogram vir wetstoepassers. U Deputate
het geantwoord dat hulle nie oor die nodige kundigheid beskik nie en die skrywers na kundiges
verwys.
2.8
Kapelaansdienste
2.8.1 Hantering van Kapelaansdiens, Ooreenkoms en reëlings met betrekking tot die
Kapelaansdiens. Gedurende die termyn van u Deputate het die Gereformeerde Kerk
Voortrekkerhoogte ontbind. ’n Nuwe ooreenkoms, alhoewel tydelik, is tussen die staat en
Gereformeerde Kerk Daspoort onderteken nadat ds. S.C. Vorster na die GK Daspoort beroep
is
2.8.1.1 ’n Skrywe is gerig oor die status en taak van konstitusie van Christelike Adviesraad. Die rede
daarvoor is dat die konstitusie van die Raad bepaal dat dit die reg het om lede vir die Kplngenls en HK direkteure vir aanstelling te nomineer. Die saak is verwys na ’n
Studiekommissie oor kerk/staat wat aan die volgende vergadering van die Raad sal
terugrapporteer.
2.8.1.2 ’n Skrywe is ook gerig oor die meriete-beoordeling van kapelane. Die probleem is:
• Dit is eensydig ingevoer deur die kapelaansdienste
• Die meriete-beoordelingsvorm leen homself daartoe om eerder die professionele soldaatwees as die Woordbedieningstaak van ’n kapelaan te meet
• Die plaaslike kerk waaraan die kapelaan gebind is, behoort ’n insae te hê in die
merietebeoordeling
• Kapelane behoort dan ook in aanmerking te kom vir die toekenning van meriete-bonusse
wat tans nie die geval is nie.
Die SAPD het nie ’n meriete beoordelingstelsel nie. Die algemene gevoel is dat die
departemente nie die plaaslike kerke waaraan ’n kapelaan gekoppel is, in die merietebeoordeling hoef te nader nie. Meriete-beoordeling is algemene staatsdienspraktyk.
2.8.1.2 Die Kapelaan-generaal SANW het gedurende 1999 eensydig besluit om ds. S.C. Vorster na
Messina te verplaas. Die kerk/staat ooreenkoms is nie in die opsig nagekom met die
verplasing nie.
2.8.1.3 Die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Daspoort het egter besluit om ds. S.C. Vorster te
adviseer om aansoek te doen vir ’n vrywillige skeidingspakket en om voluit die bediening in
’n gemeente waar te neem.
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2.8.2

Benoem, volgens die huidige reëling insake die kapelaansdienste, ’n verteenwoordiger op die
Christelike Adviesraad vir die Beskermingsdienste (vroeër die Kapelaansraad). Prof. J.M.
Vorster is benoem, en ook verkies as Ondervoorsitter en vir die laaste twee termyne as
Voorsitter van die Christelike Adviesraad vir die Beskermingsdienste.
2.9 Gesprek met die Staatspresident/Owerheidsinstansies moet soos nodig voortgesit word (Opdrag
1.15):
2.9.1 In terme van ’n opdrag aan u Deputate (Acta 1997, 883, E 2) moes die besorgdheid van die
Sinode rakende die geweldsituasie aan die Staatspresident oorgedra word. Geen afspraak kon
met die Staatspresident bewerkstellig word nie. Briewe is aan die President en Adjunkpresident sowel as aan die premiers van die verskillende provinsies gerig waarin die
Sinodebesluit skriftelik oorgedra is.
2.9.2 Dr. T. van der Walt en prof. A. le R. du Plooy het wel ’n gesprek tussen die Regering en
afgevaardiges vanuit die Afrikaanse Kerke bygewoon asook ’n konferensie oor kulturele en
godsdienstige regte wat deur die staat gereël is. Verwys na art. 3.5
2.10 Gee so gereeld moontlik noodsaaklike inligting aan kerkrade deur, wat die profetiese en
koninklike roeping van die plaaslike kerk kan versterk. Verwys na die Aanvullende Agenda
oor die hersiene werkswyse van u Deputate.
2.11 Deputate moet saam met die Deputate vir CO die erkenning en beskerming van Christelike
opleidingsinstansies sterk by die owerhede bepleit. Daar waar die geleentheid was (kyk art.
3.5) is die taak pertinent gestel en klaarblyklik ook simpatiek ontvang.
2.12 Immigrasie: Ds. D. Laufs het u Deputate verteenwoordig by die Maatskappy vir Immigrasie en
rapporteer dat die plaaslike versorging van immigrante met die hulp van streekskantore in
Pretoria en Kaapstad nog steeds voortgaan. Die fokus van die MVI het dus verskuif van
werwing na inburgering.
2.13 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 (Opdrag 1.19): Sr. A. du Plessis is op die
Deputate benoem. Sy het voortdurend ’n voortreflike bydrae gelewer.
2.14 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. Verwys na die Aanvullende Agenda oor die hersiene werkswyse
van u Deputate.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 U Deputate het wel klagtes sowel as ’n oproep vir ondersteuning teen die vertoning van die film
“The Last Temptation of Christ” ontvang. Daar is terstond skriftelik beswaar teen die vrystelling
van die video by die Film en Publikasieraad gemaak. Laasgenoemde instelling het nie ontvangs
erken op die skrywe nie.
3.2 U Deputate het briewe gerig aan die Staatspresident en ook Provinsiale Premiers om beswaar aan
te teken en om ook ’n beroep te doen om sake soos misdaad, geweld en moord met kragdadige
optrede die nek in te slaan en om wetsgehoorsame burgers die beskerming van die owerheid te
bied. U Deputate het ook afskrifte van briewe wat deur ’n Klassis en Kerkraad aan verskillende
rolspelers gerig is. Op geen van hierdie briewe is ooit skriftelik gereageer nie.
3.3 ’n Brief is van die Waarheids- en Versoeningskommissie ontvang met die versoek om ’n
voorlegging aan die Kommissie te maak betreffende optrede oor verskeie aangeleenthede van die
GKSA in die verlede. Voorstelle oor toekomstige optrede van die Kerk en samelewing kon ook
gemaak word ten einde menseregteskendings te verhoed. In die lig van bestaande Sinodebesluite
(en mede in die lig van ’n onbeantwoorde brief aan die Voorsitter van die Kommisssie, gedateer
12 Augustus 1996) het u Deputate nie hulle weg oopgesien om ’n voorlegging te maak nie.
3.4 Die Voorsitter van u Deputate het op ’n stadium druk uit verskeie oorde ervaar om voor die
Waarheids- en Versoeningskommissie te verskyn. In lig van Sinodebesluite, en ook omdat
vertroue verloor is in die nuttigheid van skakeling met die Waarheids- en Versoeningskommissie,
is besluit om nie ’n voorlegging aan die Kommissie te maak nie.
3.5 ’n Uitnodiging is aan dr. T. van der Walt en prof. A. le R. du Plooy gerig om as deel van ’n groep
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Afrikaanse kerkleiers president T. Mbeki en minister G. Buthelezi te ontmoet ten einde gesprek
te voer oor sake van gemeenskaklike belang. Verskeie sake van belang is van beide kante
aangeraak. Op ons versoek het die regering onderneem om die gesprek voort te sit, en te
oorweeg om dit op ’n gereelde basis te doen. Tot dusver was daar nog geen verdere optrede nie.
3.6 Kapelaansdienste
3.6.1 Bestaan daar nog enige necessitas vir GKSA se voortgesette deelname aan die
Kapelaansdienste in SANW en SAPD? [Korrektiewe dienste word uitgesluit omdat die opset
daar heeltemal verskillend is van die SANW is.]
3.6.2 Uit die historiese gegewens is dit opvallend dat in buitegewone tye soos oorlogsituasie die
getalle van kapelane toegeneem het, terwyl dit in vredestye weer drasties afgeskaal is.
3.6.3 Die onderliggende rede daarvoor is dat in normale omstandighede kerke/gelowe self
verantwoordelik is vir die godsdienstige versorging van hulle lidmate.
Wanneer
buitengewone situasies geld (soos ’n oorlogsituasie waar die staat sy burgers onttrek en
ontplooi in ’n situasie waar dit vir kerke/gelowe onmoontlik is om self hulle lidmate/lede
godsdienstig te versorg), voorsien die staat dan die ruimte vir kerke om via die kapelaansdiens
hulle lede godsdienstig te versorg. In vredestye word die taak weer teruggegee aan die kerke
om die taak self te verrig terwyl net ’n professionele kernkorps oorbly om kontinuïteit te
verseker in situasies wat nog bestaan wat dit vir kerke onmoontlik maak om hulle lidmate te
bereik.
3.6.4 Die neiging bestaan dat die kapelaansdiens die bande met die plaaslike kerke op ’n baie losser
basis wil hê sodat dit makliker is om kapelane te kan verplaas. Die aanstelling van kapelane
gaan in die toekoms ook net op ’n termynbasis geskied (bv. vir 5 jaar) waarna hy heraangestel
kan word of weer deur die kerk teruggeneem moet word. Aanstellings gaan ook voortaan
gedoen word nadat die pos in die media geadverteer is sonder dat die kerke daarin inspraak
gehad het.
3.6.5 Ingevolge art. 15 van die konstitusie het die kerk nog steeds die reg om sy lidmate te bedien
waar hulle hulle ookal bevind en die owerheid kan hulle nie daardie reg ontneem nie.
Toekomstige werkswyse
Dit het toenemend duidelik geword dat die tradisionele werkswyse wat in die verlede deur
Deputate vir Gesprek met die Owerheid gevoer is, indringend hersien moet word. U Deputate
het dan ook heelwat tyd en aandag aan besinning en herbeplanning bestee. Hoewel u Deputate
dit eens is oor die hooftrekke, is daar besonderhede waaraan tans nog gewerk word. Daarom
versoek u Deputate beleef dat hierdie saak oorstaan vir die Aanvullende Agenda. Om dieselfde
rede hou u Deputate sy voorstelle vir die opdrag(te) aan die volgende Deputate eers agterweë.
E. AANVULLENDE RAPPORT
In die Rapport het die Deputate gestel dat ons oor twee sake aanvullend sal rapporteer:
a) ‘n voorstel oor ‘n hersiene werkswyse, en in die lig daarvan ook
b) hersiene opdragte aan die nuwe Deputate.
1. Werkswyse
1.1 Doel
Om nie net deur middel van Deputate nie, maar ook deur soveel as moontlik lidmate by die
verskillende owerheidsinstansies oor belangrike aangeleenthede te getuig.
Afgesien van hulle primêre taak – om namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika met die
Regering van die Republiek van Suid-Afrika (en waar nodig, ook met ander owerheidsinstansies)
te skakel – behoort die Deputate hulle pertinent daarop toe te spits om ons lidmate toe te rus om
hulle plig as landsburgers maar boweal as gelowiges effektief na te kom deur ‘n duidelike
getuienis oor aktuele sake tot die owerheid op die verskillende vlakke te laat uitgaan.
1.2 Agtergrond
Die tradisionele wyse van skakeling met veral die nasionale owerheid was tot dusver gesprekke
op die hoogs moontlike vlak. Sedert 1994 het dit toenemend ‘n moeisame proses geword met
soms twyfelagtige resultaat.
Eerder as om hierdie gesprekke te beperk, behoort hulle dramaties uitgebrei te word deur hulle
nie net op sogenaamde topvlak te voer nie, maar dit uit te brei na alle geledinge, net net
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provinsiaal nie maar ook wat plaaslike bestuur betref. Dit moet ook nie net amptelike
verteenwoordigers wees wat hulle stem laat hoor nie, maar soveel as moontlik van ons lidmate –
in hulle hoedanigheid as landsburgers, maar by uitstek kragtens die amp van die gelowige.
Hiervoor moet hulle uiteraard op kundige wyse toegerus word. Hoe dit sou kon geskied, word in
hierdie Memorandum uiteengesit.
So ‘n benadering sal ongetwyfeld op weerstande stuit. Dit gaan sonder meer dwars teen die
neiging van heelwat lidmate in die verlede, en ook tans, sy dit om verskillende redes en op
verskillende maniere. Waar daar voor 1994 by sommige ‘n tendens was om te kritiekloos sake
aan die regering van die dag oor te laat (behalwe dan op stemdag), is die versoeking tans om met
‘n gevoel van magteloosheid jou aan landsake te onttrek.
God gebruik meermale praktiese omstandighede om ons na die beginsel terug te bring. Daar
word heelwat gepraat oor die verval van die amp van die gelowige. Hier is ‘n manier om dit
minstens op die terrein van burgerpligte te laat herleef.
1.3 Die kern
Eintlik is die resep baie eenvoudig. Basies kom dit op die volgende neer:
1.3.1 Identifiseer die belangrikste sake wat in die afsienbare toekoms aktueel gaan wees (of
desnoods reeds is).
1.3.2 Laat deskundiges hieroor Skrifgetroue populêr-wetenskaplike inligtingstukke opstel.
1.3.3 Stel dit tot beskikking van almal wat belangstel en hulle stem op gepaste wyse wil laat hoor.
Hierop kan uiteraard verder voortgebou word, soos dat Kerkrade die inligting deur
besprekingsgeleenthede laat deurwerk, of dat optrede in mindere of meerdere mate georkestreer
word, of dat terugvoering gereeld geëvalueer word.
‘n Kernvraag is: Wie doen wat – en wie betaal?
Belangriker is: Wil ons? Is dit ons erns om te getuig?
Die heel belangrikste is uiteraard: Wat verwag die Here van ons as gelowiges in die Nuwe SuidAfrika?
1.4 Aanvoorwerk
U Deputate kon nie daarin slaag om ‘n volledig uitgewerkte plan aan die Sinode voor te lê nie.
Die saak is egter so belangrik dat dit nie eers tot die volgende Sinode in die beplanningstadium
kan bly nie. Ons vertrou dat wat in hierdie Memorandum en in die Bylaes gestel word,
voldoende is om die Sinode die voorgestelde (addisionele) werkswyse te laat goedkeur, sodat die
nuwe Deputate nie net die plan verder kan verfyn nie, maar intussen ook al reeds begin
implementeer – uiteraard binne ‘n duidelike raamwerk.
‘n Moontlike wyse waarop die eerste stap – die identifisering van sake wat binne die afsienbare
toekoms aktueel gaan wees – minstens voorberei sou kon word, word in Bylae A uiteengesit.
Van u Deputate probeer steeds om hiervoor die nodige fondse te werf, maar tot dusver nog sonder
sukses.
Vir die tweede stap – dat deskundiges hieroor Skrifgetroue populêr-wetenskaplike inligtingstukke
opstel – sou die Deputate gebruik kon maak van ‘n koördineerder (hetsy ‘n persoon, hetsy ‘n
klein komiteetjie) sê in Potchefstroom, wat gereeld op hoogte gehou word deur die luisterpos in
Kaapstad (en eventueel ook elders), sodat hy/sy/hulle kundiges kan identifiseer wat op ‘n
vrywillige basis en desnoods in eie reg oor die betrokke sake gereeld vanuit Gereformeerde
geledere tydige en deskundige voorleggings ter tafel gelê kon word, sy dit dan nie noodwendig
altyd formeel namens die Gereformeerde Kerke nie.
Hierdie vertoë sou ook verwerk kon word in populêre inligtingstukvorm, of in artikels in Die
Kerkblad (en aanverwante publikasies), sodat lidmate op hulle beurt ook kundige vertoë kan rig
en die openbare mening positief kan probeer beïnvloed – die derde stap van bogenoemde
aksieplan. Van die geleenthede wat die Grondwet in hierdie verband bied, moet voluit gebruik
gemaak word. Kyk in hierdie verband Bylae B.
Besluit: Kennis geneem.
2. Hersiene opdrag
Die Sinode 1997 het reeds begin om die uiteenlopende rits opdragte van hierdie Deputate te
rasionaliseer en te sistematiseer. Hierdie proses kan egter goedskiks nog verder gevoer word.
Daarbenewens het die voorgestelde hersiene werkswyse van die Deputate (soos hierbo
uiteengesit) uiteraard ook implikasies vir die opdrag aan die Deputate.
Die fokus behoort op die inisiërende en koördinerende rol van die Deputate vir die interaksie
tussen Kerk en Staat te wees, en daarom ook nie te veel detail-spesifikasies te bevat nie. Die
Sinode kan uiteraard van tyd tot tyd konkrete sake wat spesifieke aandag behoort te ontvang,
pertinent in die mandaat van die Deputate insluit, maar hulle hoef nie daarna as ‘t ware
roetinematig gekonitueer te word nie.
Dit impliseer dat sake soos immigrasie (1.12 van die huidige opdragte), of die Wet op Publikasies
(1.4), die ontheiliging van die Rusdag (1.6), en die Nasionale Plan insake Alkohol- en
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Dwelmmisbruik (1.7) nie spesifiek uitgelig hoef te word nie, hoe belangrik hierdie sake ook al
mag wees. Ook die benoeming van ‘n suster op die Deputate (1.3) en die versoek van Partikuliere
Sinodes om Deputate te benoem om met Streeksowerhede te skakel (1.14), is sake wat die Sinode
self kan doen en dus nie na Deputate hoef te verwys nie. Die gebruiklike gesprek met
Parlementslede/Streeksverteenwoordigers (1.5), wat ook lidmate van die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika is, is deur die geskiedenis agterhaal. En dan is die Deputate vir Christelike Onderwys
sekerlik in staat om self die saak van Christelike Onderwys by die verskillende owerhede te
bepleit (1.5), en boonop meer kundig.
Opdragte 1.2 (om aandag te gee aan sake wat na hulle verwys is) en 1.9 (voortsetting van die
gesprek met die Staatspresident/Owerheidsinstansies) is so vanselfsprekend dat dit nie uitdruklik
genoem hoef te word nie, terwyl 1.1 (die deurgee van die adres van die Deputate an
Staatsdepartemente en Provinsiale Administrasies/Streeksrade weinig nut het in die lig van die
feit dat die Administratiewe Buro in elk geval beskou word as die adres van die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika.
Indien die Sinode die hersiene werkswyse aanvaar, is 1.3 (hou wetgewing voortdurend dop) en
1.10 (gee so gereeld moontlik noodsaaklike inligting aan kerkrade deur) in elk geval daarby
inbegrepe.
Hangende die besluit van die Sinode oor Kapelaansdienste sou hierdie opdrag (1.8) steeds vir die
rekening van die nuwe Deputate kon bly.
Die huidige 14 opdragte aan die Deputate (tot en met Sinode 1997 was dit 24!) – met hulle
onderskeie onderafdelings en uitbreidings – sou dus tot die volgende 3 (eventueel 2) gereduseer
kon word:
2.1 Om namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika die nodige skakeling met die Regering van
die Republiek van Suid-Afrika te onderhou.
2.2 Om die kerke by te staan in hulle skakeling met die owerhede op die verskillende vlakke.
2.3 Om namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op te tree ten opsigte van die
Kapelaansdiens en moontlike soortgelyke gevalle.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbevelings
3.1 Die Sinode neem van bogenoemde kennis.
3.2 Die voorgestelde werkswyse word aanvaar.
3.3 Die gewysigde opdrag word aanvaar. Deputate word aangewys om:
3.3.1 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika die nodige skakeling met die Regering van
die Republiek van Suid-Afrika en ander instansies waarmee ons as Gereformeerde Kerke
moet skakel (soos bv. die MVI) te onderhou.
3.3.2 kerke van die GKSA by te staan in hulle skakeling met die owerhede op die verskillende
vlakke; asook om, waar nodig en moontlik, met ander kerke mee te werk in die skakeling met
die owerhede, waaronder die moontlike betrokkenheid by ‘n “luisterpos” by die Parlement.
3.3.3 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op te tree ten opsigte van die
kapelaansdienste en moontlike soortgelyke gevalle (w.o. vrywillige deeltydse kapelane).
3.4 Die Sinode moedig die Partikuliere Sinodes aan om Deputate te benoem vir skakeling met die
betrokke provinsiale owerhede
3.5 Die Sinode roep lidmate op om hulle roeping kragtens die amp van die gelowige ook in landsake
getrou na te kom.
Besluit: Goedgekeur.

24.2

RAPPORT DEPUTATE NOODTOESTANDE (Artt.92, 167)

A. Ds. P. Fanoy stel die Rapport.
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Diakonale Sake.
C. Ds. C.S. Grobler stel die Kommissierapport.
D. RAPPORT
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1. Opdrag
Acta 1997:860-863.
1.1 Algemeen:
1.1.1 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).
1.1.2 Daarna moet die Deputate met inligting na kerke gaan en die aard van die insameling meld.
1.1.3 Oor sake wat die uitvoering van hul 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.
1.2 Samestelling:
Die Deputate moet ook diakens uit twee kerke insluit (By diakonieë moet afstande in ag geneem
word).
1.3 Werkswyse:
1.3.1 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.
1.3.2 Die uitdeling moet volgens die eis van die diakenamp geskied.
1.3.3 Die Fonds vir noodtoestande moet voortbestaan. Die benoemde Deputate moet die fonds
uitbou en ook vir eventuele noodtoestande aanwend.
1.4 Besondere opdragte (vgl Acta 1997:860, 2.4):
1.4.1 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
1.4.2 Die Deputate kan kontak maak en behou met ander kerklike instansies wat gemoeid is met
soortgelyke hulpverlening.
1.4.3 Die Deputate moet by konstituering iemand uit eie geledere aanwys om sake na Radio en TV
en die kerklike nuusblaaie deur te stuur.
1.4.4 Die Deputate kry opdrag om weë en middele te vind om hullle werk aan die kerk in die
ressort van die Algemene Sinode bekend te stel.
1.4.5 Die Deputate kry opdrag om riglyne vir aansoeke op te stel en aan diakonieë te verskaf.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis kan neem
1.1 Samestelling van Deputate
’n Diaken van onderskeidelik die kerke Randburg en Roodepoort is op die Deputate benoem en
die Deputate het deurentyd dieselfde gebly. ’n Dagbestuur bestaande uit die Voorsitter, Skriba en
een Diaken is aangewys.
1.2 Uitvoering van opdragte
1.2.1 Waar die Deputate van omstandighede bewus was wat moontlike noodsituasies kon oplewer,
is die nodige navrae tot moontlike hulpverlening gedoen. Dit kan met dankbaarheid gemeld
word dat sodanige hulp gedurende die tydperk nie nodig was nie.
1.2.2
Die kerkverband is voortdurend op hoogte gehou van sake waaroor hulle kennis moes verkry.
Dit is gedoen met skrywes wat elke jaar uitgestuur is. Bydraes tot die fonds is met dieselfde
skrywes gevra. Daarby is hulp van diakonieë gevra in die identifisering van noodsituasies in
hulle omgewings. Verder is diakonieë herinner aan die opdrag aan die Deputate en is hulle
genooi om waar nodig om hulp aan te klop.
1.2.3 Die skriba is aangewys om enige nuuswaardige sake aan die Radio, TV en Kerklike
Nuusblaaie deur te gee.
1.2.4 Die riglyne vir aansoeke soos saamgestel deur die vorige Deputate, is weer gebruik en dit is
aan alle diakonieë deurgegee.
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1.3 Aansoeke om hulpverlening
Verskillende aansoeke is deurlopend ontvang en waar dit binne die Deputate se mandaat geval en
aan alle vereistes voldoen het, is die nodige hulp soos beskikbaar verleen. Die Deputate het hulle
in elke geval na die beste van hulle vermoë van die meriete van elke saak vergewis.
1.3.1 Die GK Duineveld
1.3.2 Die GK Vanderbijlpark-Suid
1.3.3 Predikante en lidmate in Die Republiek van Kongo
In die verlede is hulp direk aan die mense aldaar gelewer. Die Deputate het egter ’n gesprek
met prof. J.H. van Wyk (wat daar ’n besoek afgelê het) en ds. J.L. du Plooy van
Potchefstroom-Noord gehad rakende die situasie aldaar. Genoemde gemeente het ’n
werkgroep wat hulle toespits op hulp in die Kongo. Daar is gevolglik besluit om in die
toekoms in noue samewerking met die gemeente hulp aldaar te verleen aangesien hulle goeie
kontak het deur ds. Kayayan.
1.3.4 Good News Community Church
1.3.5 Hulp aan vlugtelinge in die NAVO/Kosovo stryd
Navrae oor hulp in die verband is ontvang. Kontak oor die saak is gemaak met die Rooikruis
en advies is ingewin van die kantoor van die Kommissaris van vlugtelinge asook ’n kundige
persoon in Internasionale Politiek. ’n Skrywe is daarna aan alle Kerke gestuur en terugvoer
oor die aangeleentheid word nog ingewag. Oor die saak sal met die Aanvullende Rapport
verslag gelewer word.
1.3.6 Versoek van GK Sasolburg insake die nood van ’n spesifieke broeder
Ook hierdie saak is nog nie afgehandel nie omdat nog op finale terugvoer van die gemeente
gewag word. Daaroor sal ook in die Aanvullende Rapport gerapporteer word.
1.3.7 Aansoek van hulp van GK Potchefstroom-Noord insake hulp aan proponente
Hierdie skrywe is baie laat ontvang. In so mate dat al die betrokke broeders reeds beroepe
ontvang het toe die skrywe uiteindelik by ons aangekom het. Die gemeente is skriftelik so in
kennis gestel.
1.3.8 Ander aansoeke
Aansoeke wat ontvang is en na die oordeel van die Deputate nie binne ons mandaat geval het
of meriete gehad het nie, is as sodanig gehanteer en aansoekers is so in kennis gestel.
Besluit: Kennis geneem.
2. Finansies
Vir die finansiële verslag word u verwys na die Rapport van die Administratiewe Buro. As
Deputate wens ons graag ons dank te betuig teenoor die personeel van die Buro (in besonder br.
Vorster) vir hulle ondersteuning en goeie samewerking.
Besluit:
1. Kennis geneem.
2. Kerkrade word aangemoedig om deur die Deputate vir Diakonale Sake so vinnig moontlik hulp te
verleen waar noodtoestande ontstaan.
3. In gevalle waar die nood plaaslik van aard is kan diakonieë ook ‘n bydrae lewer deur die opbou
van ‘n fonds en onderlinge skakeling.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Keur die optrede van die Deputate goed.
3.2 Wys weer Deputate aan wat diakens uit twee kerke insluit.
3.3 Herformuleer die nuwe Deputate se opdragte as volg:
3.3.1 Die primêre opdrag is 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. In die hulpverlening moet voorkeur gegee word aan aansoeke waar
noodlydendes in staat gestel word om in groter mate selfversorgend te word.
3.3.2 Stel ondersoek in na noodsituasies en –toestande binne en buite die Republiek van SuidAfrika. Bekom gegewens oor die nood van geloofsgenote binne en buite die GKSA en ook
van ander (Gal 6:10).
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3.3.3

Maak en behou kontak met ander kerklike instansies, liggame en instellings wat gemoeid is
met soortgelyke hulpverlening.
3.3.4 Gee aan die Kerke inligting en advies oor ter saaklike hulpverlening.
3.3.5 Kry opdrag om alle behoeftes onder die aandag van kerke en diakonieë te bring en bydraes tot
die Fonds vir Noodtoestande te vra.
3.3.6 Dra daartoe by, sover moontlik, dat die uitdeling van hulp volgens die eise van die amp van
die diaken sal geskied.
3.3.7 Vind weë en middele om hulle werk aan die kerke in die ressort van die Algemene Sinode
bekend te stel.
3.3.8 Wys by konstituering iemand uit eie geledere aan om in samewerking en in oorleg met
Deputate vir Radio en TV sake na Radio, TV en kerklike nuusblaaie deur te stuur.
3.3.9 Lig kerke in oor hulle opdrag en voorsien diakonieë van die toepaslike aansoekvorms.
3.3.10 Die Deputate moet in hulle Rapport aan die Sinode besonderhede van die hulpverlening aan
kerke en instansies verskaf.
3.3.11 Uitbou van die fonds: ‘n Dringende beroep word op die kerke gedoen om ruim tot die Fonds
by te dra sodat die GKSA nog effektiewer aan mense in nood ‘n handreiking kan gee.
3.3.12 Ondersteuning van Deputate: Kerke word opgeroep om projekte vir samewerking en die
bekamping van armoede aan die Deputate voor te lê om in plaaslike verband hulle roeping tot
hulpverlening uit te voer.
3.3.13 Skakeling met Sinodale Deputate Diakonale Sake (SDDS): Die Deputate Noodtoestande
moet gereeld met die SDDS skakel.
3.3.14 Naamsverandering: Die Deputate verander na Deputate vir Noodlydendes en Noodtoestande.
Besluit: Goedgekeur.
E. AANVULLENDE RAPPORT
1. Opdrag
Vergelyk Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake vir kennisname deur die Sinode
2.1 Die Deputate Noodtoestande het een keer na Junie 1999 vergader.
2.2 Aansoeke ontvang en gehanteer:
2.2.1 Kongo Hulpfonds
Hierdie saak het oorgestaan van ons vorige vergadering nadat versoeke tot hulp van die
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord ontvang is vir die versorging van die predikante in
die Republiek van die Kongo. Daar is besluit om R12 000 vir hulp tot aan die einde van
Januarie 2000 te verleen. Dit hoofsaaklik omdat hierdie huidige Deputate se termyn met die
Sinode 2000 ten einde loop. Die volgende Deputate sou na ons mening die saak weer verder
kon opneem (vgl. 2.3.3 van die Rapport).
2.2.2 Geref. Kerk Vanderbijlpark-Suid
‘n Tornado het die gebied vroeg in Oktober 1999 getref en vier gesinne het al hulle besittings
verloor. Dit is vier gesinne wat deur die gemeente ondersteun word. Daar is besluit om ‘n
bedrag van R8 000 vir hulp aan die gesinne te bewillig.
2.2.3 Geref. Kerk Aranos
Die droogte wat reeds vier jaar in die gebied heers, het veroorsaak dat ‘n aantal gesinne in
groot nood gedompel is. Bankrotskap staar van die gesinne in die gesig. Die Diakonie van
die gemeente het eenvoudig nie meer fondse om die mense te ondersteun nie en die gemeente
se getalle het daarmee saam ook nog afgeneem. Daar word besluit om ‘n bedrag van R20 000
aan die Diakonie te stuur ter ondersteuning van mense in nood en ‘n brief sal daarmee saam
aan hulle gestuur word.
2.2.4 Diakonie, Geref. Kerk Lindley
‘n Versoek om hulp is van die Diakonie van Geref. Kerk Lindley ontvang en gehanteer. ‘n
Bedrag van R19 700 is toegestaan.
Besluit: Kennis geneem.
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3. Finansies
Kyk by die Rapport van die Administratiewe Buro. Dit dien vermeld te word dat die Deputate
Noodtoestande se fondse drasties afgeneem het en min fondse bekom is vanuit die kerkverband.
Die Deputate is bewus daarvan dat vele Diakonieë met groeiende nood in verskeie gemeentes dit al
moeiliker vind om wyer hulp te verleen. Daarom is daar nogeens ‘n skrywe aan die kerkverband
gerig om die situasie onder almal se aandag te bring en om Kerke aan te moedig om die Deputate
Noodtoestande se fondse aan te vul.
Besluit: Kennis geneem.

24.3
A.
B.
C.
D.
E.

RAPPORT DEPUTATE VIR KORRESPONDENSIE MET ANDER NASIONALE
SINODES (Artt.76, 138, 175)

Dr. D.G. Breed stel die Rapport.
Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Samelewing 1
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Rapporte i.v.m. ander Nasionale Sinodes.
Dr. H.G. Stoker stel die Kommissierapport.
Ds. G.N.V. Botha stel die Rapport van die Kommissie van Pre-advies insake gesprek met Sinodes
Soutpansberg en Middellande.

F. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1997:870-871, 810, 936.
1.1 Om (met in agneming 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 kan bystaan.
1.2 Om gronde vir die probleme, wat ander Sinodes met die besluite van die GKSA en met sekere
Kerkorde-artikels het, verder te weeg en die volgende Sinode GKSA gemotiveer en gespesifiseer
oor die moontlike handhawing, skrapping en/of wysiging van sodanige besluite en of artikels te
adviseer.
1.3 Om in hierdie proses noue skakeling met die Deputate vir die herindeling van die Partikuliere
Sinodes te hou.
1.4 Om jaarliks inligting oor die vordering aan die Deputate vir Korrespondensie van die onderskeie
Partikuliere Sinodes deur te gee.
1.5 Om aangaande die vraag van Sinode Soutpansberg in verband met “geographical arrangements as
stated in our Church Order” so spoedig moontlik op die skrywe van Sinode Soutpansberg te
antwoord in ooreenstemming met die besluite wat op hierdie Sinode geneem is.
1.6 Om aangaande die regsinnigheid van die Sionsliedere “met die ander kerke in gesprek te tree en
eventueel saam te werk aan die regsinnigheidstoets daarvan en aan Sinode 2000 daaroor te
rapporteer”.
1.7 Om aandag te gee aan Sinode Middellande se versoek dat “solank as die huidige samestelling van
meerdere vergaderings geld, 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.”
Besluit:
1. Kennis geneem.
2. Die volgende Kommissie word aangewys om Deputate met ‘n geskrewe mandaat aan te beveel
met gesprek met Sinodes Soutpansberg en Middellande: Drr. W.C. Opperman (s), H.G. Stoker,
ds. G.N.V. Botha, proff. J.M. Vorster, A. le R. du Plooy.
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2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Algemeen
Die Deputate het ’n hele aantal kere met Deputate van Sinode Soutpansberg en Sinode
Middellande vergader. Aangesien al die vergaderings in Pretoria gehou is, is die koste vir die
vergaderings (reis- en daggeld van al drie Deputate) deur GKSA (Potchefstroom) gedra. Al die
vergaderings is op inisiatief van die Deputate van GKSA (Potchefstroom) gehou. Die
korrespondensie met ander Sinodes is baie bemoeilik deurdat die ander Deputate soms op baie
kort kennisgewing laat weet het dat hulle nie die vergadering kan bywoon nie (Soutpansberg) of
baie laat vir vergaderings opgedaag het (Middellande). Naas vergaderings wat met die Deputate
van die ander Sinodes gehou is, is korrespondensie ook op die volgende wyses gedoen:
• Die Sinode van Soutpansberg 1998 is deur prof. Dries du Plooy bygewoon en die besluit van
Sinode GKSA (Potchefstroom) 1997 aangaande die wyse waarop kerke mekaar in
kerkregering kan bystaan, is deur hom aan die Sinode voorgehou.
• Die besluit van Sinode GKSA (Potchefstroom) 1997 is in Engels vertaal en aan die Deputate
van die ander Sinodes voorsien.
2.2 Gesprek oor ’n wyse waarop kerke mekaar in kerkregering bevredigend kan bystaan
In die gesprekke oor ’n wyse waarop kerke mekaar binne en buite taal- en kultuurverband in
kerkregering bevredigend kan bystaan, kon die Deputate tot op die datum waarop Rapporte vir die
Sinode 2000 ingehandig moes word nie volledig ooreenstemming met die Deputate van die ander
twee Sinodes bereik nie. Ooreenstemming bestaan steeds dat kerke mekaar in die kerkregering in
gebiedsklassisse, streeksinodes en in ’n “algemene sinode” moet bystaan. Oor die wyse waarop
taal- en kultuurverwante sake in belang van die kerke gehanteer moet word, kon geen
ooreenstemming bereik word nie. Die Deputate het besluit om, nadat die Sinoderapport
ingehandig moes word, tot en met Sinode 2000 voort te gaan om met die Deputate van die ander
twee Sinodes gesprek te voer. Die Deputate het beplan om in hierdie tyd die klem in die
samesprekings te laat val op die aspekte waarin daar reeds tussen die Deputate ooreeenstemming
bestaan. Die feit dat die onderskeie Deputate ooreenstem oor die noodsaak van gebiedsklassisse,
bied die moontlikheid dat daar reeds in die jaar 2000 oorgegaan kan word tot die oproep van sulke
gebiedsklassisse. Daar sal D.V. in die Aanvullende Rapport daaroor gerapporteer word.
2.3 Gesprek oor probleme van ander Sinodes met Sinodebesluite van die GKSA en met sekere
Kerkorde-artikels
Dit het uit samesprekings met die Deputate van die ander Sinodes duidelik geword dat probleme
wat die ander Sinodes met besluite van Sinode GKSA (Potchefstroom) en met sekere Kerkordeartikels het, opgelos sou word indien die Sinodes ’n bevredigende weg kon vind waarop kerke
mekaar oor taal- en kultuurgrense heen kan bystaan. In die korrespondensie met ander Sinodes is
daar gevolglik gekonsentreer op ’n wyse waarop kerke mekaar kan bystaan en spesifieke sake oor
die Kerkorde en Sinodebesluite is nie aan die orde gestel nie.
2.4 Skakeling met die Deputate vir die herindeling van die onderskeie Partikuliere Sinodes en die
Deputate vir Korrespondensie van die onderskeie Partikuliere Sinodes
Hoewel skakeling met bogenoemde Deputate plaasgevind het, het die samesprekings tussen
Deputate van die onderskeie Sinodes nie sodanig gevorder nie dat dit gelei het tot konkrete
implikasies vir die herindeling van die Partikuliere Sinodes.
2.5 Antwoord aan Sinode Soutpansberg aangaande die vraag oor “geographical arrangements as
stated in our Church Order”
In samesprekings met die Deputate van Sinode Soutpansberg is volledig aandag gegee aan die
vraag van Sinode Soutpansberg aangaande die geografiese meerdere vergaderings. Die Deputate
het ook ’n skrywe in hierdie verband aan die Sinode Soutpansberg (1998) gerig (Bylae 1).
Tydens die Sinode van Soutpansberg 1998 is die besluit van Sinode GKSA (Potchefstroom) oor
geografiese meerdere vergaderings ook in opdrag van die Deputate volledig deur prof. Du Plooy
aan die Sinode verduidelik.
2.6 Gesprek aangaande die Sionsliedere
Die vraag oor die regsinnigheid van die Sionsliedere is met die Deputate van die ander Sinodes
bespreek. Die ander Deputate het aangedui dat hulle nie tans gereed is om die saak in diepte te
bespreek nie. Die Deputate van GKSA (Potchefstroom) het in die lig daarvan besluit dat die
ander Sinodes self verder oor die saak moet oordeel.
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2.7 Gesprek met Sinode Middellande aangaande ’n afvaardiging van Middellande na Sinode
Potchefstroom om te handel oor alle sake rakende die opleiding van predikante
In die gesprek met Sinode Middellande oor bogenoemde saak is gestel dat daar altyd geleentheid
is dat ’n afvaardiging van Sinode Middellande die Sinode GKSA (Potchefstroom) kan bywoon.
Daar is besluit dat die Deputate van GKSA (Potchefstroom) ’n versoek tot die Sinode sal rig dat
die afvaardiging van Middellande oor die tersaaklike aangeleenthede ’n spreekstem sal ontvang.
Dit is aan die Deputate van Middellande gestel dat die verandering van die samestelling van ’n
meerdere vergadering vir een saak allerlei kerkregtelike implikasies het.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet oordeel
3.1 Keur die optrede van die Deputate goed.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Sinode Middellande en Sinode Soutpansberg word uitgenooi na die Nasionale Sinodes met ‘n
spreekstem oor alle sake rakende die opleiding van predikante wat op die Agenda is.
Besluit: Goedgekeur.
4. Aanbevelings
4.1 Die Sinode benoem weer Deputate.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Die opdrag aan die Deputate is:
Voer (met inagneming van die vorige gesprekke met ander Sinodes en besluite van die Sinode
GKSA [Potchefstroom]) gesprek oor ’n wyse waarop kerke mekaar binne taal- en kultuurverband,
asook buite taal- en kultuurverband bevredigend kan bystaan.
Besluit: Kennis geneem (kyk besluit onder punt 3 by Aanvullende Rapport).
G. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Standpunte van ander Nasionale Sinodes aangaande GKSA, Potchefstroom se voorgestelde wyse
van kerkregering (Acta 1997:864-870)
Dit het uit samesprekings met die Deputate van ander Sinodes weereens geblyk dat die ander
Nasionale Sinodes probleme het met die voorstel van Sinode GKSA 1997 (Acta 1997:864-870)
aangaande die wyse van kerkregering. Die Deputate is egter dankbaar om te kan rapporteer dat
die Deputate van al drie Sinodes steeds bereid was om verder oor die aangeleentheid gesprek te
voer.
1.2 Punte van ooreenkoms tussen die Sinodes
Hoewel die Deputate van die ander Sinodes laat blyk het dat hulle nie met die voorstel van
GKSA in geheel saamstem nie, was dit duidelik dat hulle tog wel met sekere belangrike aspekte
van die voorstel saamstem. Eerstens is die Deputate van al drie Sinodes eenstemming dat kerke
van die drie Sinodes in gebiedsklassisse, streeksinodes en ‘n Sinode byeen moet kom. Tweedens
is daar eenstemmigheid dat taal- en kultuurfaktore in kerklike vergaderings verreken moet word.
Die Deputate het egter verskil oor die wyse waarop hierdie taal- en kultuurfaktore in die
meerdere vergaderings verreken moet word.
1.3 Implementering van ‘n wyse van kerkregering ten op sigte van aspekte waarin daar konsensus is
Die Deputate van GKSA was van oordeel dat ernstig oorweging gegee moet aan die
implementering van sake waaroor daar konsensus tussen die Nasionale Sinodes is. Dit hou in dat
die drie Nasionale Sinodes gesamentlik sal begin werk aan ‘n indeling van gebiedsmeerderevergaderings sodat dit so spoedig moontlik kan begin funksioneer.
1.4 Die implementering van gebieds-meerderevergaderings naas bestaande meerdere vergaderings
Dit is vir die Deputate duidelik dat, ongeag die wyse waarop meerdere vergaderings in die
toekoms sal funksioneer, daar nie meteens van een praktyk van kerkregering na ‘n ander
oorgegaan sal kan word nie. Die implementering van gebieds-meerderevergaderings naas
bestaande meerdere vergaderings bied aan kerke geleentheid om later met groter insig besluite te
kan neem oor die beste wyse waarop kerke mekaar in kerkregering kan bystaan.
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1.5 Agendas van gebieds-meerdere vergaderings
Wanneer sulke gebieds-meerderevergaderings gehou word, bepaal die vergaderings hulle eie
agendas met inagneming van relevante kerkregtelike en kerkordelike beginsels en met
inagneming van die feit dat daar tans ook ander meerderevergaderings is wat aan bepaalde sake
aandag gee.
1.6 Agendas van bestaande meerdere vergaderings in die GKSA
Bestaande meerdere vergaderings bepaal hulle agendas met inagneming van relevante
kerkregtelike en kerkordelike beginsels en met inagneming van die feit dat daar tans ook ander
meerdere vergaderings is wat in die GKSA funksioneer.
1.7 Versoek aan ander Sinodes aangaande die indeling en oproep van streeksmeerdere vergaderings
Om ordelik die nuwe streeks-meerderevergaderings byeen te kan roep, sou dit nodig wees dat al
drie Nasionale Sinodes in die indeling en oproep van hierdie vergaderings meewerk. Die Sinode
GKSA behoort daarom ‘n versoek tot die ander twee Sinodes te rig om Deputate aan te wys om
saam met die Deputate van GKSA te werk in die indeling en saamroep van gebiedsmeerderevergaderings.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode moet oordeel
2.1 Versoeke tot die ander Sinodes
2.1.1 Die Sinode versoek die ander twee Nasionale Sinodes om saam met die GKSA
(Potchefstroom) te werk aan ‘n indeling van gebieds-meerdere-vergaderings sodat dit so
spoedig moontlik sal begin funksioneer.
2.1.2 Die Sinode stel aan die ander twee Sinodes voor dat elke Sinode ses Deputate aanwys met die
volgende opdragte:
2.1.2.1 Om met die ander twee Sinodes se Deputate saam te werk in die indeling en saamroep van
gebieds-meerdere-vergaderings, te wete streeksklassisse, streeksinodes en ‘n Algemene
Sinode.
2.1.2.2 Ná oorleg met alle plaaslike kerke die indelings te finaliseer.
2.1.2.3 Roepende kerkrade vir die onderskeie gebieds-meerdere-vergaderings aan te wys.
2.1.2.4 Aandag te gee aan die afvaardiging na hierdie meerderevergaderings.
2.1.2.5 Die nodige maatreëls te tref sodat ‘n Sinode, waarheen alle streeksinodes afvaardig, opgeroep
kan word.
Besluit: Punte 2.1.1 tot 2.1.2.5 word soos volg gewysig en goedgekeur:
1. Ter wille van die implementering van gebieds-meerdere-vergaderings versoek die Sinode die
ander twee Nasionale Sinodes om saam te werk aan ‘n indeling van gebieds-meerderevergaderings, sodat dit so spoedig moontlik sal begin funksioneer. Die Sinode stel aan die ander
twee Sinodes voor dat elke Sinode ses Deputate aanwys met die volgende opdragte:
1.1 Werk saam met die ander twee Sinodes se Deputate in die indeling en saamroep van gebiedsmeerdere-vergaderings soos Streekklassisse, Streeksinodes en ‘n landwye Sinode in
ooreenstemming met 1.5 en 1.6 hierbo (vgl. Acta 1997:865-868, 2.1.3.1-2.1.3.3).
1.2 Finaliseer die indelings na oorleg met alle plaaslike kerke.
1.3 Wys roepende kerkrade aan vir die onderskeie gebieds-meerdere-vergaderings.
1.4 Gee aandag aan die afvaardiging na hierdie meerdere vergaderings.
1.5 Tref die nodige maatreëls sodat ‘n landwye Sinode, waarheen alle Streeksinodes afvaardig,
opgeroep kan word.
1.6 Kom met gesamentlike voorstelle na die onderskeie Sinodes oor hoe die Kerkorde gewysig moet
word om aan die nuwe reëling reg te laat geskied.
3. Aanbevelings
3.1 Die Sinode benoem weer Deputate.
3.2 Die Deputate ontvang die volgende opdragte:
3.2.1 Gee, indien die ander Sinodes daartoe instem, uitvoering aan die opdragte in 2.1.2.
3.2.2 Voer gesprek indien dit verder nodig is – met inagneming van die vorige gesprekke met ander
Sinodes en besluite van die Sinode GKSA (Potchefstroom) gesprek te voer oor ‘n wyse

500

waarop kerke mekaar binne taal- en kultuurverband, asook buite taal- en kultuurverband,
bevredigend kan bystaan.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.2.2. Die volgende word goedgekeur:
1. Die nuwe Deputate kry opdrag om, wat in die besluit by 2.1.1 tot 2.1.2.5 gestel is, met die ander
Sinodes en/of hulle afgevaardigdes op te neem en, om met inagneming van die vorige gesprekke
en ooreenkomste met die ander Sinodes en hulle afgevaardigdes, asook met inagneming van die
relevante besluite van die GKSA (Sinode Potchefstroom), sover moontlik daaraan uitvoering te
gee.
2. Kerkrade en Klassisse van die GKSA (Sinode Potchefstroom) word aangemoedig om (waar dit
relevant is) moeite te doen om met kerke van die ander Sinodes op ‘n gereelde basis te skakel.
H. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE VAN PRE-ADVIES INSAKE GESPREK MET SINODES
SOUTPANSBERG EN MIDDELLANDE
1. Opdrag
Adviseer die Sinode oor die wyse waarop die besluit oor Rapport: Deputate vir Korrespondensie met
ander Nasionale Sinodes, aan die Nasionale Sinodes Middellande en Soutpansberg gekommunikeer
moet word.
Besluit: Kennis geneem.
2. Beredenering
2.1 Dit is belangrik dat die opregte gesindheid waarin Sinode GKSA (Potchefstroom) hierdie saak
hanteer, aan die ander Sinodes oorgedra word.
2.2 Daar is ‘n diepgevoelde behoefte om die Sinodes Soutpansberg en Middellande persoonlik te
verseker van die opregte begeerte van die kerke in Sinode GKSA (Potchefstroom) om die hegte
eenheidsbande met die kerke in die ander Sinodes te bevorder en dit ook in die kerkregering
konkrete gestalte te laat kry in ooreenstemming met die kerkregtelike beginsels waaroor die
Deputate van die drie Sinodes saamgestem het (vgl. Acta 1997:864, 2.1.2.3 en 865:2.1.2.4).
2.3 Sinode GKSA 1997 het reeds geoordeel dat die huidige wyse waarop kerke mekaar in
kerkregering bystaan, “nie die beste wyse is nie” (Acta 1997:865, 2.1.3). Die samewerking van al
drie huidige Nasionale Sinodes is nou nodig by die regstelling van die leemtes van die verlede.
Gesamentlik kan die kerke dan meewerk aan die daarstel van die beste wyse waarop kerke
mekaar volgens Gereformeerde kerkregtelike beginsels kan bystaan.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbevelings
3.1 Die Sinode vereenselwig hom met die beredenering van die Kommissie in 2.1 – 2.3 hierbo.
3.2 Die Sinode gee aan afgevaardigdes opdrag om:
3.2.1 So gou moontlik die besluite van die Sinode insake bogenoemde Rapport: Deputate vir
Korrespondensie met ander Nasionale Sinodes te vertaal en persoonlik aan die relevante
Deputate van Sinodes Soutpansberg en Middellande oor te dra en met hulle te bespreek
3.2.2 Die vertaalde besluite betyds skriftelik aan die Sinodes Soutpansberg en Middellande oor te
dra, en dit ook persoonlik by die eerskomende Sinodes van die kerke in Soutpansberg en
Middellande met hulle te bespreek.
3.3 Die Sinode vaardig die volgende broeders hiervoor af: Prof. A. le R. du Plooy (s), ds. S.D.
Snyman, dr. J.L. Ras, ds. P.J. van der Walt, prof. J.J. Janse van Rensburg met prof. J.A. van Rooy
as adviseur.
Besluit: Goedgekeur.

501

24.4

RAPPORT DEPUTATE VIR BEWARING EN VERMEERDERING VAN DIE
KERK (Artt.88, 242)

A. Dr. W.C. Vergeer stel die Rapport.
B. Dr. Vergeer bring die werk van wyle ds. Jan Louis du Plooy in herinnering wat in hierdie Rapport
vervat is en wat pas na die afhandeling van die Rapport in ‘n motorongeluk oorlede is.
C. Prof. Hentie Boshoff van die PU vir CHO word versoek om die Sinode toe te spreek en ‘n
toekoms-scenario vir kerklike bediening voor te hou.
D. Dr. C.J. Smit bedank prof. Boshoff namens die Sinode.
E. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir Samelewing 2.
F. Ds. G.J. van Wyk stel die Kommissierapport.
G. RAPPORT
(Die Deputate wil graag vooraf hulde bring aan ds. Jan Louis du Plooy wat deel was van hierdie
Deputate en wat in die week voor sy afsterwe nog baie hard gewerk het aan die finalisering van
hierdie Rapport. Ons is dankbaar teenoor die Here wat aan hierdie dienaar van Hom sulke
mooi gawes gegee het; hy het dit tot op die laaste gebruik om sy Naam groot te maak en
bouwerk aan sy kerk op aarde te doen.)

1. Opdrag
Acta 1997:378, 881-882.
Opdrag 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 daaraan aandag 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.
Opdrag 2: Om in die genoemde skrywe aan kerkrade melding te maak van die studieopdragte 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.
Opdrag 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 tendens van dalende lidmatetal (vgl. al die punte onder pt. 3 van die [1997] Rapport).
Opdrag 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.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
Algemeen
U Deputate het deur die loop van 1998 ds. M.E. Schalekamp as sekundus opgeroep in die plek van ds.
A. Myburg wat weens naderende emeritaat om losmaking van die Deputate se werksaamhede gevra
het.
Besluit: Kennis geneem.
Opdrag 1
1. ’n Inligtingstuk (Bylae 1) waarin die hoofsaak van die 1997-Rapport op ’n bevatlike wyse
saamgevat is, is aan alle kerkrade gestuur om tydens kerkraadsvergaderings en met huisbesoeke te
behandel.
Besluit: Met dank kennis geneem.
Opdrag 2
1. Saam met bogenoemde inligtingstuk is ook elke kerkraad se persoonlike lidmatestatistiek vir agt
jaar (1990-1997) (Bylae 2) en ’n uitnodigingsvraelys (Bylae 3) versend. Die belang van die saak
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is by wyse van ’n artikel in Die Kerkblad (26 Maart 1997) onderstreep. Waar kerke nie gereageer
het nie, is telefonies opvolgwerk gedoen.
2. Die inligtingstuk is ook by wyse van ’n skrywe (Bylae 4) onder die aandag van die onderskeie
Klassisse gebring met die versoek om met die rondvraag (KO, art. 41) daaraan aandag te gee.
Besluit: Met dank kennis geneem.
3. Die volgende reaksie is op die vraelys ontvang:
3.1 Uit die 300 kerke het 67 kerkrade en een lidmaat op die vraelys gereageer (Bylae 5).
Besluit: Kennis geneem. Die Sinode betreur dit dat slegs 67 kerkrade op die Deputate se vraelys
gereageer het en versoek alle kerkrade om voortaan op oproepe van Deputate te reageer.
3.2 Die reaksie van kerkrade op die uitnodigingsvrae word soos volg opgesom:
3.2.1 Watter knelpunte strem groei?
Ekonomiese omstandighede (28), veroudering (12), geen evangelisasie (18), onbetrokkenheid
(11), ampte funksioneer nie (10), gemeentegrense (6), geslotenheid van Gereformeerdes as
groep (5), verspreidwonendes (5), geen toerusting (4), geen jeugsorg (4), politieke
omstandighede (3)
3.2.2 Watter oplossings dra by tot groei?
Pastorale versorging van lidmate (20), evangelisering (19), betrokkenheid/meelewing (11),
prediking (9), attestasie (8), opleiding/toerusting (9), liturgiese vernuwing (5), kleingroepe
(5), betrek nuwe intrekkers (5), huwelike (5)
3.2.3 Watter geleenthede kan beter benut word om die dalende tendens aan te spreek?
Evangelisasie (33), prediking (13), kategese en jeugbediening (12), pastorale versorging van
lidmate (10), betrokkenheid (7), kerklike tug (5), kleingroepe (4), toerusting (4), diakenamp
(4)
3.2.4 Wat kan gedoen word met die prediking?
Prediking as Skrifprediking (15), verstaanbaarheid (13), aktualiteit (10), preekbesprekings
(10), spreek geloofslewe van die lidmate aan (8), rus toe (4), reekspreke (4), deeglike
voorbereiding (3)
3.2.5 Wat kan gedoen word oor meelewing?
Groepsbenadering (33), toerusting van gemeente ten opsigte van die gemeenskap van die
heiliges (16), ampswerk (9), eredienste (6), sosiale geleenthede (4)
3.2.6 Wat kan gedoen word om lidmate in dienswerk te betrek?
Diensgroepe (18), opleiding/toerusting (18), skep geleenthede vir betrokkenheid (6), ontdek
lidmate se gawes (6), betrek lidmate by kommissies (4)
3.2.7 Wat kan gedoen word insake jeugbediening?
Byeenkomste (21), katkisasie (11), betrek by dienswerk (10), ouerbetrokkenheid (9), spreek
aan in prediking (7), huiskategese (6), gee aandag met huisbesoek (7), toerusting/kampe (4),
handleidings (3)
3.2.8 Wat kan gedoen word om geestelike groei te stimuleer?
Bybelstudiegroepe (18), pastorale versorging (17), toerusting (12), gebed (4), kerklike tug (3)
3.2.9 Wat kan gedoen word om doelgerig te evangeliseer?
Toerusting (29), dinamiese evangelisasiekommissie (5), lektuur (3)
3.2.10 Ander strategieë om dalende tendens te stuit?
Spreek verkeerde kerkbegrip aan (14), gebed (6), opleiding van predikante (5), stimuleer
meelewing (5), groter gesinne (5), noukeurige attestering (3), toerusting (4), beveg
wêreldgelykvormigheid (3)
Besluit: Met dank kennis geneem.
3.3 Uit die 30 Klassisse is reaksie van 4 ontvang (Bylae 6). Van hierdie 4 het 3 die skrywe na
kerkrade verwys vir afhandeling, terwyl een Klassis u Deputate in kennis gestel het dat hulle bloot
van die skrywe kennis geneem het.
Besluit: Kennis geneem.
Opdrag 3
1. Algemene vertrekpunte
1.1 U Deputate oordeel dat die regte motief vir die kerke se kommer oor die dalende lidmatetal
vooraf duidelik gestel moet word. Besorgdheid oor dalende lidmaatgetalle moet nie gemotiveer
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word deur finansiële tekorte in kerke of by die pensioenfonds, of deur onbenutte kerkgeboue nie.
Die belangrikste Bybelse motief is: die kerke se getroue roepingsvervulling volgens die Bybel.
1.2 U Deputate oordeel ook dat strategieë vir die praktyk (vgl. 2. Opdrag) ’n deeglike prinsipiële
begronding moet hê en moet voortvloei uit ‘n Bybelse kerkbegrip. Die kerke kan nie met
menslike planne en resepte reg-georganiseer of -geadministreer word nie. U Deputate neem ook
kennis van die verskil in gemeentesamestellings en bedieningsomstandighede. Daarom gaan
hierdie Rapport eerder die weg op om Bybelse perspektiewe oor die kerk te ontgin.
1.3 Die volledige ontwikkeling en die praktiese implementering van strategieë moet na die oordeel
van u Deputate, volgens die kerkregtelike beginsel van die selfstandigheid van die plaaslike
kerkraad, juis in die plaaslike kerke uitgewerk word.
Besluit: Kennis geneem.
2. Prinsipiële studie
2.1 Historiese aanloop
2.1.1 Stemme uit die verlede
’n Verskeidenheid artikels waarin sake wat die bewaring en vermeerdering van die
Gereformeerde Kerke raak, verskyn sedert 1911 op ’n deurlopende basis uit die pen van
Gereformeerdes (Du Toit, 1977:99; Coetzee, 1959:277-290; De Klerk, 1959 & 1964;
Schulze, 1980; Coetzee, 1980:104-113; Kruger, 1980:10-16; Van der Walt, 1983:20-28;
Van Rooy, 1984:1-2; Combrink, 1987; Van der Walt, 1999a:14-17; Van der Walt,
1999b:14-19). In hierdie boeke en artikels word kommer uitgespreek oor sake soos die verval
van die ampte, predikantskerke, geestelike hoogmoed, vervlakking, onmondigheid en
armoede, die gebrek aan offervaardigheid, swak evangelisasie- en sendingywer, doodsheid,
uitblussing van die Heilige Gees en swak kennis van die Skrif. Pleidooie word gelewer vir
reformasie, herlewing, kerkvernuwing, aktivering van die onderskeie ampte en die ware
liefdesgemeenskap van die gelowiges.
2.1.2 Sinodale kennisname
2.1.2.1 By die Sinode van 1994 dien ’n Beskrywingspunt van Part. Sinode Wes-Transvaal oor die
dalende tendens in die getalle van lidmate in die GKSA. Tydens dieselfde geleentheid dien
ook ’n soortgelyke Beskrywingspunt van Part. Sinode Noord-Transvaal. Die Sinode besluit
om uitvoering aan hierdie Beskrywingspunte te gee en gee aan Deputate opdrag 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 (Acta 1994:619).
2.1.2.2 Die aangewese Deputate rapporteer aan die Sinode 1997 met statistieke wat bevestig dat daar
inderdaad ’n kommerwekkende dalende tendens in die kerke is. Die gebrek aan getroue
roepingsvervulling is aangetoon uit ’n verskeidenheid van sake (Acta 1997:871-882). Die
Deputate rapporteer ook oor die taak van die kerke in hierdie verband.
2.1.2.3 Op grond van hierdie Rapport besluit die Sinode om weer Deputate te benoem met die
opdragte soos hierbo aangedui (vgl. Punt 1).
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Ekumeniese tendense
2.2.1 Die NG-Kerk in Suid-Afrika (NGK)
Uit die NGK se sinodaal-saamgestelde publikasie Kerkspieël (1981, 1985, 1989, 1993, 1997)
blyk groeiende kommer oor dalende lidmatetal. Volgens die 1998 Jaarboek het die NGK in
1997 ongeveer 21 000 lidmate verloor. As redes word die dalende geboortesyfer, emigrasie,
apartheid, teologiese verskille, ’n gebrek aan kerklike lojaliteit en kerklosheid aangevoer.
30 000 NGK-lidmate het na raming by die Afrikaanse Protestantse kerk sedert sy stigting
aangesluit.
2.2.2 Die Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en die Gereformeerde Kerken (Synodaal)
Beide hierdie kerkverbande neem sedert 1969 kennis van die afname in die aantal
kerkbezoekers (veral jongmense), groeiende polarisasie, die toenemend-ontkerstende wêreld
en die behoefte aan missionaire betrokkenheid. In die NHK (1971) is die omstandighede
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(waarbinne die kerke leef) ontleed, die kerk self prinsipieel ondersoek en is ’n
herstrukturering van die kerk voorgestel in die lig van ‘n duidelik geformuleerde doel.
2.2.3 Church of England (Brittanje)
In 1974 rapporteer hierdie kerk dalende lidmaatgetalle tydens sy Sinode. Kerke groei
aanvanklik wel, maar stagneer dan en rapporteer negatiewe groeikoerse. Die groei wat daar
is, word aan rondbewegende lidmate toegeskryf.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Bybelse perspektiewe vir ‘n Gereformeerde kerklike praktyk
2.3.1 Inleidende opmerkings
Die volgende vyf stellings oor ’n Gereformeerde kerklike praktyk kan gebruik word om
plaaslike kerke toe te rus sodat hulle ’n Bybelse en Gereformeerde perspektief oor die kerk
kan uitbou, afwykende beskouings en praktyke kan identifiseer en effektiewe strategieë kan
ontwerp in die ontplooiing van ’n Gereformeerde kerkbegrip:
• God Drie-enig bring die kerk tot stand en bepaal die kerk se wese en doel tot sy eer
• God Drie-enig sorg vir die welwese, voortbestaan en voleinding van die kerk
• Die kerk is God se sending in die wêreld
• God gebruik sy kinders as medewerkers vir die welwese, die voortbestaan en die opbou
van die kerk
• Die kerk is op die koninkryk gerig
Alhoewel daar vervolgens aan elkeen van hierdie stellings afsonderlik aandag gegee word,
mag die onderlinge verband en interafhanklikheid van al vyf hierdie stellings nie uit die oog
verloor word nie.
2.3.2 God Drie-enig bring die kerk tot stand en bepaal die kerk se wese en doel tot sy eer
2.3.2.1 Die Vader het die gelowiges in Christus uitverkies (Ef 1:4), hulle bestem om in Christus sy
kinders te wees (Ef 1:5) en hulle geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die
hemel is (Ef 1:3). Dit is sy doel om op hierdie manier alles in die hemel en op die aarde
onder een Hoof, Christus te verenig (1:9-10).
2.3.2.2 Die Seun van God het: uit die hele menslike geslag vir Hom ’n gemeente wat tot die ewige
lewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord in die eenheid van die ware geloof van die begin
van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou... (HK 21:54). Hy verlos
hierdie uitverkorenes deur sy kruisoffer (Ef 1:7) en maak hulle op die tyd wat deur God
bestem is, deur die geloof, deel van God se volk (Ef 1:10-13). Hy is die Hoof van die kerk en
uit Hom groei die kerk as liggaam ( Ef. 4:15-16). Die eenheid van die gelowiges as liggaam
van Christus geniet voorkeur bo ras, kultuur, of volksverband (Gal 3:28; DL 3/4:1, 7).
2.3.2.3 Die Heilige Gees lei die uitverkorenes om deel te word van die volk van God (1:13), beseël
die gelowiges as eiendom van God (Ef 1:13) en is die waarborg dat die kerk verder sal
ontvang wat God belowe het (Ef 1:14).
2.3.2.4 In Ef 1:3-14 word die werking van die drie-enige God in verband met die ontstaan van die
kerk verkondig (vgl. 2.3.2.1 – 2.3.2.3 hierbo). In dieselfde deel kom daar n vierledige
lofsegging voor. Vir die ontstaan en bestaan van die kerk is daar maar een doel en dit is die
eer van God. Die oorkoepelende doel van alle groei van die kerk – opbou en uitbou – is die
eer van God (vgl. ook 1 Pt 4:11). Die eer van God is egter ten nouste verbind aan die
voortbestaan en bestaan van die kerk.
2.3.2.5 Toepassing
2.3.2.5.1 Die ganse bestaan van die kerk kom voort uit die werking van God Drie-enig en bestaan
vir sy eer. Daarom bestaan die kerk vir die Here. Die kerk behoort nie aan mense,
gelowiges of aan sinodes nie, maar aan die Here. Alleen só kan die kerk lig vir die
wêreld wees.
2.3.2.5.2 Hierdie openbaring uit die Skrif het ten doel om n voortdurende en onuitputlike bron van
vreugde en vertroosting vir die gelowiges te wees.
2.3.2.5.3 Hierdie openbaring oor die ontstaan van die kerk het ten doel om die hoogste mate van
afhanklikheid van en vertroue op God Drie-enig by gelowiges op te wek.
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2.3.2.5.4

2.3.2.5.5

God se eer word ook daarin sigbaar dat sy kerk groei in heiligheid (Ef 5:27; 1 Pet 3:18)
en dat die getal van die uitverkorenes vol word; dus dat die volkomenheid van die getalle
van die kerk bereik word (Ef 1:11-14).
Wanneer die kerke getrou hulle roeping vervul, kan hulle met hoop en blydskap uitsien na
God se seën (Kol 1:6).

2.3.3 God Drie-enig sorg vir die welwese, voortbestaan en voleinding van die kerk
2.3.3.1 God die Vader het die kerk as gemeenskap van die uitverkorenes op grond van die Seun se
versoeningswerk regverdig verklaar (Rom 8:29-30). Trouens, die hele gemeenskap van
gelowiges in die hemel en op aarde het sy bestaan aan die Vader te danke (Ef 3:15). Hy
onderhou die kerk as verbondsgemeenskap in die eenheid van die ware geloof (Joh 17:11-24;
2 Kor 3:5-6; Gal 3:29; Heb 8:6-13).
2.3.3.2 Deur die werk van God die Seun is die kerk ’n gemeenskap van heiliges (HK 21:55) wat deur
die gawe van geloof met God en met mekaar versoen is (Rom 5:10-11). Deur die versoening
is daar ’n intieme ons-in-Christus- en Christus-in-ons-verhouding (Rom 8:9-11) tussen die
Seun en sy kerk (Floor, 1982:69-101). Die gelowiges deel in al Christus se weldade en het
die roeping om van sy deugde te getuig (1 Pet 2:9-10). Die kerk is die bruid van Christus wat
Hy uiteindelik in volle heerlikheid by Hom sal neem (Ef 5:25-26; Op 19:5-9).
2.3.3.3 Die Heilige Gees skenk die gawe van versoening met God, die ewige lewe en geloof aan
sondaarmense en herskep en wederbaar hulle sodat hulle wil al meer volkome in
ooreenstemming met God se wil is (DL 3/4:11, 12, 16). Hy skenk aan die kerk in geheel
genadegawes en ook aan elke gelowige, sodat hulle in staat is om mekaar op te bou deur hulle
dienswerk in die kerk (vgl. Ef 4:7, 12-16). Deur die Gees woon God Drie-enig in sy kerk
(Joh 14:23) en word gelowiges aan mekaar gebind (koinonia) (1 Kor 12:13). Die Gees lei die
kerk deur die Bybel as Woord van God (Heb 3:7). Hy verhelder die gelowiges se verstand en
dra die gesagvolle Woord van God in mense se harte in (DL 3/4:1, 11). Die regering,
bewaring en vermeerdering van die kerk tot met die wederkoms geskied deur die Woord en
Gees (HK 48:123). Die gelowiges moet God sonder ophou vir die Heilige Gees bid en dank
(HK 45:116).
2.3.3.4 Die kerk is ’n besondere gemeenskap van mense; hulle is ’n gemeenskap van mense wat deur
geloof in Christus en deur die werking van die Heilige Gees met God versoen is. Die kerk is
dus ’n gemeenskap wat met God Drie-enig leef in ’n bewuste en innige liefdesverhouding.
2.3.3.5 Geloofsekerheid van gelowiges is ’n vertrekpunt in hierdie verbondsmatige siening van die
kerk. Met sekerheid word nie in die eerste plek bedoel dat gelowiges seker is van hulle
geloof nie, maar dat hulle seker is van wat Christus vir hulle gedoen het (HK 7:21; NGB 22).
2.3.3.6 Die kerk is ’n gemeenskap van mense wat, hoewel hulle met God versoen is, rekening moet
hou met die mag van die bose in hierdie lewe. Hulle stry daarteen (vgl. Doop- en
Nagmaalformuliere; NGB 29; DL 5:1, 2; HK 33:89, 90). In hierdie stryd onderwerp die
gelowiges hulle volledig aan die regering van God deur sy Woord en Gees (vgl. HK 48:123).
2.3.3.7 Die kerk is ’n gemeenskap van mense wat met mekaar leef. Volgens die Apostoliese
Geloofsbelydenis bely die gelowiges die kerk as die heilige algemene Christelike kerk, die
gemeenskap van die gelowiges. Dit gaan in die kerk (ook) om koinonia (gemeenskap) – dus
verhoudings tussen gelowiges onderling op grond van hulle verhouding met God. Vergelyk
Hand 2:42-47; Ef 4:1-16; 1 Kor 12. Eers as gelowiges waarlik ’n onderlinge
liefdesgemeenskap is en met mekaar ’n liefdevolle eenheid vorm, sal die kerk sy
evangeliseringsroeping effektief kan vervul (Joh 13:34-35; 17:21-23; Hand 2:44-47).
2.3.3.8 In die HK 48:123 bely ons reformatoriese kerke oor die bede Laat u Koninkryk kom soos
volg: Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U
onderwerp. Bewaar u kerk en laat dit groei (vermeerder u kerk – vorige redaksie van die
HK). Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige
planne wat teen u heilige Woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin
U alles in almal sal wees.
2.3.3.9 In Matt 28:18-20 gee die Here sy laaste opdrag voor sy hemelvaart. Sy opdragte is gegrond
op sy magsposisie. Hy het van God ontvang alle mag in die hemel en op aarde. Sy
dienskneg-gestalte het verbygegaan. Hy is nie meer die Lam ter slagting nie, maar die
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Koning van alle konings. Sy werk as skuldoffer is immers afgehandel – en Hy ontvang nou
daarvoor die loon van sy Vader.
2.3.3.10 In die opdrag wat Hy dan aan sy dissipels gee, is daar een hoofwerkwoord: maak (al die
nasies [my]) dissipels. Die uitvoering van hierdie opdrag moet dan plaasvind deur hulle te
doop en hulle te leer om alles te onderhou wat Hy hulle beveel het. Die treffende is dat in
hierdie opdrag die vermeerder-opdrag voorop staan (gaan maak dissipels). Hierdie saak is
só belangrik dat dit onlosmaaklik deel uitmaak van die staande opdrag aan die kerk van alle
tye daarna. Die bewaar-deel van die laaste opdrag van Jesus is eweneens onlosmaaklik
daaraan gekoppel (...en leer hulle om alles te onderhou...). Die twee opdragte staan
spanningloos langs mekaar.
2.3.3.11 Toepassing
2.3.3.11.1 Omdat God Drie-Enig sy kerk in stand hou, is dit van die allergrootste belang dat die
verbondsverhouding van elke lidmaat met die verbonds-God direk en berekend
aangespreek word in al die bedieninge van die kerk.
Daarom is sake soos
geloofsekerheid en die voortdurende stryd teen die bose van groot belang in die bediening
van die kerk.
2.3.3.11.2 Die teosentriese gerigtheid in die opbou en uitbou van die kerk bewaar kerke van ’n
horisontalistiese verwêreldliking in hulle evangeliserende uitreiking na buitestanders,
maar terselfdertyd ook van ’n selfgesentreerde na-binne-gerigtheid.
2.3.3.11.3 Die bewaaropdrag van die Here Jesus loop noodwendig in die kerk uit op die opdrag om
te vermeerder en andersom. ’n Suiwer kerk wat besig is om te bewaar (op te bou), sal
noodwendig ook besig wees om te vermeerder (uit te bou); en ’n kerk wat besig is om te
vermeerder, het dadelik ook die roeping om nuwe gelowiges te leer om alles te onderhou
wat die Here Jesus beveel het.
2.3.3.11.4 Kerkrade het die staande Bybelse opdrag om hulle gemeentes se kerklike praktyk (in
verband met die bewaar- en vermeerderopdrag) in die lig van hierdie gegewens te meet en
te reformeer waar nodig.
2.3.3.11.5 Kerkrade moet toesien dat ouderlinge toegerus word om lidmate te begelei in die verdere
verdieping en groei van hulle geloofsbelewenis, in hulle bewustheid van die
teenwoordigheid van God en in die beoefening van die bepeinsing van die verborgenhede
van die geloof.
2.3.3.11.6 Omdat God Drie-enig self sy kerk in stand hou kan die gelowiges altyd ’n positiewe
uitsig op die toekoms van die kerke hê, selfs al sou omstandighede die teendeel suggereer.
2.3.4 Die kerk is God se sending in die wêreld
2.3.4.1 Sending is wesenlik deel van die kerk se bestaan en werk (vgl. Matt 28:18-20 en 2.3.3.9,
2.3.3.10), maar sending ontstaan nie uit die inisiatief van mense, kerke of Christene nie, maar
vanuit die inisiatief van God self (missio Dei). Daarom is sending ten diepste God se saak.
In God se liefde vir die wêreld lê die diepste motief van die sending van die kerk. Omdat
sending verstaan moet word as ’n natuurlike handeling van God, moet dit nie ekklesiologies
of selfs soteriologies gesien word nie, maar Trinitaries. God die Vader wat die Seun stuur, en
die Vader en die Seun wat die Heilige Gees stuur, het tot gevolg gehad dat Hy die kerk na die
wêreld gestuur het. God is ’n missionêre, sendende God. Dit is deur en vir sy sending dat
God sy kerke bou. Vervolgens word aandag gegee aan wat God op hierdie manier bou en die
redes waarom God bou.
Wat gebou word:
2.3.4.2 In die Ou Testament doen God sy bouwerk in die konteks van die gebrokenheid van die
sondeval (Am 9:11,14), maar ook in die konteks van sy uitverkiesing en genadeverbond (Jer
1:10; Jer 24:6, 7). God (her)bou die tempel (Esra 1-6), die stad Jerusalem en sy mure
(Nehemia 1-6). Die bouwerk het telkens ook ’n geloofsdimensie: die volk word terselfdertyd
weer aan die Here toegewy (opgebou!) vgl. Esra 6:19-10:44; Neh 8, 9 - by wyse van die
herinstelling van die feeste (6:19-22; Neh 8:14-19), ’n verbondsvernuwing (Neh 9:38) en
pynlike bekering (die wegstuur van vreemde vroue – Esra 10).
2.3.4.3 In die Nuwe Testament is die agtergrond van die opbouwerk steeds die uitverkiesende genade
van God en sy verbond met sy volk, die kerk. Daar vind wel ’n ontwikkeling in die boubeeld
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plaas wanneer Jesus eers verwys na die tempel wat Hy sal afbreek en in drie dae weer oprig
(Joh 2:19). Daarmee word nie net verwys na sy liggaam en die opstanding nie, maar ook na
die tot niet gaan van die tempeldiens van die ou bedeling. Daar vind nog verdere
ontwikkeling in die boubeeld plaas as Jesus later aan sy dissipels sê dat Hy op hierdie rots sy
kerk sal bou. Die apostels sluit later hierby aan as hulle voortdurend na die kerk verwys as
die liggaam van Christus (Hand 20:31-32) wat opgebou moet word. Dit word duidelik dat
God eers sy tempel in die OT gebou het, dat die beeld se inhoud toe verskuif het om na die
liggaam van Christus te verwys en te eindig by die kerk as die liggaam van Christus op aarde.
Elders word verwys na die kerk as die gebou van God wat opgebou word (1 Kor 3:16; 1 Pet
2:4, 5; Ef 2:19-22). Groei en liggaam word wisselbeelde wat ook wys op die opbou van die
kerk (Ef 4:1-16; Kol 2:16-20).
Die redes waarom God sy kerk opbou:
2.3.4.4 God bou die kerk op ter wille van die heiligheid van sy Naam (Eks 7:5; Esegiël 36:21-23),
omdat Hy in sy uitverkiesende liefde met sy volk ’n ooreenkoms aangegaan het om hulle God
te wees (Gen 17:7).
2.3.4.5 God bou sy kerk uit ’n herderlike en liefdesmotief (Jer 31:20-34; Matt 23:37).
2.3.4.6 God bou sy kerk tot sy eer: die eenheid van die kerk (Joh 17:22-23), die onderlinge
liefdesbetoon in die kerk (Joh 13:34), die diensbaarheid van gelowiges aan Hom en aan
mekaar (Hand 2:47; 6:7; 9:31), die onderlinge orde en die vrede (1 Kor 12-14) en die
geestelike volwassenheid van die kerk (Ef 4:11-16) - alles dra by tot die heerlikheid van die
Here (Joh 17:22) en tot die eer van sy Naam.
2.3.4.7 Toepassing
2.3.4.7.1 Omdat die opbou van die kerk primêr God se werk is, plaas dit die opbou van die
gemeente in die sfeer van gebedsbediening. In afhanklikheid van God word die wil van
God vir sy gemeente gesoek en met leë hande word die vernuwende werk van die Heilige
Gees biddend gevra en uit die Bybel gesoek.
2.3.4.7.2 Die status quo mag nooit verabsoluteer word nie. Omdat God reeds en steeds besig is om
sy kerk te bou, veroorsaak enige stagnasie dat die gemeente in sy doel faal en dus sondig.
Elke gemeente moet steeds meer word wat hulle reeds in Christus is, en is in hierdie
aardse bedeling steeds op weg na die voleinding en verheerliking. God roep sy kerk tot
Bybels-verantwoorde vernuwing, herlewing en voortdurende reformasie.
2.3.4.7.3 Kerke wat sending as wesenskenmerk van die kerke en God self bely en biddend hieraan
prakties en konkreet gestalte gee, sal met blydskap kan getuig dat God die nodige middele
en gawes vir sy sending voorsien (Matt 28:18b,20b; Joh 14:12; 16:23b-24).
2.3.5

God gebruik sy kinders as medewerkers vir die welwese, die voortbestaan en die opbou van
die kerk
2.3.5.1 Christus is en bly die Alleenheerser van sy kerk (Matt 28:18-20; Ef 1:22; Kol 1:18; HK
21:54; NGB 27). Hy regeer te alle tye self in sy kerk deur die Gees met sy Woord. Op
hierdie manier skenk Hy lewe en groei aan die kerk. Die Gees herinner die kerk aan Christus
se woord (Joh 14:26), en lei hulle in gehoorsaamheid en in die vrug van die Gees (Gal 5:22).
2.3.5.2 Tog gebruik God sy kinders op ‘n baie besondere manier in die vergadering en versorging en
opbou van sy kerk. Hy gebruik hulle om mense tot geloof te roep en hulle ook met die
Evangelie te bedien (Rom 10:14-15; DL 1:1, 3). God laat die versorging en groei van die
kerk ook deur mense se dienswerk geskied. Hiervoor gebruik hy veral die besondere dienste
(ampte) en die gawes wat Hy deur sy Gees aan gelowiges gee (charismata) (Ef 4:1-16). Die
bediening van dienste is altyd die bediening van die gesag van die Hoof, Christus, deur sy
Woord.
2.3.5.3 Met die Bybel roep God se diensknegte die uitverkorenes tot bekering, rus mede-gelowiges
mekaar opeenvolgend (2 Tim 2:1-2) vir hulle dienswerk toe (Ef 4:1-16; HK 21:55) en bou
hulle die kerk op (Ef 4:12).
2.3.5.4 Toepassing
2.3.5.4.1 Dit bly die troos van die kerk dat dit in eerste en finale instansie die getroue,
uitverkiesende verbonds-God (Vader, Seun en Heilige Gees) is wat sy kerk bou. En dit
bly die vreugde van die kerk dat Hy daarin sy kinders wil gebruik en dit inderdaad doen.
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2.3.5.4.2

2.3.5.4.3

2.3.5.4.4

2.3.5.4.5

Die kerk is nie soos enige ander organisasie in die samelewing nie, maar is uniek omdat
hy aan die Here behoort (sy eiendom, gekoop met die bloed van Christus), en deur die
Here self regeer word (deur die Woord en deur die kragvolle inwoning van die Gees).
Hierin kan gelowiges en voorgangers vertroosting vind en gevolglik in biddende
afhanklikheid sonder angs hulle verantwoordelikheid teenoor die Here in vertroue op
Hom en in navolging van Hom nakom.
Omdat God ’n missionêre God is, is sy kerk ’n missionêre kerk (missio ecclesiae). Die
kerk is in wese ’n sendende kerk en daarom kan nie gepraat word van kerk en sending nie,
asof die sending maar een van baie take is wat die kerk het. Die missionêre kerk is die
plaaslike kerk wat wêreldwyd besig is om sy taak uit te voer. Daarom is die kerk beide
die eksklusiewe draer van die boodskap van verlossing en ook die illustrasie (in woord en
daad) van God se deernis en liefde vir die wêreld. Waar hierdie twee fasette nie altyd
teenwoordig is nie, veroorsaak dit spanning.
Die doel van die bouwerk van God deur sy kerk as medewerkers kom neer op die
vorming van ’n Geesvervulde gemeenskap van dissipels van Jesus Christus. In hierdie
gemeenskap wend gelowiges gesamentlik en afsonderlik hulle gawes tot nut en saligheid
van mekaar aan. Hierdeur word die gelowiges in hierdie gemeenskap toegerus en opgelei
om God só bekend te maak dat die wêreld Hom deur Jesus Christus en deur die werk van
die Heilige Gees in sy genade en heiligheid gelowig leer ken. Die gevolg is dat die
uitverkorenes in die gebou van God, sy kerk, ingebou word.
Kerke kan en moet altyd by mekaar leer om sodoende bemoedig te word deur die
voortgang van God se bouwerk, ook wêreldwyd.

2.3.6 Die kerk is op die koninkryk gerig
2.3.6.1 Die prediking van die koninkryk van God staan sentraal in die boodskap van Johannes die
Doper (Matt 3:1-12) en Jesus (Matt 4:17; 6:10; 13:11-43; 25:34, Mark 1:14-15; Luk 11:2).
Die begrip koninkryk word ook 110 keer in die vier Evangelies gebruik.
2.3.6.2 Die koninkryk van God word in die huidige bedeling gekenmerk deur die reeds en die nognie daarvan. Die koninkryk het reeds gekom in die koms en regering van die Koning van die
koninkryk, Jesus Christus. Die Koninkryk kom egter ook steeds deurdat die burgers van die
koninkryk nog versamel word. Vir hierdie doel word die opdrag om die Evangelie te
verkondig aan die volgelinge van Jesus gegee (Matt 28:18; Hand 1:8). Die uiteindelike
bestemming van die koninkryk is God self (1 Kor 15:24). Die koninkryk van God staan
teenoor die koninkryk van sonde, duisternis, leuens en bedrog (Kol 1:12-13).
2.3.6.3 Die koninkryk is ’n meer omvattende begrip as kerk en wys op die omvattende regering van
God in Christus en deur die Gees oor alle terreine van die lewe. Die bestaan en groei van die
kerk in hierdie wêreld is dus die realisering van die koninkryk (HK 48:123). Die kerk is die
vrug en die teken van die koninkryk, maar ook die instrument waardeur die koninkryk van
God verkondig moet word. Die kerk is die terrein waarin die heerskappy van Christus as
Heerser bely word. Die lig wat die kerk versprei, is die lig van die koninkryk. Spanning
bestaan tussen die koninkryk van die duisternis en die koninkryk van die lig.
2.3.6.4 Toepassing
2.3.6.4.1 Die gemeente mag op geen wyse doel opsigself word nie, net so min as wat die
opgeboude gemeente self die doel is. Die gemeente is gemeente in perspektief van die
koninkryk anders is dit geen gemeente nie. Versaking van hierdie visie verloën God as
missionêre God – missio Dei (Matt 28:20; Rom 11:36; 1 Pet 4:11) en die kerke as
missionêre kerke – missiones ecclesiae (Matt 25:45, 46; 1 Pet 2:9) in die wêreld.
2.3.6.4.2 Christene moet vanweë die gerigtheid van die kerk op God se Ryk betrokke wees by al
die samelewingsterreine as ligtende lig en soutende sout. Die kerk se taak is meer as om
net Christene te produseer. Dit behels onder meer ’n profetiese stem in politieke,
ekonomiese, veiligheids- en sosiologiese sake, uitreik na minderbevoorregtes in konkrete
dade van barmhartigheid, betrokkenheid by die skep van werkgeleenthede en opbou van
die gefragmenteerde geweldsgeteisterde samelewing van Suid Afrika.
2.3.6.4.3 Die koninkryk is gerig op almal wat die Here op die gelowiges se pad bring - óók hulle op
die ashope van die lewe (Heb 13). Die implikasie hiervan vir die kerke in Suid-Afrika
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vandag is dat in liefde en met die Evangelie oor die grense van ras en kultuur uitgereik
moet word.
Die kerke kan met hoop hierdie weg opgaan omdat getroue
roepingsvervulling hierin tot die ontplooiing en uitbouing van die kerke sal lei.
Besluit: Kennis geneem.
2.4 Beskouings wat afwyk van ’n Bybelse en Gereformeerde kerklike praktyk
2.4.1 Die kerk as alleen-sosiologiese verskynsel. Die kerk word gesien as ’n bloot menslike
grootheid wat primêr verbeter moet word met organisasie- en bestuursvaardighede uit die
Bedryfsielkunde.
2.4.2 Verbonds-outomatisme. Die standpunt dat alle kerklidmate outomaties kinders van die Here
is. Ontrou, onverskilligheid en ongehoorsaamheid van lidmate en plaaslike kerke mag nie
weggepraat word op grond van die verbondstrou van God nie. Dit is waar dat die algemene
Christelike kerk sal bestaan tot die einde toe, maar God waarsku ook dat Hy ontroue kerke se
kandelaar van hulle plek sal wegneem (Op 2:5).
2.4.3 Institusionalisme. Die verhouding met God word vervang met ’n verhouding met ’n
organisasie. Ware vroomheid en spiritualiteit ontbreek.
2.4.4 Behoudsug. Die instandhouding van bestaande strukture geniet prioriteit ten koste van die
Bybelse opdrag om die Evangelie te verkondig. ’n Nuwe leuse geld in sulke kerke: Solus
status quo.
2.4.5 Neo-Fariseïsme. Uiterlike gehoorsaamheid sonder ’n gelowige hartsgesindheid wat getuig
van ’n gebrokenheid van hart voor God, ware dankbaarheid vir die verlossing in Christus en
’n daaropvolgende lewe wat onder leiding van die Heilige Gees gevoer word.
2.4.6 Tradisionalisme. Die werk van God in die verlede word oorbeklemtoon ten koste van sy
werk in die hede. Tradisionalisme staan ware reformasie teen, kweek vrees vir verandering,
belemmer ware selfondersoek en verlam kerke en voorgangers omdat tradisionele sienings en
verwagtings ’n Bybelse siening en verwagting oor ware kerkwees strem.
2.4.7 Verwaarlosing van die verbond. Miskenning van huwelik, gesin, en kerk wat as
verbondsgemeenskap coram Deo (voor die aangesig van God) leef.
2.4.8 Verwaarlosing van die begeleiding van die verbondsjeug. Ongehoorsaamheid aan die
duidelike Bybelse opdrag tot die begeleiding van die jeug tot ’n bewuste belydenis en
belewenis van die verbondsgenade van God (Deut 6:4-8 ; Joh 21:15). Belydenisaflegging as
blote (noodwendige) formaliteit op ’n bepaalde leeftyd.
2.4.9 Atomisme. Hantering van ’n sekere groep (of groepe) van die gemeente as losstaande van en
buite die verbondsmatige gemeenskap van die gelowiges.
2.4.10 Individualisme. Die beskouing dat iemand lidmaat van die kerk kan wees sonder om innig
deel van die gemeenskap van gelowiges en die gemeenskap met Christus te wees (koinonia).
Minagting van die kerk. Kerklosheid.
2.4.11 Metodisme. Verwaarlosing van die uitverkiesing en geloofsekerheid as onmisbare basiese
element in die geloofsmondering van die gelowige.
2.4.12 Biddeloosheid. Miskenning van die onmisbare en fundamentele rol van die openbare en
persoonlike gebede, veral ten opsigte van die werking van God die Heilige Gees. Gelowiges
bid nie meer daadwerklik saam met mekaar en vir mekaar nie.
2.4.13 Duplisering. Die gedagte dat ’n gemeente bloot kerke in die verlede of ander gemeentes kan
dupliseer sonder ’n persoonlike roepingsbesef wat in ’n spesifieke konteks biddend voor God
uitgemaak is.
2.4.14 Planloosheid. Kerkrade gee geen aandag aan die beplande en sistematiese opbou van die kerk
nie.
2.4.15 Veranderingsdrif. Verandering gewoon ter wille van verandering - elke nuwe gier word
nagejaag.
2.4.16 Kerkisme. Die afwykende gedagte dat God sy ware gelowiges slegs in een kerkverband
vergader. Ekumeniese sensitiwiteit, insig en biddende meewerking aan God se bouwerk
oraloor word ingeboet.
2.4.17 Missionêre roepingsversaking. Ongehoorsaamheid aan die opdrag van Jesus in Matteus
28:19-20. Miskenning van die Bybelse beginsel dat die opbou van die kerk onlosmaaklik aan
die uitbou van die kerk verbind is.
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2.4.18 Ampsoorheersing. Voorgangers bedien nie meer nie, maar skuif tussen Christus en die
lidmate in. Lidmate bly as passiewe toeskouers onmondig, onaktief en onvolwasse in hulle
geloof.
2.4.19 Gewetensbinding. Kerke/lidmate se gewetens word gebind deur sake wat nie duidelik op die
Woord gegrond is nie.
2.4.20 Sinodokrasie. Besluite word deur meerderheidstem afgeforseer sonder biddende, Bybelse
oorreding en motivering.
2.4.21 Herderloosheid. Onwilligheid van lidmate om die gawes wat die Heilige Gees gegee het te
gebruik en onbaatsugtig in die gemeente te dien.
2.4.22 Verwêreldliking. Die kerk verloor uitsig op die verheerliking van God as hoogste doel en
verval in oppervlakkigheid en mensgerigtheid. Die kerk se deel in die universele stryd teen
die bose word nagelaat.
2.4.23 Rassisme. Miskenning van die eenheid van alle gelowiges in Christus bo kulturele en
volksverband. Traagheid om aan hierdie eenheid konkreet gestalte te gee en dit uit te leef.
2.4.24 Bibliolatrie. Die aanbidding van die Bybel en Bybelse waarhede sonder ’n lewende
verhouding met God deur Jesus Christus as Verlosser.
Besluit: Kennis geneem.
3. Studie oor die tyd waarin ons lewe
U Deputate is oortuig dat besinning en aanbevelings oor die bewaring en vermeerdering van die
kerk ook kontekstueel moet wees. Daarom word in hierdie gedeelte (sondere standpuntinname of
evaluering) ’n algemene en voorlopige skets gebied oor twee belangrike kenmerke van die
huidige tyd waarin kerke in Suid-Afrika hulle roeping moet uitlewe.
3.1 Die kerke in ’n post-moderne era
Oor die algemeen word aanvaar dat die post-moderniteit hom verset teen die oorskatte mag van
die rede, wetenskap en tegnologie, die humanisme en die groot super-sosiale strukture wat dit tot
gevolg het. Die eg menslike soos ervaring, menslikheid, verskeidenheid en die geldigheid van
verskillende waarhede word op die voorgrond gestel. Absoluuthede en absolutistiese stelsels
word verwerp.
3.1.1 Waarheid is relatief
Post-moderniteit het twee besondere kenmerke. Die fokus in post-moderniteit is nie op die
objek vanuit die sogenaamde objektiewe rede soos in die wetenskapsbeskouing van die
moderniteit nie, maar op die subjek, die mens self met sy voorveronderstellings, gevoel,
geloof en spiritualiteit.
Die denkwyse erken die deurslaggewende rol van
voorveronderstellings in die denke van die mens. Alle wetenskaplike resultate en die mens se
ondersoeking van dinge word wesentlik bepaal deur sy voorverondestellings. Hierdie
voorveronderstellings kan wees sy godsdiens, kultuur, lewens- en wêreldbeskouing of
omgewing. Deur hierdie “brille” kyk die mens na die werklikheid en elkeen sien deur sy
“bril” ’n ander werklikheid.
Die gevolg daarvan is dat vaste waarhede en etiese reëls volgens die denkwyse nie moontlik
is nie. Verskillende “waarhede” en etiese kodes kan tegelykertyd geldig wees. Absolutisme,
gebaseer op ‘n redelik uitgewerkte en verklaarde beginsel van wat reg en verkeerd is, het dus
vervaag. Soos wat die moderniteit godsdiens bevraagteken het, bevraagteken postmoderniteit die rede. Daarom aanvaar post-moderniteit die geldigheid van meer as een
moontlike waarheid oor dieselfde aangeleentheid. Reg en verkeerd word vervang met geldig
en óók geldig. Alle vorme van fundamentalisme waarin een stel etiese reëls as die basis van
die lewe van die mens gestel word, word verwerp. Die slagkrete van die post-moderniteit is
“Nothing is sacred” en “Everything goes”. Vir die kerk (wat uitgaan van die vaste waarheid
van die Skrif en die sekerheid van die heil) stel hierdie nuwe denkwyse ’n lewens- en
wêreldbeskoulike omgewing waarbinne beginseldenke opnuut gemotiveer en bevorder moet
word.
3.1.2 Nuwe belangstelling in godsdiens
Die tweede besondere kenmerk van die post-moderniteit is die nuwe belangstelling in die
godsdiens. Die individu se lewe in verhouding met en binne die geheel van die kosmos kom
onder die soeklig. Die bestaan van God en die mens se inherente godsdienssin word erken.
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Hierin word totaal wegbeweeg van die sekularisme en godloosheid van die moderniteit met sy
swaar humanistiese inslag. Waar die vraag in die moderniteit was na die bestaan van God,
fokus die post-moderniteit op die vraag: “Hoe tree mens in ’n verhouding met God?”
Spiritualiteit en godsdiens het weer belangrik geword omdat dit erken word as die diepste
essensie van menswees.
In die pre-moderniteit het die geloof in die afhanklikheid van die metafisiese die lewe van
mense beheer. In die moderniteit gaan dit om die dominansie van die menslike rede met sy
gevolglike humanistiese lewensbeskouing: klem op die wetenskap, tegnologie en makro
sosiale stelsels. Die post-moderniteit daarenteen wil uitgaan van die dominansie van
menslike ervaring. Die einde van die twintigste eeu word dus gekenmerk deur die
makroparadigmaskuif van moderniteit na post-moderniteit met al die verwarring, onsekerheid
en konflik wat met so ’n makroparadigmaskuif op makrovlak gepaard gaan. Nie net
denkrigtings nie, maar denkwyse verander en daarom is alles aan fundamentele verandering
onderworpe. Hierdie verskuiwing het, soos dit was met die verskuiwing van pre-moderniteit
na moderniteit, ingrypende implikasies vir die bedieningskonteks van die kerk. Hierby moet
in gedagte gehou word dat die kerk en die konteks waarin hy beweeg, onvermydelik op
mekaar betrekking het.
Die nuwe paradigma waarin ons leef, het vir die kerk en die gelowige positiewe en negatiewe
implikasies. Aan die negatiewe kant moet gewys word op die relativering van waarheid en
etiese kodes. Alles kan nie maar net as geldig aanvaar word nie. Die Bybel leer ons wat reg
en verkeerd is. Aan die positiewe kant moet gestel word dat die post-moderniteit meer
“godsdiensvriendelik” as die moderniteit is. Daar word weer gevra na die sin en betekenis
van die geestelike dinge en die geloof word opnuut na waarde geskat. Vir die kerk beteken
dit dat die mens weer ’n luisterende oor ontwikkel vir die Evangelie. Waar ons op ons hoede
moet wees om nie die Skrifwaarheid aan te pas by die tydsgees nie, kan ons tog met hernude
ywer die Waarheid verkondig aan die mens wat nou erken dat hy geestelik bankrot is.
3.2 Die kerke in die nuwe volledige demokrasie
Die instelling van ’n volledige demokrasie in Suid-Afrika het die Suid-Afrikaanse konteks
ingrypend verander. Veskeie mesotendense kan aangedui word wat voortvloei uit die aftakeling
van Apartheid en die opkoms van die nuwe demokrasie. Hieronder kan die volgende gestel word:
3.2.1 As gevolg van die skending van menseregte deur die Apartheidssiteem, word ’n hoë premie
gestel op die wetlike erkenning van menseregte. Hoewel die konsep van menseregte Bybels
verantwoord kan word, is ’n humanistiese inkleding daarvan vir die kerke ’n wesentlike
probleem. Die kerke sal moet toesien dat menseregte in sy Bybelse betekenis uitgewerk word
en dat ’n kultuur van menseregte op grond van gereformeerd etiese beginsels gestalte moet
kry. Laasgenoemde is van wesentlike belang omdat beide Apartheid en die stryd daarteen ’n
kultuur van onverdraagsaamheid en suspisie geskep het Daarby sal gewerk moet word aan
die etiese en sosiale implikasies van versoening in ons verdeelde gemeenskap.
3.2.2 Na apartheid het die staatsbeskerming van die Christelike godsdiens verdwyn.
Godsdiensvryheid bring mense in kontak met ander godsdienste deur middel van die media.
Godsdiensvryheid is reeds deur die Sinode van 1985 as basiese reg van mense aanvaar. Die
Christelike kerke kom egter voor die werklikheid te staan dat die Evangelie so verkondig
moet word dat gelowiges hulleself binne ’n multigodsdienstige land kan handhaaf en hulle
missionêre roeping kan vervul.
3.2.3 Voortvloeiend uit bogenoemde kan ook gewys word op die sekularisering van die
samelewing.
Met reg kan beweer word dat die Suid-Afrikaanse samelewing ’n
moraliteitskrisis beleef soos nooit voorheen in sy geskiedenis nie. Sake soos kriminaliteit,
geweldpleging, seksuele verwildering, aborsie op aanvraag, lastering van die Naam van die
Here oor die openbare media en ‘n materialistiese lewenstyl het algemeen in die SuidAfrikaanse samelewing geword. Veral die jeug word met hierdie sekulêre waardes
gekonfronteer. Die opbou van Christelike beginseldenke en ’n heilige lewenswandel moet in
die kerklike bediening nie nagelaat word nie. Daarby sal die profeties-kritiese roeping van
die kerk teenoor ’n sekulêre staat kontekstueel gedefinieër en uitgewerk moet word. Veral sal
dit ook die taak van die kerk wees om die “waghond” te wees oor moontlike magsmisbruik

512

deur die staat. In hierdie opsig sal ekumeniese samewerking op die wyds moontlike vlak
genoodsaak word.
3.2.4 Hoewel die nuwe demokrasie uitgaan van die gedagte van ’n nie-rassige eenheidstaat, word
die realiteit van multikulturalisme nie daardeur opgehef nie. Die kerke sal deeglik moet besin
oor die wyse waarop gelowiges met uiteenlopende kulturele agtergronde en taal effektief
bedien kan word binne een plaaslike gemeente.
3.2.5 Armoede en werkloosheid is steeds die grootste sosiale vraagstuk in Suid-Afrika en die rol
van die kerke in hierdie verband verdien dringende aandag. Kan bloot op die ou patroon van
diakonale versorging voortgegaan word? Meer moet in hierdie verband gedoen word deur die
gelowiges in die amp van die gelowige.
Besluit: Kennis geneem.
4. Resente navorsing
4.1 U Deputate het ook ’n studie onderneem na verskillende heersende evangelisasiemodelle en ’n
studiestuk in hierdie verband is beskikbaar (Bylae 7). Van die volgende evangelisasiemodelle is
kennis geneem:
4.1.1 Household Evangelism
4.1.2 Friendship Evangelism
4.1.3 Target-Group Evangelism
4.1.4 EE3-evangelisasie (vgl. Acta 1982:54-59)
4.1.5 Becomming a contageous Christian (Willow Creek Evangelism)
4.1.6 Service Evangelism (Getroue Getuies)
4.2 U Deputate meen dat navorsing deur Callahan ’n goeie opsomming bied van beskikbare
kundigheid (Callahan, K.L. 1983. Twelve Keys to an effective Church. San Francisco: Harper).
’n Bylae waarin ‘n meer uitvoerige uiteensetting van Callahan se standpunte gegee word, is deur
die Deputate saamgestel (Bylae 8). Oor ’n tydperk van 27 jaar volg Callahan ’n diagnostiese
benadering in sy evaluering van 1 000 kerke. Hy toon vanuit sy navorsing aan hoe die
verskillende fasette van gemeenteopbou met mekaar in verband staan en een geheel vorm. Uit sy
navorsing identifiseer Callahan 12 kenmerke wat teenwoordig is in kerke wie se totale bediening
gebou is op die primêre beginsel van kerkwees: om alles wat in die hemel en alles wat op die
aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus (Ef 1:10). Die 12 kenmerke is:
4.2.1 Spesifieke, konkrete missionêre doelwitte
4.2.2 Pastorale besoeke deur die predikant, voorgangers en lidmate in die gemeente en gemeenskap
4.2.3 Skrifgefundeerde eredienste
4.2.4 Kleingroepe
4.2.5 Sterk leierskaphulpbronne
4.2.6 Vaartbelynde strukture en deeglike, deelnemende besluitneming
4.2.7 Verskeie toereikende programme en aktiwiteite
4.2.8 Openheid en toeganklikheid van die gemeente
4.2.9 Opvallende sigbaarheid
4.2.10 Voldoende parkering, grond en landskapsontwikkeling
4.2.11 Voldoende ruimte en fasiliteite
4.2.12 Gesonde finansiële hulpbronne
In hierdie 12 kenmerke handel die eerste 6 oor verhoudinge en die laaste 6 oor funksionele sake.
Die verhoudingsgeoriënteerde kenmerke dra by tot vrede en vervulling in ’n gemeente, terwyl
afwesigheid van die funksionele kenmerke daartoe kan bydra dat daar onvrede en ongelukkigheid
in ’n gemeente is.
4.3 ’n Studiestuk waarin die teologie van die Service-Evangelism geëvalueer word, is deur u
Deputate opgestel (Bylae 9).
U Deputate het ook kennis geneem van waardevolle
gemeenteboumateriaal wat reeds vir kerke beskikbaar is (vgl. Bylaes 10 en 11). ’n Volledige
bibliografie van bronne waarna in hierdie Rapport verwys word, asook van bronne wat deur u
Deputate in studie geneem is en belangrik is vir verdere navorsing oor die bewaring en
vermeerdering van die kerke, is as ongepubliseerde bylae beskikbaar (Bylae 12).
Besluit: Kennis geneem. Van punte 4.1 en 4.3 met dank kennis geneem.
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5. Statistieke van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
5.1 Aanvullend by die statistiese ontleding wat voor die 1997-Sinode gedien het, het u Deputate ’n
detail-ontleding van die statistieke van individuele gemeentes en predikante vir die tydperk 19901997 nagevors (Bylae 13). Statistieke van die kerkverband vir 1998 en 1999 is ook nagevors. As
bron is deurgaans die jaarlikse Almanak van die GKSA gebruik.
5.2 Detail-ontleding van statistieke vir 1990-1997
5.2.1 Statistieke vir ’n tydperk van agt jaar (1990-1997) is bereken oor lidmaatgetalle onder die
bediening van individuele gemeentes/predikante. Die statistiek het bestaan uit die som van
die getal lidmate wat in hierdie tydperk gemeenskap beëindig het, sonder attestaat vertrek het,
opgeneem is en belydenis afgelê het. Attestasie is nie in die statistieke in berekening gebring
nie, omdat dit na die oordeel van die Deputate meesal met normale demografiese verskynsels
verband hou.
5.2.2 Statistiek per duisend lidmate bedien, is ook vir elke individuele gemeente/predikant bereken
om enigsins ’n vergelykingsbasis tussen groter en kleiner gemeentes daar te stel.
5.2.3 Elke kerk en Klassis se individuele statistiek is vir kommentaar aan hulle gestuur. Individuele
predikante se statistiek was op hulle persoonlik navraag beskikbaar.
5.2.4 U Deputate het kennis geneem van die feit dat nie alle faktore wat ’n invloed op individuele
gemeentes/predikante het, in statistieke verreken kan word nie en dat die interpretasie van
statistieke relatief is. Nogtans meen u Deputate dat geldige afleidings oor heersende tendense
by lidmaatgetalle in die GKSA wel só gemaak kon word.
5.2.5 Prof. Faan Steyn, ’n statistikus, word bedank vir sy kommentaar en insette.
5.2.6 Bevindings
5.2.6.1 Daar is meer (164) Gereformeerde kerke wie se lidmatetal in die genoemde periode van 8 jaar
gegroei het, as kerke wie se lidmatetal konstant gebly (4) of gedaal (150) het.
5.2.6.2 Veral kerke wat as woonstel- en studentegemeentes gedefinieer kan word, verloor baie
lidmate.
5.2.6.3 Die vernaamste faktor in die dalende lidmatetal is vertrek sonder attestaat.
5.2.6.4 Veral plattelandse gemeentes is groeiende gemeentes.
5.2.6.5 Dit blyk dat vir elke 1 000 wat bedien word, meer groei in kleiner gemeentes geregistreer
word. (Net 15 uit die 50 gemeentes wat die meeste groei beleef, het meer as 200 belydende
lidmate.)
5.2.6.6 Dit wil voorkom of, dikwels ongeag van standplaas, sommige predikante se bediening tot
groei lei.
5.3 Statistieke van 1998 in vergelyking met 1997
5.3.1 Belydende lidmate het met 2% afgeneem, van 77 449 tot 75 912.
5.3.2 Dooplidmate het met 7.7% afgeneem, van 29 637 tot 27 352.
5.3.3 15.02% minder verbondskinders as die vorige jaar is gedoop.
5.3.4 Drie kerke het in hierdie jaar hulle deure gesluit of het met ander kerke gekombineer. Daar is
13 minder predikante in die bediening.
5.3.5 Gevolgtrekking
5.3.5.1 Die kommerwekkende tendense wat deur die Sinode 1997 waargeneem is, duur voort.
5.3.5.2 Die afname in die getal predikante impliseer waarskynlik ’n groter beweeglikheid vanweë
beroepe. Finansiële faktore dra egter daartoe by dat baie vakante gemeentes nie weer ’n
predikant beroep nie. U Deputate het kennis geneem van tendense om waar daar finansiële
nood in kerke bestaan, eers op die evangelisasiebegroting en later op die bedieningsbegroting
te besnoei.
5.4 Statistieke 1999 in vergelyking met 1998
Hierdie statistieke was met die keerdatum vir Rapporte nog nie beskikbaar nie. Hieroor sal u
Deputate waarskynlik aanvullend rapporteer.
Besluit: Kennis geneem.
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Opdrag 4
1. Inleiding
1.1 Die agtergrond van hierdie opdrag hou verband met die besluite van Sinode 1985 en 1988 oor die
eenheid van die kerk en sending buite eie kultuurgroepe (Acta 1985:435, 878; 1988:363, 370371).
Besluit: Kennis geneem.
1.2 ’n Studiestuk oor die versorging van die pasbekeerde Christen is deur u Deputate voorberei
(Bylae 14).
Besluit: Met dank kennis geneem.
2. Die navorsing toon aan dat die volgende behoeftes by nuwe bekeerlinge bestaan
2.1 Die behoefte aan gemeenskap (koinonia)
2.2 Behoefte aan geestelike belewing
2.3 Behoefte om godsdiens en lewe te integreer
2.4 Behoefte aan bemagtiging (elke lidmaat maak ’n verskil)
2.5 Behoefte aan geloofstoerusting
Besluit: Kennis geneem.
3. Knelpunte wat moontlik kan verhoed dat bekeerlinge in die gemeente opgeneem word is
3.1 Probleme vanuit die samelewing soos die ontvlugting in privaatheid, depersonalisasie en invloed
om te konformeer.
3.2 Probleme vanuit die kerkkultuur soos reaktiwiteit teenoor vreemdes, min missionêre gerigtheid,
norme oor uiterlike gedrag en voorkoms en die feit dat die predikant dikwels gesien word as
enigste pastor.
3.3 Probleme in die plaaslike gemeente soos koudheid teenoor die nuwe Christen, gebrek aan
koinonia (meelewing) en gebrek aan geleentheid om eie gawes te ontdek en te beoefen.
3.4 Probleme vanuit die individu soos persoonlike sondes, moeilike huislike en werksomstandighede,
problematiese karaktereienskappe, eie-ek-gerigtheid en nie-Christelike lewenspatrone.
Besluit: Kennis geneem.
4. Moontlike oplossings
4.1 Die hele gemeente moet begelei word tot ’n na-buite-gerigtheid en tot ’n warmte en belangstelling
teenoor nuwe lidmate en besoekers.
4.2 Verskillende soorte kleingroepe kan gebruik word om individue of gesinne te evangeliseer,
katkiseer en tot ware meelewing te begelei.
4.3 Nuwe bekeerlinge moet begelei word om hulle gawes te ontdek en by bedieninge of diensgroepe
in te skakel.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
1. Verootmoediging
1.1 Al die Gereformeerde Kerke verootmoedig hulle voor die Here.
Besluit: Goedgekeur.
1.2 Motivering.
1.2.1 Alhoewel daar ook sommige kerke is wat ten opsigte van die kerk as missiones ecclesiae
strewe na getroue roepingsvervulling, het u Deputate na aanleiding van studie, statistieke en
gebrekkige reaksie op vraelyste en skrywes met hartseer tot die oortuiging gekom dat baie
kerke en lidmate ’n onbybelse en sondige kerkbegrip - wat meesal neerkom op blote
instandhoudingsbediening - huldig en uitleef.
1.2.2 Hierdie onbybelse kerkbegrip kom veral na vore in onbewoënheid en onbetrokkenheid
teenoor die roeping tot vermeerdering van die kerk. Kerke en lidmate is hierin ongehoorsaam
aan duidelike Bybelse opdragte deur die Evangelie nie getrou en effektief genoeg te
verkondig aan alle volke nasies en tale nie.
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1.2.3

Aangesien hierdie saak ook al by ’n vorige Sinode gerapporteer is (Acta 1997:875) kan u
Deputate nie anders nie as om met hartseer af te lei dat daar hierin ook ’n mate van
onverskilligheid en verharding bestaan.
1.2.4 Die enigste pad na getroue roepingsvervulling lê dus op die Bybelse weg van
verootmoediging (2 Sam 12:16; 1 Kon 21:29; 2 Kron 12:6; Neh 1:6-7). Hierdie
verootmoediging moet in die lig van hierdie hele Rapport uitloop op selfondersoek,
skuldbelydenis, bekering, gebed en nuwe toewyding in volkome gehoorsame afhanklikheid
van die Here.
1.2.5 Hierdie weg word opgegaan in die wete dat die verheerlikte Christus die eintlike visitator van
die kerke is (Op 1-3).
Besluit: Kennis geneem.
2. Selfondersoek
2.1 Hierdie Rapport word na elke kerkraad verwys sodat alle lidmate hulle voortdurend persoonlik in
biddende, Bybelse en reformerende selfondersoek (2 Kor 13:5; Neh 1:8-9) tot die Here sal
wend.
Besluit: Goedgekeur.
Hierdie ondersoek impliseer:
2.1.1 Die plaaslike kerke besef en aanvaar hulle selfstandige verantwoordelikheid in hierdie
verband
2.1.2 Selfondersoek oor getroue roepingsvervulling as missiones ecclesiae ’n staande Agendapunt
vir kerkraadsvergaderings is
2.1.3 Kommissies van die kerkrade word benoem om hulle op deurlopende basis in hierdie
selfondersoek te begelei
2.1.4 Kerkrade formuleer prakties en konkreet ’n missie en visie vir die gemeente.
2.2 Motivering
2.2.1 Op hierdie manier moet alle lidmate op die hoogte gebring word van die Bybelse
perspektiewe vir ’n Gereformeerde kerklike praktyk en van afwykende beskouings en die
tendense van die tye waarin ons leef.
2.2.2 Kerkrade en lidmate moet begelei word tot ’n pynlik-eerlike hand-in-eie-boesem-steek voor
God oor die roeping tot vermeerdering van die kerk (Matt 28:18-20). Redes waarom
behoudsug-mentaliteit en instandhoudingsbediening voorkom en die vermeerder-opdrag nie
uitgevoer word nie, moet duidelik omskryf en onder oë geneem word.
Besluit: Kennis geneem.
3. Bekering en reformasie
3.1 Kerke (d.i. al die lidmate) voer getrou hulle roeping as missiones ecclesiae uit.
Besluit: Goedgekeur. Die nuwe Deputate voeg ‘n geskikte Afrikaanse vertaling van missiones
ecclesiae, bv. “Gestuurde Kerk”, telkens tussen hakies by.
3.2 In hierdie roepingsvervulling behoort die volgende reformasie in elke plaaslike kerke aan die orde
kom:
3.2.1 Toerustende bediening
3.2.2 Die ontplooiing van lidmate se gawes om ruimte te skep vir dienslewering en meelewing
binne en buite die gemeente
3.2.3 Die missionêre gerigtheid van die gemeente
3.2.4 Reformatoriese (Gereformeerde) spiritualiteit
3.2.5 Verbondsmatige jeugbediening
3.2.6 Eredienste as lewende en feestelike ontmoeting
3.2.7 Positiewe elemente van ’n reformatoriese groepsbediening
3.2.8 Geesvervulde en doelgerigte leierskap
3.2.9 Skrifgefundeerde prediking
3.2.10 Suiwere, organiese en liefdevolle toepassing van die kerklike tug
3.2.11 Opbou en uitbou van die ware gemeenskap van die gelowiges (koinonia)
3.2.12 Skrifgefundeerde en doelmatige strukture vir die effektiewe versorging en mobilisering van
lidmate.
Besluit: Goedgekeur.
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3.3 Die Sinode gee opdrag aan die nuwe Deputate, in samewerking met die Kuratorium van die TSP,
om (byvoorbeeld deur ’n moontlike Instituut vir Gemeentebou [vgl. 5.1]) praktiese en planmatige
hulp aan kerkrade te bied om ’n instandhoudingsbediening te reformeer tot ’n bediening van
getroue roepingsvervulling volgens die Bybel.
3.4 ’n Volledige siklus van visitasie word dwarsdeur die GKSA aan die kerke en lidmate se getroue
roepingsvervulling afgestaan. Die kenmerke van die ware kerk en die ware gelowiges (NGB, art.
29) moet by hierdie visitasie aan die orde kom.
3.4.1 Motivering
3.4.1.1 Hierdie saak raak die hart van die bestaan en wese van alle kerke.
3.4.1.2 Indien een kerk toegelaat word om oor hierdie saak onverskillig te staan of daaraan weinig of
geen aandag te gee, sal dit tot nadeel van al die kerke wees.
3.5 Die koinonia van kerke sal sterker na vore kom om met hartgrondige blydskap en openheid by
mekaar te leer.
Besluit: Punte 3.3 tot 3.5 kennis geneem.
4. Voorbidding
3.3 Die noodsaaklikheid van voortdurende en volhardende gebed, smeking en danksegging vir die
bewaring en vermeerdering van God se kerk kan nie genoeg beklemtoon word nie.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Motivering
3.4.1 Die onmisbaarheid van gebed vir die werking van God die Heilige Gees word duidelik
deur die kerke bely (HK 45:116; 48:123).
3.4.2 Die gebed, as vernaamste deel van gelowiges se dankbaarheid, is ook teken van nuwe
afhanklikheid van toewyding en gehoorsaamheid aan God.
Besluit: Kennis geneem.
5. Toerusting
5.1 Die Sinode gee opdrag aan die Kuratorium van die Teologiese Skool tot die bepaling van ’n
metode (byvoorbeeld deur die ontwikkeling en daarstel van ’n Instituut vir Gemeentebou) wat
predikante, gemeentes, kerkrade en lidmate op ’n permanente basis prakties kan toerus en begelei
in ’n Bybelse, planmatige en omvattende geestelike opbouproses. Daardeur kan kerke (elk in sy
eie omstandighede) ten opsigte van die Bybelse bewaar- en vermeerder-opdrag getrou hulle
roeping vervul, ook konkreet in die samelewing waarin elke gemeente staan (vgl. 3.1 - Bekering
en reformasie). Die toerusting van studente- en woonstelgemeentes moet hoë prioriteit geniet.
5.2 Die Sinode begroot vir die uitvoering van die opdrag in 5.1.
5.3 Motivering
5.3.1 Die voortbestaan van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika lê in die genade van God en
die getroue roepingsvervulling van elke lidmaat en gemeente. Dit is onmisbaar dat die kerke
op hierdie gebied geestelik en finansieel sal belê.
5.3.2 Die groei-agterstande, gawes, geleenthede en posisie van elke gemeente kan ingrypend
verskil. Individuele, wetenskaplike spesialis-begeleiding en toerusting hierby sal ’n
geweldige bydrae kan lewer tot getroue roepingsvervulling van individuele gemeentes.
5.3.3 Die reformatoriese ontwerp, evaluering en aanpassing van gemeentebou-programme is ’n
voltydse en voortgaande taak waarvoor die kerke (byvoorbeeld in ’n Instituut vir
Gemeentebou) gesamentlik verantwoordelikheid moet aanvaar.
Besluit: Kennis geneem.
6. Inskakeling van nuwe bekeerlinge
6.1 Kerke gee indringend/sorgvuldig aandag aan knelpunte t.o.v. die ontvangs van besoekers
(gasvryheid) en die inskakeling van pas bekeerdes (nasorg) deur:
6.1.1 groter evangelisasiebewustheid by gemeentelede te kweek,
6.1.2 aktiewe en feestelike deelname aan die eredienste,
6.1.3 toespitsing op persoonlike pastoraat
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6.1.4

en die inskakeling van nuwelinge by die koinonia, aktiewiteite en dienswerk in die gemeente,
ook in kleiner verband soos bv. Bybelstudiegroepe, wyke, klein(er) groepe, diensgroepe, ens.
Besluit: Goedgekeur.
6.2 Motivering
6.2.1 Nuwe bekeerlinge het unieke behoeftes en probleme. Indien hierdie sake nie aangespreek
word nie, kan dit hulle verhoed om in te skakel.
6.2.2 In ’n groep word ruimte gebied om probleemgedrag te identifiseer en te korrigeer, om
Christus en sy Woord prakties in die persoonlike lewe te vergestalt, om koinonia (meelewing)
en warmte vir die nuwe gelowige te skep, om strukture van ondersteuning en versterking daar
te stel, om nuwe identiteit in Christus en diensbaarheid (gawes) te ontdek en te beleef en om
deur voorbereiding en terugvoering eredienste sinvol te beleef.
6.2.3 Deur deelname aan die eredienste begin nuwe bekeerlinge om God saam met ander gelowiges
te ontmoet en te aanbid.
6.2.4 Deur intensiewe persoonlike pastoraat kan nuwe bekeerlinge gehelp word om ’n tuiste in die
gemeente te vind.
Besluit: Kennis geneem.
7. Toegewyde, effektiewe administrasie
1.1 Kerke (kerkrade en lidmate) gee ernstige aandag aan lidmate wat sonder attestaat uit gemeentes
vertrek. Kerke behoort met groter toewyding, noukeurigheid en ywer in die verband op te tree en
die hele gemeente daarby te betrek.
Besluit: Goedgekeur.
1.2 Motivering
1.2.1 Die grootste deel van die verlies aan lidmate word toegeskryf aan vertrek sonder attes.
1.2.2 Deur navraag by vriende, familie of kollegas kan lidmate wat sonder attes vertrek het,
waarskynlik wel opgespoor word en verder bedien word.
Besluit: Kennis geneem.
4. Opdrag
Die Bestuur van die Administratiewe Buro kry die volgende opdrag:
4.1 Om ‘n Inligtingstuk op te stel waarin die hoofsaak van hierdie Rapport op ‘n bevatlike wyse
saamgevat word en aan kerkrade beskikbaar gestel word vir plaaslike gebruik.
4.2 Om Kerkrade in te lig oor Bylaes in die Rapport wat vir plaaslike kerke bruikbaar kan wees.
4.3 Om kerklike statistieke te moniteer en te evalueer.
4.4 Doen in samewerking met die Skool vir Kerkwetenskappe van die Teologiese Skool navorsing
oor die reformatoriese opbou en uitbou van die kerk en stel toerustingsmateriaal hieroor aan die
kerke beskikbaar.
4.5 Verkry inligting van ander kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan (en selfs wyer), oor
die wyse waarop die bewaar-en-vermeerder opdrag aangespreek word. Dieselfde inligting moet
ook van die Sinodes Soutpansberg en Middellande ingewin word.
4.6 Stel ’n riglyn aan Klassisse beskikbaar vir die uitvoering van 3.4 (Bekering en reformasie) in ’n
siklus van visitasiegesprekke.
4.7 Verwerk hierdie Rapport in ’n lesersvriendelike en aantreklike publikasie en stel dit aan kerkrade
en lidmate beskikbaar.
Besluit: Goedgekeur.

24.5

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL OOR
HERINSTELLING VAN DIE DOODSTRAF (Artt.104, 156)

A. Ds. J.J. de Kock stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie vir Samelewing 1.
C. Dr. H.G. Stoker stel die Kommissierapport.
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D. BESKRYWINGSPUNT
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika rig ‘n ernstige versoek tot die Hoë Owerheid van die land
om weer die doodstraf in te stel as middel deur God aan hom verleen om die vlaag moorde wat die
land tans teister, te straf en bekamp, sodat die burgers in groter rus en vrede kan leef.
Die Sinode gee in sy mandaat aan die Deputate vir skakeling met die Hoë Owerheid weer opdrag om
vertoë te rig tot die herinstelling van die doodstraf, in die lig van Skrif en Belydenis.
Motivering
1. God het aan die owerheid die reg en mag verleen om die moordenaar vir sy oortreding te straf en,
as dit nodig is, hom selfs met die dood te straf. Volgens Gen 9:6 het die Here gesê: “Wie die
bloed van die mens vergiet, deur ‘n mens sal sy bloed vergiet word.” En in Romeine 13:4 word
van die Owerheid gesê: “Hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad wil doen,
vrees dan: want hy dra die swaard en nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n werker
om die en wat kwaad doen te straf”.
2. Die uitdruklike vermelding van die swaard, toon dat die owerheid van God die reg en plig
ontvang het om die daad te straf.
3. Die owerheid wat die instrument van die doodstraf ongebruik laat, minag en versaak die roeping
wat God op hom gelê het om moordenaars te straf met die straf wat in die regte verhouding staan
tot die oortreding wat begaan is.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee in die sin dat die besluit van Sinode 1994 oor
die doodstraf aan die owerhede van Suid-Afrika en Namibië deurgegee word. Die Deputate wat
hiervoor aangewys word, moet ook in hierdie verband op die belangrikheid van die regverdige
toepassing van die doodstraf wys. In ‘n regstaat (volgens die Grondwet) behoort regsekerheid vir elke
burger as waarborg aanwesig te wees.

24.6

BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE : STATUS VAN
DIE 1991-BESLUIT IN SAKE APARTHEID (Artt.105, 188)

A. Dr. P.W. Bingle stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie vir Samelewing 2.
C. Ds. J.H. Grobler stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Die Sinode word opgeroep om:
1. te bevestig dat die besluit van Nasionale Sinode 1991(Acta 1991:157, 160-169) as kerklike besluit
geld. Die besluit lui: “...that the ideology of apartheid, which is a political and social system by
which human dignity is adversely affected, and whereby one particular group is detrimentally
suppressed by another, cannot be 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 therefore is a sin and the biblical justification of it is
a heresy”;
(2) in ag te neem dat genoemde besluit die mees onlangse en direkte besluit oor die saak is; en
(3) te onderneem om besluite en handelinge wat met genoemde besluit in stryd is, as herroep
(gerojeer) te beskou.
2. Motivering
2.1 ‘n Besluit om die status van bogenoemde 1991-besluit buite twyfel te stel, is nodig omdat besluite
van Sinodes sedert 1991 sowel as die hantering daarvan in die kerklike praktyk daaroor twyfel
gestel het.
‘n Voorbeeld hiervan:
Nasionale Sinodes sedert 1991 het die besluit ter sprake nie as beslissende uitspraak oor
“volkere-verhoudinge” gebruik nie.
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Die Nasionale Sinode van 1991 was gekonfronteer met ‘n uitgebreide lys “knelpunte” met
betrekking tot kerklike besluite en handelinge van die GKSA wat die Deputate in gesprek met
verteenwoordigers van die ander ‘Nasionale’ Sinodes versamel het. Almal hou verband met
‘volkereverhoudinge’.
Enkeles kan genoem word: GKSA se besluite is ideologies gekleur en die Skrifberoep gaan nie
op nie; etnisiteit is oorbeklemtoon; apartheid is Bybels geregverdig; swye oor onreg onder
apartheid; onsekerheid of GKSA-besluite nog geld terwyl sommige besluite in spanning met
mekaar verkeer, ens. (Acta 1991:649-652). Die besluit dat Deputate hierdie knelpunte met die
ander Sinodes moet opneem, is vreemd aangesien dieselfde Sinode ’n besluit geneem het wat
sodanige samesprekings so te sê oorbodig maak. Nasionale Sinode 1994 (Acta 1994:591-608)
behandel ‘n Meerderheids- en Minderheidsrapport van die Deputate vir Korrespondensie met
ander Sinodes (Middellande, Soutpansberg en Suidland). Die Meerderheidsrapport verwys
instemmend na 1991 se besluit (Acta 1994:595, 1.7.2), terwyl die Minderheidsrapport daarna
verwys as ‘n uitspraak wat wys op die “gevaar” dat apartheid tot ‘n ideologie verhef kan word
(Acta 1994:603, 1.2.4.1-2). Laasgenoemde kom daarop neer dat 1991 se uitspraak nie oor
apartheid handel wat in SA bedryf is en deur die GKSA gesteun is nie.
Die status wat Sinode 1994 aan die besluit van 1991 heg, blyk uit die opdrag aan die nuwe
Deputate: Hulle moet “gemotiveerd en gespesifiseerd” adviseer oor moontlike “handhawing,
skrapping en/of wysiging van sodanige besluite” (Acta 1994:608). Die besluit van 1991 figureer
nie en ook nie die konsekwensies wat dit het vir die besluite wat die Deputate moet nagaan nie.
Daarby bly die Sinode in gebreke om die ‘Dokument van Ooreenstemming’ wat die Deputate
met die ander Nasionale Sinodes se Deputate bereik het, te aanvaar. Die uitvoering van die
opdrag word nie in die Rapport van die Deputate gereflekteer nie (vgl. Acta 1997: 864-870).
2.2 Die pad wat die Beskrywingspunt aandui, sal ook daartoe bydra dat die “innerlike spanning” wat
daar bestaan tussen vorige besluite oor maatskaplik-staatkundige verhoudinge opgeklaar word.
Hierdie “innerlike spanning” tussen besluite oor maatskaplik-staatkundige verhoudinge is reeds
in 1988 deur die Nasionale Sinode erken in antwoord op kritiek van die CRC oor die “two
different ecclesiologies” wat uit die besluite oor kerklike verhoudings blyk (Acta 1988: 845, 854855). Kyk ook Acta (1994: 608) en Acta (1997:864-870).
2.3 Die belangrike areas van innerlike spanning word aangedui as volg:
2.3.1 Oor eenheid en verskeidenheid ( Acta 1967:187, b (1), (3)-(5))
Hierdie besluit stel kategories: “God wil geen eendersheid nie” met ‘n beroep op Gen 1, 10,
11 en Hand 17:26. Verdere afleidings uit genoemde tekste is
- dat die sonde alles gelykskaaf tot die enersheid van Babel
- dat valse eenheidstrewe en uitwissing van grense onskriftuurlik is en na die ryk van die
Antichris lei;
-dat elke volk geroep is om sy volkseie te bewaar;
- dat kosmopolitisme in stryd is met die ordinansie van God.
Nasionale Sinode 1988 (Acta 1988:50-51, 3.2 en 3.3) het reeds 1967 se besluite weerspreek
en met ’n aanvaarbare formulering vervang. Sinode 1988 stel die eenheid van die menslike
geslag as Skrifleer primêr. “In die loop van die geskiedenis roep God volke, nasies en tale in
aansyn. God bepaal hoe lank nasies en volke sal bestaan en waar hulle sal woon (Hand
17:26)”. Verskeidenheid kom nog in die koninkryk in hierdie bedeling voor; verskille en
vyandskap word in Christus oorbrug en versoen. Uitdruklik word verklaar: “Die
handhawing, verandering en/of opheffing van volksidentiteite val onder God se regering,
terwyl die Heilige Skrif hieroor geen voorskrifte gee nie”.
Hierdie uitspraak hou in dat die Skrifberoep vir Goddelike opdrag om volksidentiteit ten alle
koste te bewaar, ongeldig is. Omdat die Sinode nie hierby uitdruklik gesê het dat vorige
besluite hiermee herroep word nie, het mense hulle op die 1967-besluit beroep (en daarmee
ook op die Skrifgegewens wat daarby gegee is) asof dit nog geldig en stawend tot die
argument is.
2.3.2 Oor gebiedskeiding (Nas. Sinode Acta 1967:187, 7)
Handelinge 17:26 word hier gebruik om te bewys dat God vir elke volk sy plek gee, dus dat
elke volk sy eie grondgebied moet hê. Nasionale Sinode 1985 (Acta 1985:429, 430) het
hierdie beroep op die Skrif reeds verwerp en gestel dat die Bybel die verskynsel van volke en
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lande as “gegewene” hanteer. Die Skrif behoort dus oor volke en lande deskriptief
(beskrywend), en nié preskriptief (voorskriftelik) nie, vertolk te word. Op die vraag of
verskillende volke in dieselfde land kan woon en nog hulle identiteit kan behou, kan nie
sonder meer uit die Skrif ‘n antwoord gegee word nie, sê Sinode 1985 (Acta 1985:430; vgl.
ook Acta 1988:51, 3.3).
2.3.3 Oor voogdyskap (Nas. Sinode 1967 (Acta 1967:187, (6))
Hierdie punt stel dat die meer ontwikkelde volk die minder ontwikkelde moet stimuleer in sy
kultuuropdrag. Die voer van gesag van een volk oor 'n ander volk word as “gestel in die
situasie” aanvaar. Dit lyk asof “die genadige beskikking van God” hier as beroep gebruik
word om as voog op te tree. Hierdie besluit is moontlik agterhaal deur ‘n uitspraak van Nas.
Sinode 1985 wat sê dat die Bybel nie regstreeks gegewens verskaf om die vraag te
beantwoord wie of wat die volk is wat op SA land aanspraak kan maak nie, en ook nie wat die
aanspraak behels nie. (Acta 1985:429, 3.1.3). Geen besluit kon gevind word wat die 1967besluit herroep nie.
2.3.4 Oor kerklike verhoudings (Nas. Sin Acta 1967:188, 1-7) en Nas. Sinode (Acta 1988:878, 4.3)
In die loop van jare is ‘n verskeidenheid besluite oor kerklike verhoudings geneem waarin
enersyds die eenheid van die kerk as Bybelse uitgangspunt geneem is en andersyds die
verskeidenheid binne die kerk op so ‘n wyse beklemtoon is dat dit 'n gelyke waarde met die
eenheid verkry het en die eenheid onder 'n vraag gebring het. Die Skrifberoep vir genoemde
besluite, naamlik Openbaring 5:9 en 7:9 sowel as Handelinge 2 (Pinkstergebeure) is weereens
ongeregverdig omdat blote beskrywing as normatief (preskriptief) geneem word (vgl. die
kritiek van die Chr. Ref. Church, Nas. Sinode (Acta 1988:845, 863). Die formulering deur die
Nas. Sinode (Acta 1988:60, 2.2) behoort bogenoemde besluite te vervang omdat die eerste
besluit vry is van ‘n ideologiese benadering wat eie is aan apartheidsdenke, terwyl dit ook
ruimte gee aan ongedwonge verskeidenheid op praktiese gronde (vgl Acta 1985:435, 437:
3.3.2.9 wat presies met Acta 1988: 60 ooreenkom).
2.4 Die geloofwaardigheid van die GKSA se getuienis sal ten beste gedien word indien die getuienis
duidelik is en nie vir tweërlei opvatting vatbaar is nie.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie.
1.
Motivering
1.1 Die Beskrywingspunt versoek dat daar met kerklike besluite gehandel moet word op ‘n wyse
wat strydig is met KO, artikel 31.
1.2 Die Beskrywingspunt verwar die ideologie van apartheid met besluite van die sinodes wat
geneem is oor volkereverhoudinge op grond van die Skrif, Belydenis en die Kerkorde.
1.3 Die Beskrywingspunt toon nie aan watter ander besluite van die verlede slegs oor die ideologie
van apartheid handel nie. Verder is dit ook nie duidelik watter sodanige besluite (indien enige)
gerojeer moet word nie.
1.4 Rojering van alle vorige besluite sou die geskiedenis waarop die besluit van 1991 berus, tot niet
maak. Vorige Sinodebesluite vorm deel van ‘n bepaalde historiese lyn.

24.7

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE WES-TRANSVAAL OOR ‘N
PROFETIESE GETUIENIS (Artt.107, 191)

A. Dr. C.J. Smit stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie vir Samelewing 2.
C. Ds. D.J. Bakker stel die Kommissierapport.
D. BESKRYWINGSPUNT
Nasionale Sinode 2000 aanvaar die volgende Beskrywingspunt wat ….
1. as ‘n profetiese getuienis uitgereik word, en
2. na elke kerk vir behandeling deurgestuur word, op ‘n wyse dat dit deur Gereformeerdes as
riglyne vir profetiese getuienis van ons kerkwees in die wêreld gebruik kan word.
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1. Visie, ‘n vooruitskouing
By die oorgang van die eeu oordeel die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika dat dit wenslik is
om daagliks te midde van
(a) die verdeeldheid van die kerk van die Here op aarde,
(b) verskillende stemme in ons tyd oor kerkwees in die wêreld,
(c) misleidende denkstrome, die volgende getuienis te lewer.
Ons doen dit op grond van die Skrif en Gereformeerde belydenis – in diepe afhanklikheid van
God:
Oor ons kerkwees in die hede
God roep ons as Gereformeerde Kerke om Hom as die enigste ware God te bely en die Bybel as
sy gesagvolle Woord onvoorwaardelik in hierdie wêreld tot die verheerliking van sy Naam te
erken en gehoorsaam uit te leef.
Na binne
in die kerkverband
1.1 deur ons belydenis as Gereformeerde Kerke onverswak in eenheid te handhaaf, waaronder die
Evangelie in die erediens en op elke lewensterrein suiwer te bly verkondig, die sakramente
suiwer te bedien en die kerklike tug volgens die Woord toe te pas
om al hoe meer te word wat ons is: die bruid van ons Here Jesus Christus in hierdie
verbygaande wêreld;
1.2 deur die eenheid van ons kerkwees in Jesus Christus te handhaaf op grondslag van die Bybel,
binne die raamwerk van die Gereformeerde Belydenis, die Kerkorde, liturgiese beginsels én
binne die kenmerkende etos van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, waardeur kerklike
eenheid nie tot ‘n noodwendige enersheid verskraal word nie
om nie die kerklike eenheid in Jesus Christus in die gedrang te bring deur
Skrifverantwoorde variasies in liturgiese en metodiese aangeleenthede binne bogenoemde
raamwerk te verwerp nie.
Ekumenies
1.3 deur met alle Gereformeerde Kerke in die wêreld, wat Reformatoriese Belydenisskrifte
handhaaf, van harte vir die bevordering van die koninkryk van God saam te werk
om daadwerklike uitvoering aan ons gesamentlike erkenning te gee dat die eenheid van
Gereformeerde Kerke as ons dringendste en belangrikste ekumeniese roeping gesien moet
word.
Na buite
in die wêreld
1.4 deur die Evangelie in Suid-Afrika, maar ook in Afrika (waar deure vir ons oopgegaan het) en
wêreldwyd, na die beste van ons vermoë uit te dra
om aan te hou om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig, waardeur sy koninkryk
reeds in hierdie wêreld deurbreek en helend kan werk in ons diep verdeelde land en in ‘n
kontinent met hoë konflikpotensiaal.

522

in die gemeenskap
1.5 deur ‘n Gereformeerde stem in die hele gemeenskap te laat hoor deur die vestiging van
Skrifwaardes op elke lewensterrein – veral ten opsigte van die brandpunte van ons tyd –
•
•
•

in getuienis teen sonde wat volgens die Eerste tafel van die wet God regstreeks onteer, soos
dit veral in die openbare lastering van sy Naam voorkom
in getuienis teen sonde wat volgens die Tweede tafel van die wet in ons gemeenskap veral
saamtrek in misdaad, geweld, sedeloosheid, minagting van menselewens en rassisme
in getuienis oor alle mense se gemeenskaplike verantwoordelikheid, kragtens God se
kultuuropdrag aan die mens, vir die bewaring en beskerming van die omgewing
om deur profetiese getuienis en daadwerklike hulp, waar nood dit vereis, mense tot ‘n
herstelde verhouding met God in en deur Jesus Christus op te roep en ook ons koningskap
oor die natuur as ‘n skeppingsopdrag uit te leef;

teenoor die staatsowerhede
1.6 deur vir die staatsowerhede voorbidding te doen en getuienis uit die Woord van God te lewer,
waar dit nodig is ook by wyse van konstruktiewe kritiek – sodat hulle volgens die wil van God
kan regeer
om te verseker dat die inwoners van die land ‘n rustige en stil lewe kan lei en dat ons as kerke
ons roeping sal kan vervul;
ten opsigte van tydstrominge
1.7 deur volgens die Skrif te onderskei waarop dit werklik aankom in dié tyd van globalisering
waarin die wêreldwye Godvervremende denk- en daadstrominge voorkom en waardeur baie
moderne kerkmense al hoe meer van God en sy Woord vervreem word
om waaksaam te leef teen die naderende koms van die laaste Godsvyandige magte op aarde
voor die wederkoms van Christus en om die lig van die Skrif te laat val, in die kerk en die
gemeenskap, op die dringendheid van die tye wat reeds ‘n nuwe bedeling begin inlei.
2. Besinning, ‘n terugblik
Ons verklaar in ootmoed voor God:
Oor ons kerkwees in die verlede
2.1 Ons bely dat God ons van die begin van ons bestaan as Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
geroep het om die Gereformeerde Belydenis in hierdie wêrelddeel tot verheerliking van sy Naam
te vestig en uit te leef;
2.2 Ons het van die begin af ons roeping gebrekkig uitgevoer deurdat ons
•
•
•

méér sy gestalte in die wêreld moes vertoon het deur die Evangelie beter op elke
lewensgebied uit te leef en uit te dra;
méér die liefde en offervaardigheid van Christus teenoor minderbevoorregtes moes getoon
het, en beter in woord en daad teen onreg, armoede en ander misstande moes getuig en
gewerk het;
méér ons daadwerklike meelewing met alle lydendes moes betoon het;
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2.3 Ons is diep dankbaar vir die werk in diens van God se koninkryk wat deur sy genade gedoen kon
word
•
•
•

in Woordverkondiging waardeur die kerke opgebou kon word;
in groeiende sendingswerk wat onder die volke van die land en verder in Afrika tot stand
gekom het;
in die uitlewing van ons roeping op terrein van die samelewing waaronder bydraes tot die
verligting van armoede, die bevordering van onderwys en opvoeding en in getuienis teen
maatskaplike misstande.

3. Vorentoe - ‘n oproep
Ons roep al die Christene op om die komende tye in vaste vertroue op God tegemoet te gaan met
die wete dat sy beloftes nie net vir één dag van krag is nie, maar dat dit in elke dag se
geloofswerke volvoer word
•
•
•
•
•
•

om die Evangelie van versoening met God en vrede met die mense volhardend uit te dra deur
die vestiging van Skrifwaardes op elke lewensgebied;
om die liefde en geregtigheid van Christus aan alle mense te laat blyk en daartoe by te dra om
die konflikpotensiaal in ons land teë te werk;
om in toenemende werkloosheid en armoede op elke geregverdigde wyse te help om lyding
onder mense te verlig;
om die morele verval, wat tot allerlei wandade in die samelewing lei, sover moontlik deur die
Woord en daad te help bekamp;
om die staatsowerhede te oorreed om reg en orde op so ‘n wyse te handhaaf dat die kerke
hulle roeping optimaal kan vervul;
om daarteen te waak dat daar nie net bloot gekonsentreer word op regte nie, maar veral ook
op die verantwoordelikheid van die mens voor God.

Ons roeping is die verheerliking van sy Naam, ons strewe is die uitbreiding van sy koninkryk, ons
stryd is die volvoering van sy wil. Ons doel is om sy dienaars vir die uitbreiding van sy koninkryk te
wees, totdat dit in volheid kom.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie.
Motivering
1. Die inhoud van die “profetiese getuienis” punte 1-3 is bedoel as ‘n bekendstelling van die
Gereformeerde Kerke in Suid Afrika (GKSA), maar die voorstel vir ‘n profetiese getuienis is
identiteitloos.
1.1 Die voorstel sou net so goed deur verskillende ander geloofsgroepe of kerke aangebied kon word.
1.2 As “bekendstellingsdokument” (soos voorgedra deur die toeligter) ontbreek die bekendstelling
van die inhoud van waarvoor die GKSA staan, bv. wat sy Belydenis (skrifte) is, ens.
1.3 Die “profetiese getuienis” as bekendstelling van die GKSA kan moeilik sê wie die GKSA
werklik is.
2. Indien die GKSA homself na buite (ekumenies) bekend wil stel, behoort dit te geskied aan die
hand van ons Belydenisskrifte en nie aan die hand van ‘n “visie-” dokument soos hierdie
“profetiese getuienis” nie.
3. Om ‘n “profetiese getuienis” te laat uitgaan, is in die reël die taak die plaaslike kerkraad (KO, artt.
16, 23 en 30).
4. Profetiese getuienis van die GKSA oor konkrete sake geskied reeds langs die weg van KO, artt.
18 en 28.
5. ‘n Bekendstelling van die GKSA is nodig, maar die Beskrywingspunt as “profetiese getuienis”
voldoen nie daaraan nie.
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25. Teologiese Skool
25.1
A.
B.
C.
D.

RAPPORT VAN DIE KURATORE TEOLOGIESE SKOOL POTCHEFSTROOM
(Artt.70, 142, 160)

Die Ondervoorsitter neem die Voorsitterstoel in.
Dr. J.L. Ras, Voorsitter van die Kuratore, stel die Rapport.
Dr. Ras stel mev. A. du Toit, Registrateur van die Teologiese Skool, aan die Sinode voor.
Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie vir die Teologiese Skool. Finansiële
aspekte word verwys na die Kommissie vir Finansies.

E. RAPPORT
1. Opdrag
Die Kuratorium van die Teologiese Skool Potchefstroom behartig die beheer en toesig oor die
diens van opleiding wat deur die professore van die Teologiese Skool Potchefstroom verrig word,
asook die toesig oor die teologiese studente. (Prospektus van die Teologiese Skool van die GKSA
Potchefstroom 1997:Hoofstuk 3) (vgl. Nasionale Sinode 1988:400-403).
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake vir kennisname deur die Sinode
2.1 Die Kuratorium
2.1.1 Vergaderings
Die Kuratore het sedert die Sinode van 1997 tot November 1999 agt (8) vergaderings gehou
waarvan twee spesiale beroepingsvergaderings was.
2.1.2 Breë Kuratore
Die Breë Kuratore is sedert 1997 tweekeer opgeroep:
Maandag 6 Oktober 1997: Beroepingsvergadering prof. B.J. de Klerk.
Dinsdag 24 Februarie 1998: Beroepingsvergadering prof. F.P. Viljoen.
2.1.3 Benoemdes op die Raad van die PU vir CHO
Die ondergenoemde persone is deur die Kuratore op 17 November 1998 benoem om op die
Raad van die PU vir CHO te dien:
Benoem deur die Kuratorium:
Dr. P.W. Bingle
Ds. R.P. van Wyk
Ds. A.E. Liphadzi
Benoem deur die Administratiewe Buro:
Dr. C.J. Smit
Dr. M.C. van Loggerenberg
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Die Senaat TSP
2.2.1 Rektoraat
Prof. A. le R. du Plooy is tydens die Kuratorevergadering van 18 Junie 1997 vir ’n derde
termyn tot Rektor herverkies vir die termyn 1 Januarie 1998 tot 31 Desember 2000. Prof. J.H.
van Wyk is tydens dieselfde vergadering en vir dieselfde termyn tot Viserektor verkies. Prof.
A le R. du Plooy is ook steeds Dekaan van die Fakulteit Teologie.
2.2.2 Doserende personeel
2.2.2.1 Publikasies
Sien ongepubliseerde Bylae A.
2.2.2.2 Konferensies en Seminare
Sien ongepubliseerde Bylae A.
2.2.2.3 Vakatures
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Daar bestaan tans steeds twee vakatures, naamlik in Etiek en in Ou Testament. Proff. J.L.
Helberg en F.N. Lion-Cachet is vir 1997, 1998 en 1999 as tydelike personeel benoem in die
vakgroep Ou Testament. Prof. P.J. de Bruyn is vir 1999 as tydelike personeellid in Etiek
benoem. Die vulling van die vakature in Ou Testament is na die Junie-Kuratore verwys en
die vakature in Etiek sal nie gevul word tot Desember 2002 nie. Die hantering van die werk
sal van jaar tot jaar aangespreek word.
2.2.2.4 Emeritaat: prof. J.C. Coetzee
Prof. J.C. Coetzee het op 31 Mei 1998 geëmeriteer.
2.2.2.5 Emeritaat: prof. P.J. de Bruyn
Prof. P.J. de Bruyn het op 31 Desember 1998 geëmeriteer.
2.2.2.6 Emeritaat: prof. J.A. van Rooy
Prof. J.A. van Rooy het op 31 Desember 1997 geëmeriteer.
2.2.3 Administratiewe personeel
Mev. C. Swanepoel het op 30 September 1998 as Registrateur van die TSP bedank na drie
jaar diens.
Mev. C. Postma het op 31 Desember 1998 as sekretaresse van die Rektor bedank na drie en ’n
halwe jaar diens.
Mev. M. Kruger het op 31 Desember 1997 as sekretaresse van die Registrateur bedank.
Mev. A. du Toit is vanaf 1 November 1998 aangestel as Registrateur van die TSP en
Administratiewe Bestuurder van die Fakulteit Teologie.
Mev. S.M. Brazer is op 1 Maart 1998 aangestel as sekretaresse in die kantoor van die
Registrateur. Na die bedanking van mev. C. Postma, is mev. S.M. Brazer op 1 Februarie
1999 aangestel as sekretaresse van die Rektor.
Mev. A. Moerdyk is vanaf 1 Februarie 1999 aangestel as administratiewe assistent in die
kantoor van die Registrateur.
Mev. N. Bothma se aanstelling is vanaf 1 Januarie 1999 aangepas tot sekretaresse van die
Skool vir Kerkwetenskappe.
Mev. E. du Plooy was vanaf 1 Mei 1998 tot 31 Desember 1998 tydelik aangestel as
sekretaresse vir die Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale. Vanaf 1 Januarie 1999 is sy
permanent aangestel as sekretaresse vir die Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale asook
sekretaresse vir die Navorsingsdirekteur.
2.2.4 Studente
2.2.4.1 Afgestudeerde studente
Gedurende 1997 het agt (8) studente afgestudeer, gedurende 1998 vyftien (15) en gedurende
1999 na verwagting dertien (13).
2.2.4.2 Propedeutiese studente
Op 23 Junie 1999 is daar 21 propedeutiese studente met voltydse BA-studie besig: 10
eerstejaars, 4 tweedejaars en 7 derdejaars.
2.2.4.3 Dissiplinêre sake
Die studies van ses studente is weens verskeie redes getermineer: twee gedurende 1997, twee
gedurende 1998 en twee gedurende 1999.
2.2.5 Opleiding
2.2.5.1 Onderrig
Die Teologiese Skool (en die Fakulteit Teologie) het sedert 1998 herstrukturering ondergaan
en is tans as volg georganiseer:
Rektor: Prof. A. le R. du Plooy
Vise-rektor: Prof. J.H. van Wyk
Skool vir Kerkwetenskappe (vakgroepe Praktiese Teologie, Ekklesiologie, Dogmatologie en
Missiologie) Direkteur: Prof. J.M. Vorster
Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale (vakgroepe Ou Testament, Nuwe Testament,
Semitiese Tale en Grieks) Direkteur: Prof. J.J. Janse van Rensburg
Onderrigleerprogram: Kandidaatsprogram-koördineerder: Prof. B.J. de Klerk. Telematiese
Leersisteme-koördineerder: Prof. F.P. Viljoen.
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2.2.5.2 Navorsing
Die Navorsingsfokusarea-komitee oefen beheer en toesig uit oor alle navorsingswerk en
nagraadse studie. Direkteur: Prof. H.F. van Rooy.
2.2.5.3 Diens
Die bemarking van deskundigheid word deur die Komitee vir Professionele Dienste behartig.
Direkteur: Prof. C.J.H. Venter.
Besluit:
1. Kennis geneem. Van punte 2.2.4 tot 2.2.2.6 betuig die Sinode sy dank vir die getroue en
gewaardeerde dienswerk van proff. J.C. Coetzee, P.J. de Bruyn en J.A. van Rooy gedurende 1997
en 1998 geëmeriteer het en bid hulle ‘n geseënde emeritaat toe.
2. Die Sinode spreek sy dank en waardering teenoor die akademiese en administratiewe personeel
van die Teologiese Skool van hulle deeglike en getroue werk.
2.3 Algemene Sake
2.3.1 Opdragte aan Senaat TSP deur Sinode 1997
2.3.1.1 Voortgesette opleiding vir die taak van evangelisering (Acta 1997:821, 2.5.1).
Die uitvoering van die opdrag is na die Komitee vir Voortgesette Onderrig verwys wat tydens
die Winterskole van 1997 en 1999 en D.V. die Lenteskool van 1999 aandag aan die saak gee.
Tans is daar vier predikante van die GKSA besig met M-studie oor evangelisering.
2.3.1.2 Toerusting (Acta 1997:880, 3.1.3)
Ter uitvoering van die opdragte is die saak na die Onderrigkomitee verwys. Aan die eerste
opdrag is tydens die Winterskole van 1997 en 1998 en D.V. die Lenteskool van 1999 aandag
gegee. Die tweede opdrag i.v.m. toerusting is aangespreek deur die uitbreiding van die
praktiese opleiding van studente. Kandidaats I-studente moet ’n jeugkamp hanteer;
Kandidaats II-studente doen twee weke prakties toegespits op jeugwerk; Kandidaats IIIstudente doen twee weke prakties toegespits op evangelisasiewerk, en Kandidaats IV-studente
doen 3 tot 4 weke prakties in gemeentes. Benewens die praktiese werk, word daar deur al die
studiejare klem gelê op die praktiese aspekte in al die vakke. In die besonder word in die
module MIS711 (Missiologie) besondere aandag aan die uitvoering van die opdrag gegee.
Die klem val voortdurend op praktiese toepassing. Dit blyk uit die spesifieke uitkomste van
Missiologie, naamlik (i) kennis van die beginsels van Gereformeerde evangelisering en van
die besondere uitdagings wat die huidige kultuur en post-moderne mens aan evangelisering
stel, (ii) om huidige modelle en metodes van evangelisering te beoordeel en riglyne vir ’n
evangelisasieprojek te ontwikkel en toe te pas, en (iii) om ’n visie te ontwikkel vir die plek en
rol van evangelisering in die gemeentelewe.
2.3.2 Buitelandse besoekers
Die volgende besoekers is aan die TSP ontvang waarvan sommige ook op versoek lesings
gelewer het.
1997
Prof. C. Breytenbach van Berlyn (Nuwe Testament)
Prof. W. van’t Spijker van Apeldoorn wat ’n eregraad ontvang het
Dr. Gie Vleugels van Leuven wat ’n doktorsgraad ontvang het
Prof. B.R. Davies van Sheffield (Ou Testament)
Prof. H.G. Geertsema van Nederland (Filosoof/teoloog)
Dr. G. Hughes van Engeland (Greenwich School of Theology)
Dr. B. Evans van Engeland (Greenwich School of Theology)
Mnr. C. Killacky van Engeland (Greenwich School of Theology)
1998
Prof. G. Braulik van Oostenryk (Bybelwetenskappe)
Prof. A. Friedl van Berlyn (Bybelwetenskappe)
Prof. G. Vleugels van België (Bybelwetenskappe)
Dr. H. Speelman van Nederland (Kerkwetenskappe)
Ds. T. Zuidema van Nederland
Ds. O. Rubaiza van Uganda (Reformed Theological College, Kampala)
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1999
Prof. B. Wentsel van Den Haag (Dogmatiek)
Prof. C. Neutjens van België (Filosoof/teoloog)
2.3.3 TSP Prospektus
Die Prospektus van die TSP het in 1997 verskyn. Dit bevat belangrike inligting oor die
geskiedenis, infrastruktuur, werking en bestuur van die TSP.
2.3.4 Buitengewone toelatings tot die bediening
Die volgende persone is na o.a. die aflegging van suksesvolle colloquium docta by die Part.
Sinodes aanbeveel:
Mnr. H.G. Schutte op 20 Oktober 1997
Mnr. J.H. Jordaan op 18 Junie 1997
Dr. J.M. Gerber op 23 Maart 1999
2.3.5 Toesig oor Indiensopleidingsentra
Die toesig vloei voort uit ’n besluit van die Nasionale Sinode 1994 oor eenheid in opleiding
en die handhawing van een standaard.. Uit die geledere van die Kuratore is ’n Kommissie
aangewys om die voortdurende toesig oor die volgende indiensopleidingsentra te behartig:
Mukhanyo Theological College
College Ya Mojadi
Reformed Seminary Richmond
Reformed Seminary Nqutu
2.3.6 Leerklag teen prof. J.A. van Rooy
Leerklag is onder KO, artikels 79, 80 teen die artikel in In die Skriflig van Maart 1994 “Is
Allah die Here?“ van prof. J.A. van Rooy gelê. Die Breë Dagbestuur en die Kuratore het die
saak gehanteer en bevind dat die klagskrif teen prof. van Rooy nie slaag nie.
2.3.7 Prof. M.A. Kruger
’n Kommissie van die Kuratore het die standpunte van prof. M.A. Kruger ondersoek. Oor sy
standpunt oor die afgeslotenheid al dan nie van die Kanon, het prof. M.A. Kruger te kenne
gegee dat hy die kerklike weg gaan volg om sy standpunt te verantwoord. Sy standpunt oor
die moontlikheid om deur die openbaring in die natuur tot die saligmakende geloof te kom, is
deur die Kommissie ondersoek en bevind dat dit teenoor die Gereformeerde Belydenisskrifte
staan. Prof. M.A. Kruger het die Kuratore in kennis gestel dat hy teen die besluite van die
Kuratore gaan appelleer.
2.3.8 Prof. G.J.C. Jordaan en ses ander professore se skrywes in die openbare pers
Buitengewone reaksie deur lidmate en gemeentes het gevolg op ’n artikel van prof. G.J.C.
Jordaan en die brief van die ses ander professore in die dagpers. Die Kuratore het die saak
gehanteer en afgehandel. Broederlike vermanings is tot die betrokkenes gerig en die Kuratore
verklaar dat volgens die getuienis voor hulle daar nie ‘n leergeskil is nie, en dat die professore
mekaar nie van dwaling of onsuiwerhede in die leer verdink nie en mekaar ruimte gun vir
verskillende sienswyses.
2.3.9 Gesprek met die redaksie van Die Kerkpad
Die Kuratore het na aanleiding van voortdurende negatiewe beriggewing oor die TSP en
professore in Die Kerkpad ’n gesprek gevoer met die redaksie oor o.a. die joernalistieke styl
van die redaksie. Die gesprek is deur die Kuratore versoek, omdat die redaksie van Die
Kerkpad nie reaksie van die professore op die berigte publiseer en nie debat daaroor in Die
Kerkpad toelaat nie. Die gesprek tussen die lede van die Redaksie van Die Kerkpad en die
lede van die Breë Dagbestuur het op 22 Maart 1999 te Potchefstroom plaasgevind onder
voorsitterskap van dr. J. Visser. In die gesprek is die redaksielede weereens versoek om die
goeie naam van die TSP en sy personeel te bevorder. Aangesien dit uit die eersvolgende
uitgawe van die blad duidelik geblyk het dat die gesprek nie die gewenste uitwerking gehad
het nie, het die Kuratorium besluit om by die gesprek te volstaan. Die Kuratorium laat dit aan
die betrokke professore oor om self volgens eie oordeel (indien nodig) die weg van Matt 18
met die redaksielede op te gaan.
2.3.10 Ondersoek na praxis pietatis praktiese toerustingsgeleentheid
Na aanleiding van ’n skrywe waarin navraag gedoen is oor die inhoud van die praxis pietatis
praktiese toerustingsgeleentheid het daar ook kritiese vrae by die Breë Dagbestuur van die
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Kuratore ontstaan, en is daar ondersoek ingestel na die aanloop tot die jaarlikse geleentheid,
asook die inhoud daarvan. Die jaarlikse geleentheid word ter uitvoering van die
Sinodebesluit (Acta 1997:897) oor die pastorale versorging van studente aangebied. Die
Kuratorium het besluit dat reëlings getref moet word vir die deurlopende betrokkenheid van
die Kuratorium by die evaluering van die geleentheid. Die nuwe program vir 1999 is
goedgekeur en die Senaat sal ’n voorlegging doen oor meer gestruktureerde en voortdurende
pastorale versorging van studente.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.11 Finansies
2.3.11.1 Finansiële state
Finansiële state sal deur die Administratiewe Buro verskaf word.
2.3.11.2 Begroting
BEGROTINGS VIR TSP 1998, 1999 en 2000
NR

ITEM

1998

1999

2000

TOTAAL

1 784 565

1 884 959

1 590 866

A.

Personeel (Administrasie & Doseer)

1 340 430

1 370 427

1 358 016

1.

Traktement (Professore - alles insluitend)

981 540

1 025 050

1 067 032

2.

Aanpassing

98 154

35 552

3.

Admin. personeel & Bibliotekaresse

208 396

270 363

4.

Aanpassing

20 840

9 462

5.

Ad hoc personeel

31 500

30 000

40 100

B.

Administrasie

39 415

67 500

73 300

1.

Drukwerk/Skryfbehoeftes

5 040

5 500

4 600

2.

Fotokopieë/Onderhoud

6 300

7 000

23 000

3.

Rekenaarfasiliteite/Onderhoud

17 500

21 000

23 600

4.

Skoonmaakmiddels e.a.

1 575

3 500

2 400

5.

Vertaling - Diktate

9 000

10 500

4 100

6.

Telefoon

20 000

15 600

C.

Wetenskapsdeelname

18 900

10 000

0

1.

Uitruildosente/Internas. Konferensies

12 600

6 500

0

2.

Navorsingsprojekte/Publikasies

6 600

3 500

0

D.

Subsidies/Toelaes

12 600

14 160

15 550

1.

Rektorstoelaag

3 675

4 050

4 100

2.

Viserektorstoelaag

-

2 300

2 450

3.

Onthale/Promosie/Aftrede

2 100

2 300

2 500

4.

Honorarium/Geskenke

525

600

1 000

5.

Orrelis

263

300

500

6.

Kleinkas uitgawes

4 200

4 600

5 000

E.

Toerusting : Stofsuier en ringbinder

7 872
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250 884

F.

Beursekomitee
Klas- en Losiesgeld:

373 220

405 000

144 000

1 071 271

1 079 810

763 370

1.

Huisvesting Dennepark

187 132

152 510

102 708

2.

Maaltye

311 750

308 430

155 576

3.

Klasgelde

183 234

180 200

145 350

4.

Honneurs Bybelkunde

6 450

7 310

5.

Registrasie

10 643

11 130

(ingesluit by klasgeld)

6.

Boekelenings

32 250

31 800

31 800

7.

Mediese reserwe

21 500

21 200

25 000

8.

Reisonkostes

45 907

84 000

35 000

9.

TSV/koffie en tee - studente

3 655

2 330

2 500

10.

Sakgeld

21 500

20 900

13 637

11.

Teologiese Studentekas

247 250

260 000

251 800

1 071 271

1 079 810

763 370

Moontlike inkomste
1.

7 kollektes per jaar

219 551

450 810

380 000

2.

TSP begroting

373 220

405 000

144 000

3.

Hulpfonds

55 000

25 000

-

4.

Huur geboue HTS

144 000

144 000

-

5.

Teologiese Studentekas

247 250

-

184 370

6.

Sinode Soutpansberg

16 125

35 000

35 000

7.

Sinode Middellande

16 125

15 000

15 000

8.

Rente op R50 000

-

5 000

5 000

R19.43

R23.46

R21.79

Ramings per belydende lidmaat

2.3.5.2.1 Verduidelikende notas/aantekeninge by Begroting 1998
Voorsiening is gemaak vir ’n aanpassing van 10% vir personeelvergoeding.
’n Skrywe word aan alle kerke gerig om bydraes vir die Hulpfonds te vra.
2.3.5.2.2 Verduidelikende notas/aantekeninge by Begroting 1999
Voorsiening is gemaak vir ’n aanpassing van 8.75% vir personeelvergoeding vanaf 1 April
1998.
2.3.5.2.3 Verduidelike notas/aantekeninge by Begroting 2000
Daar is voorsiening gemaak vir ’n verhoging van 7,1% in personeelvergoeding. Die
aanpassing is reeds ingesluit. Daar sal in die Aanvullende Rapport verder gerapporteer
word oor die vulling van die vakature in Ou Testament.
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake vir besluitneming deur die Sinode
Geen.
Besluit: Kennis geneem.
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F. AANVULLENDE RAPPORT
1. Opdrag
Soos gestel in die Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake vir kennisname deur die Sinode
2.1 Senaat
2.1.1 Vakature in Ou Testament
Die vakature in Ou Testament word D.V. op 10 Januarie 2000 by wyse van beroeping gevul.
Die besonderhede van tien kandidate is aan die Kuratorium voorgelê.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Studente
2.2.1 Afgestudeerde studente
Dertien studente het in November 1999 afgestudeer en het die eksaminering deur die
Partikuliere Sinodes suksesvol afgelê.
2.2.2 Propedeutiese studente
Op 15 November 1999 is daar 5 voornemende propedeutiese studente tot voltydse BA-studie
in 2000 toegelaat. Nog twee studente is voorwaardelik toegelaat. ‘n Aantal aansoeke word
nog ingewag en sal in Januarie 2000 deur die Toelatingskommissie gehanteer word.
2.2.3 Dissiplinêre sake
Die studies van nog drie studente is weens verskeie redes gedurende November 1999
getermineer.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Buitelandse besoekers
Die volgende buitelandse besoekers is aan die TSP ontvang waarvan sommige ook op versoek
lesings gelewer het:
Prof. J.K. Elliot van Brittanje: 16-20 Augustus 1999
Prof. H.G.L. Peels van Nederland: 23-24 Augustus 1999
Prof. P. Arcbald van Nieu-Zeeland: 2 September 1999
Besluit: Kennis geneem.
2.4 Toesig oor Indiensopleidingsentra
Die toesig vloei voort uit ‘n besluit van die Nasionale Sinode 1994 oor eenheid in opleiding en
die handhawing van een standaard. Uit die geledere van die Kuratore is ‘n Kommissie aangewys
om die voortdurende toesig oor die indiensopleidingsentra te behartig.
Die Kuratore het tydens die vergadering van 16 en 17 November 1999 die Rapport (kyk
Ongepubliseerde Bylae B) ter tafel geneem en die volgende besluite geneem:
2.4.1 Die Kuratore het toegestem tot die versoek dat verteenwoordigers van die IOS teenwoordig is
en deelneem aan die bespreking van die Rapport. Slegs dr. S.J. van der Merwe kon die
vergadering bywoon.
2.4.2 Die Dagbestuur van die volgende Kuratorium sal so spoedig moontlik weer Kuratore vir die
onderskeie inrigtings benoem, wat ook as Kommissie sal dien vir die saak van toesig oor die
IOS. Die Kommissie se opdrag word duidelik omskryf.
2.4.3 Die versoek aan Sinode Middellande om besluite wat hulle geneem het, te heroorweeg, asook
die skakeling met buitelandse kerke deur die DKBK, is nog nie uitgevoer nie, aangesien dit in
die Rapport van die byeenkoms van 21 September 1999 vir heroorweging ter tafel kom. Die
Kuratore besluit om Sinode Middellande te versoek om die opdrag in die lig van die besluite
van die Kuratorevergadering so gou as moontlik uit te voer.
2.4.4 MTC en CYM het elkeen een student wat moontlik kwalifiseer vir ‘n kandidaatssertifikaat.
Die studente se opleiding is nog nie volgens die reëling van die Kuratorebesluite in Junie
1999 nie. Daarom kan die kandidaatsertifikate nie deur die TSP uitgereik word nie.
2.4.5 Die Kuratorium handhaaf die besluite wat in Junie 1999 oor die sake geneem is as die
beginsels en doelstellings waarna gesamentlik binne die Gereformeerde Kerke in Suid- Afrika
gestreef word.
2.4.6 Die Kuratorium handhaaf die opdragte en rigting wat in die besluite van die Nasionale Sinode
1994 gegee is oor die opleiding van predikante (Sien Acta 1994:699, 5.2).
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2.4.7

Die Kuratore neem kennis van die geweldige nood aan opgeleide predikante vir die
Gereformeerde Kerke, maar sien nie die oplossing daarvan in parallelle opleidingsentra of die
verlaging van standaard van opleiding nie. Die beginsel van eenheid in opleiding moet
steeds, met inagneming van alle praktiese probleme van alle kerke, nagestreef word.
2.4.8 Die Toelatingskommissie van die TSP-Kuratorium is prinsipieel verantwoordelik vir die
keuring van studente wat by die nie-TSP inrigtings aanmeld vir predikantsopleiding in die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
2.4.9 Opleiding van predikante vir die Gereformeerde Kerke word slegs aan die TSP gedoen. Die
voor-teologiese opleiding en moontlike oorbruggingsprogramme kan – indien die
Toelatingskommissie van die TSP-Kuratorium dit noodsaaklik ag (vgl. 2.4.8 hierbo) - wel by
die nie-TSP inrigtings gedoen word, volgens die vereistes wat vir studie aan die TSP gestel
word.
2.4.10 ‘n Uitfaseringsprogram van opleiding van predikante aan die nie-TSP inrigtings en
infaserings-program by die TSP, sowel as die periode waarbinne dit sal geskied word in
oorleg met elke inrigting uitgewerk. Die wense van elke Sinode word hierin gerespekteer.
2.4.11 Die Kuratorium neem finansiële verantwoordelikheid slegs vir die opleiding van predikante
aan die TSP kragtens KO, art. 19.
2.4.12 Praktiese probleme ten opsigte van gesinne, finansies, werksgeleenthede, ens. word, soos tans
met ander studente, met simpatie benader en opgelos.
2.4.13 Die Kuratore is oortuig dat op die pad wat sedert 1994 ingeslaan is (ten opsigte van
amalgamering van teologiese opleiding, daadwerklike soeke na eenheid in opleiding,
onderlinge gesprek en broederlike soeke na oplossings vir die verskeidenheid van vrae en
praktiese struikelblokke) steeds in diens van die uitbreiding van die Koninkryk van God
staan. So word die belang van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gedien.
Besluit: Kennis geneem. Die Sinode vereenselwig hom volledig met die optrede van die Kuratore
soos uiteengesit in 2.4.1 tot 2.4.13.
3. Sake vir besluitneming deur die Sinode
3.1 Nuwe kwalifikasiestruktuur na aanleiding van programontwikkeling van PU vir CHO
Die Hoër Onderwyswet en Onderwyswitskrif sowel as die Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheidwet en -regulasies het die PU vir CHO genoodsaak om op 3 Junie 1999 ‘n
Senaatsbesluit te neem dat die programgebaseerde benadering in elke Fakulteit en Skool aanvaar
moet word en volgens ‘n skedule wat vir die hele universiteit geld, geïmplementeer moet word.
Benewens hierdie eksterne faktore is die strewe van die PU vir CHO om relevante, bekostigbare
programme van hoë kwaliteit te lewer, asook die fokusering en herstrukturering aan die
universiteit die grondliggende interne faktore wat tot die besluit gelei het.
Die projek programontwikkeling behels die tussentydse registrasie van bestaande kwalifikasies
by die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAKO) voor 30 Junie 2000, die registrasie van
programme teen Junie 2003, die ontwikkeling van nuwe programme, en die herontwikkeling van
bestaande kwalifikasies. Alle aanbiedings moet vanaf Januarie 2002 volgens krediete en
modules geskied soos deur die Witskrif bepaal. Op die verskillende vlakke van ‘n program moet
‘n minimum van 128 krediete per jaar verwerf word. Dit geskied volgens ‘n indeling van
modules met ‘n minimum van 8 krediete of ‘n veelvoud van 8. Hierdie vereiste veroorsaak dat
geeneen van die bestaande programme se struktuur van semesterkursuseenhede net so voortgesit
sal kan word nie.
As gevolg van die implementering hiervan is die Teologiese Skool genoodsaak om die
kwalifikasiestruktuur vir teologiese studente daarby aan te pas. Die presiese besonderhede sal
egter nog uitgewerk moet word. Daar is nog heelwat onserkerhede in die nuwe benadering en
konsepte sal mettertyd eers in meer volledige dokumente omskep kan word.
Besluit: Die Sinode neem kennis van die ontwikkeling van ‘n nuwe kwalifikasiestruktuur vir
teologiese studente en die implementering hiervan by die Teologiese Skool.
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4. Aanbeveling
Die Sinode verleen ‘n mandaat aan die Kuratorium waarvolgens die Kuratorium en die Senaat die
saak in volle besonderhede kan uitwerk en kan implementeer volgens die voorgeskrewe
tydskedule, met inagneming van die moontlike implikasie van minder subsidiëring deur die staat.
Besluit: Goedgekeur.
Besluit ten opsigte van die spreekbeurt van die Rektor van die PU vir CHO, prof. C.J. Reinecke,
en die bespreking daarna
1 Die Sinode neem met dank kennis van die waardering wat prof. Reinecke uitgespreek het teenoor
die Fakulteit Teologie en die teologiese professore wat met groot bekwaamheid nuwe
moontlikhede raaksien en vir hulle navorsing benut.
2 Die Sinode neem ook met dank kennis van die ontwikkeling dat predikante uit Sinodes
Soutpansberg en Middellande toenemend betrek word by die vasstelling van die kurrikulum en
die opleiding van studente.
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26.

BESKRYWINGSPUNT PARTIKULIERE SINODE NOORD-TRANSVAAL :
SAMESTELLING VAN DEPUTATEGROEPE DEUR DIE NASIONALE SINODE
(Artt.15, 124)

A. Oudl. W.J. Cilliers stel die Beskrywingspunt.
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie vir Benoeming van Deputate.
C. Ds. J. Malan stel die Kommissierapport.
1. BESKRYWINGSPUNT
1.1 Met die samestelling van Deputategroepe sal besondere aandag gegee word aan die benutting van
die gawes en talente wat die Here aan sy kinders gegee het – soos waar daar besondere bestuursen finansiële vaardighede vereis word vir die optimale uitsette van sodanige Deputategroepe. So
word voorkom dat die GKSA ’n predikante kerk word.
1.2 Met die samestelling van die Deputategroepe sal daar geleentheid wees vir meer inspraak. Die
huidige prosedure is dat ’n naamlys tydens die Nasionale Sinode-sitting verskyn en daarna ’n
finale lys sonder enige inspraak deur die Sinode behalwe by die ad hoc-kommissie wat die
Deputategroepe saamstel.
1.3 Geen predikant, teologiese professor en enige ander lidmaat sal op te veel Deputategroepe dien
nie. Dit sal ’n veel beter verdeling van die werklas meebring terwyl daar ’n beter benutting van
die gawes en talente van meer individue sal wees.
2. Motivering
2.1 Tersaaklike statistiek
Aantal Deputategroepe
Predikante wat dien as Deputate
Ander lidmate wat dien as Deputate
Hoe predikante op die Deputategroepe dien:
Op sewe Deputategroepe
Op vier Deputategroepe
Op drie Deputategroepe
Op twee Deputategroepe
Op een Deputategroep

36
75 uit 281 (27%)
42 uit 75 912 (0,05%)

1
4
5
25
40

Die eerste drie groepe hierbo verteenwoordig 30% van die totale aantal (38 uit 125) Deputate.
Die feit dat 10 predikante 30% van die Deputate uitmaak kan geïnterpreteer word as oorheersing
deur enkelinge.
1. Waarneming en gevolgtrekking
2. Die samestelling van die Deputategroepe is sodanig dat alle groepe (met die uitsondering van een)
’n predikant of teologiese professor as voorsitter het.
3. Die predikantsamp oorheers, selfs op daardie groepe waar daar uitnemende kragte in die
kerkverband is – nie slegs ouderlinge nie – wat die kennis/gawes en bereidwilligheid het om te
dien.
Bestuur van die Administratiewe Buro (’n bestuursfunksie); Uitgee van die Almanak; CJBF;
Emeritaatsversorgings/Trustees Pensioenfonds; GKSA Sustentasiefonds; Kerkargief en –
museum; Pre-adviserende Kommissie vir Finansies.
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4. Daar is sekere Deputategroepe waar daar hoegenaamd nie van die kennis en inspraak van
ouderlinge/lidmate gebruik gemaak word nie.
Voorbeelde hiervan is:
Bewaring en
vermeerdering van die kerk; Bybelmedia; Bybelverspreiding; Gesprek met Binnelandse Kerke;
GKSA Sustentasiefonds; Jeugsorg; Programmering van die Agenda; Radio en TV.
Besluit: Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie.
Motivering: Die hoofsaak van die Beskrywingspunt is reeds vervat in vorige Sinodebesluite, daarom
sou die Beskrywingspunt op herhalende en onnodige reglementering neerkom.
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27.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE VIR BENOEMING VAN DEPUTATE
(Artt.125, 139, 224, 259, 260)

A. Ds. J. Malan stel die Kommissierapport.
1. Opdrag
Bepaling van werkwyse en voorlegging daarvan aan die Sinode vir goedkeuring.
Besluit: Kennis geneem.
2. Uiteensetting van werkswyse
Die werkswyse volgens vorige Sinodes se reëlings en besluite:
2.1 Kerke verskaf vooraf aan die Direkteur van die Admin. Buro name van geskikte persone wat
voorgestel word vir Deputategroepe – Handelinge 1994.
2.2 Afgevaardigdes stel persone voor deur hulle name met motivering aan die Kommissie te
verskaf.
2.3 Die Kommissie lê die Deputategroepe waarop die Sinode besluit het, aan die Sinode voor in
‘n rapport.
2.4 Die volgende kriteria geld vir 2.3: Kundigheid, beskikbaarheid, gesonde wisseling,
kontinuïteit, inbring van jong kragte, afstande, belangstelling en studierigting.
2.5 Sonder dat die Rapport behandel word, lewer die afgevaardigdes kommentaar en maak
aanbevelings aan die Kommissie. Die Kommissie evalueer bogenoemde en stel dan ‘n
volgende Rapport op. Hierdie Rapport word aan die Moderamen voorgelê. ‘n Finale
Rapport wat nie deur die Sinode gewysig word nie, word nou uitgegee – vgl. met Handelinge
1994:45, 46, 3.3.11.
Bogenoemde reëling is ter wille van orde en vertroulikheid van kommentaar.
2.6 Die werkswyse wat die Sinode 1994 gestel het om aanbevelings van kerke te vra en name
aan die Direkteur van die Admin. Buro te stuur van lidmate wat op Deputaatskape benoem
kan word, is ongelukkig nie uitgevoer nie. Daarom volg ‘n aanbeveling dat afgevaardigdes
gevra word om nou name aan die Kommissie deur te gee.
2.7 Voorstellers en voorgesteldes moet in ag neem dat veral weens koste (wat verband hou met
afstand) en beperkte aantal Deputaatskappe, dit nie vanselfsprekend is dat almal in ‘n
Deputaatskap opgeneem kan word nie.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbeveling
3.1 Die Sinode keur bogenoemde werkswyse goed soos uiteengesit in 2.1-2.5.
3.2 Die Sinode gee ‘n staande opdrag aan die Direkteur van die Admin. Buro om betyds voor
elke Nasionale Sinode gemotiveerde voorstelle van moontlike Deputate by die kerke aan te
vra.
3.3 Die Sinode vra die afgevaardigdes om name van moontlike Deputate aan die Kommissie te
verskaf. Dit gebeur volgens die volgende riglyne:
3.3.1 Name word skriftelik ingedien.
3.3.2 Die voorstel bevat ‘n duidelike motivering t.o.v. die geskiktheid van die persoon.
3.3.3 Afgevaardigdes dui aan oor hulleself in watter Deputategroep hulle wil dien of nie wil
dien nie.
3.3.4 Die gemeente van elke voorgestelde moet ook verskaf word sodat hy/sy bereik kan word.
Besluit: Goedgekeur.
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B. TWEEDE KOMMISSIERAPPORT
1. Opdrag
Vermindering van Deputategroepe.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode neem kennis
2.1 Die Kommissie oordeel dat dit moontlik is om volgens die voorstel van die Bestuur van die
Admin. Buro (p.322, 323) die Deputategroepe te verminder deur groepe saam te groepeer.
2.2 Die volgende riglyne kan geld vir die werksaamhede van Deputategroepe:
2.2.1 Deputate vergader hoogstens drie keer per termyn van drie jaar. Die noodsaak van meer
vergaderings moet by die Bestuur van die Admin. Buro gemotiveer word.
2.2.2 Soveel as moontlik werk moet d.m.v. telefoonkonferensies, fakse, pos en e-pos
afgehandel word.
2.2.3 Die verkleinde groepe koöpteer soveel hulp en kundiges as wat nodig is om toe te sien
dat opdragte uitgevoer word. Aan die werk van hierdie gekoöpteerdes word in Rapporte
erkenning gegee.
2.2.4 Hierdie bykomende lede se werk moet volgens 2.2.2 gekoördineer word.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbevelings
3.1 Die Deputategroepe soos voorgestel deur die Bestuur van die Admin. Buro en gewysig deur
u Kommissie in die meegaande tabel, word goedgekeur. Die volgende wysigings is
aangebring:
3.1.1 Groep 1 – Sustentasie as groep verval en die werk word by die van die Groep vir
finansies gevoeg.
3.1.2 Groep 3 se opdrag weerspieel ook die gesprek met die Owerheid.
3.1.3 Groep 8 – Jeug en Onderwys word geskei sodat Onderwys ‘n aparte groep vorm en
Katkisasie as opdrag word in die naam van Groep 8 weerspieel.
3.1.4 Groep 10 word aangedui as “Regsdeputate”.
3.1.5 Noodtoestande word opgedra aan Groep 11.
3.1.6 Internet word by Publikasies gevoeg.
3.1.7 Die samestelling van elke groep wysig dienooreenkomstig soos op die tabel aangedui.
3.2 Die werkswyse soos uiteengesit in 2.2 word goedgekeur.
3.3 Die Reglement van die Administratiewe Buro word soos volg gewysig (Handelinge
1985:214-215).
“6. Bestuur van die Administratiewe Buro:
By 6.1 : Samestelling : “10 (tien)” word gewysig na “6 (ses)’.
By 6.1.1 : “Nege” word gewysig na “vyf”.
Die volgende numererings verander:
6.2.4 word 6.2.6; 6.2.5 word 6.2.7; 6.2.6 word 6.2.8.
Die volgende nuwe punte word ingevoeg:
6.2.4 – Een finansiële kundige
6.2.5 – Een administratiewe kundige
Punt 6.6 : Dagbestuur, verval in sy geheel.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 word goedgekeur.
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3.3.1 Motivering
3.3.1.1 Die swaar aksent wat in die verlede op beleggingskundiges geval het, is nie meer nodig
nie. Al die beleggings van die EVT en die GKSA PPF word nou deur die Trustees van
die onderskeie fondse self gedoen.
3.3.1.2 Die aksent val by die Administratiewe Buro nou meer op administrasie van die fondse en
dienslewering aan kerke.
Besluit: Goedgekeur.
C. DERDE RAPPORT
1. Opdrag
Aanbeveling van lede van verskillende Deputategroepe.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode neem kennis
2.1 U aandag word gevestig op die riglyne vir die werksaamhede van Deputate – vgl. pt.2.2. Let
veral op 2.2.2: E-pos, fakse, telefoonkonferensies om reiskoste sover moontlik te
verminder; 2.2.3: Koöptering van kundiges; en 2.2.4: Koördinering van die gekoöpteerde
lede se werk om bykomende koste tot die minimum te beperk.
2.2 Volledige opdragte aan die Deputategroepe sal eers by die naamlys kan verskyn wanneer die
Notule beskikbaar is t.o.v. alle artikels wat opdragte bevat.
2.3 Professore as adviseurs: Deputategroepe versoek self professore om as adviseurs op te tree
soos en wanneer hulle dit nodig ag. Die enigste uitsondering is die groep vir Publikasies,
waar prof. F.P. Viljoen reeds ingesluit is.
2.4 Ná ontvangs van name gevra in 2.4 sal die Kommissie dit inwerk by die lys in 2.6, saam met
kommentaar wat ontvang word. Die hersiene lys sal dan vir finale goedkeuring aan die
Moderamen voorgelê word (kyk pt.2.5).
Besluit: Kennis geneem.

D. FINALE RAPPORT
Die volgende Deputate word voorgestel:

1. FINANSIES
Dr. J.L. Ras (Voorsitter), ds. L.H. van Schaik, br. M.C. Erasmus (Potch.-Suid), br. P. van der
Walt (Klerksdorp-Noord), prof. T. Eloff, Direkteur, Rekenmeester
Sekundi: Dr. D.J.S. Steyn,. br. P. Lourens
Personeel Pensioenfonds : Samestelling
Werkgewerslede 3: 1 deur Bestuur en 2 deur Diakonale Sake aangewys
Werknemerslede: 3 lede word verkies
Sustentasie: Word deur Part. Sinode aangewys. Bestuur wys sameroeper aan.
Adviseurs: vir vergaderings met Kassiere
Wes-Kaap: prof. W.D. van der Walt
Middelstreek: br. J.L. de K. Earle (Bloemfontein-Suid)
Noordelike Streek: J.C. Jonker
Opdragte: artt.168, 169, 226, 227, 242, 254, 255
Administratiewe
Vermeerdering

Buro,

Trustees

Personeel
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Pensioenfonds,

Sustentasie,

Bewaring

en

2. EMERITAATSVERSORGING
Deputate: Dr. D.J.S. Steyn – Voorsitter, Ds. L.H. van Schaik – Skriba, dr. J.L. Ras, ds. J.H.
Howell
Sekundi: dr. S.J. van der Merwe, ds. M.P. Fourie
Vier kundiges: brr. B.G. Kukkuk, B.J. Kruger, S.J. Gouws (CA), J.J. Howell
Sekundi: G. Beumer, J. Goede, C.J.H. Wilsenach, br. D.P. Venter (CA)
Pensioenfonds (kies hulle eie bestuur volgens die Reglement).
Trustees : Predikante hierbo deur lede verkies. Kundiges hierbo deur Sinode benoem.
Hoofbeampte: Direkteur
Adjunk-skriba: Sr. Wymie du Plessis
Opdragte: artt.140, 163
Emeritaatsversorging, Trustees – EVT, Trustees PPF, Trustees Ondersteuningsfonds, Mediese
Versorging, Algemene Deputate artt.13 en 20, Beleggings

3. EKUMENISITEIT EN OWERHEID
Dr. M.J. Du Plessis – Voorsitter, dr. C.J. Smit, ds. B.C.G. Fourie, dr. H.G. Stoker – Skriba, dr.
P.W. Bingle, br. W. Grovè, sr. M.C. Swanepoel (Bellville), ds. E. Kayayan
Sekundi: di. I.W. Ferreira, P.W. Kurpershoek, R.P. van Wyk, drr. P.J. Buys, C.F.C. Coetzee, S.J.
van der Walt, J.L. Venter, J. le Roux
Adviseurs: proff. J.M. Vorster, A. le R. du Plooy
Opdragte: artt.156, 186, 193, 194, 195, 202, 203, 204, 241, 243, 244
Kerke met kerke, Ekumeniese sake, Binnelandse Kerke, Buitelandse Kerke, Ander Nas. Sinode,
Owerhede

EKUMENISITEIT
AFVAARDIGING NA/BESOEKE AAN BUITELAND DEUR DIE SINODE
1. Vergelyk die aangehegte lys van kerke (Bylae 1)
2. Vir besoeke aan die volgende kerke/konvent vaardig die Sinode af op koste van die
Sinode (vergelyk numering van (Bylae 1).
2.1 (Bylae 1, nr.2) IKGK (ICRC): dr. C.J. Smit, ds. B.C.G. Fourie
2.2 (Bylae 1, nr.7) CRC: dr. M.J. du Plessis
2.3 (Bylae 1, nrs.10 en 11 RCA Mei 2000 en RCNZ) : Dr. H.G. Stoker
2.4 (Bylae 1, nr.12) FCS : Prof. A. le R. du Plooy
3. Die CGKN en NGK(N) vergader oor ‘n periode. Eventuele afvaardiging word
gehanteer soos by pt.4, hieronder.
4. Alle ander kerke (vgl. Bylae 1, nrs. 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 9).
4.1 Die Deputate Ekumenisiteit kry opdrag om te deputeer op die volgende voorwaardes:
Dat hulle dit kan doen indien ‘n predikant of professor op eie koste op reis is en
lande besoek waar daar van die kerke is met wie Ekumeniese betrekkinge onderhou
word, of indien dit binne die Deputategroep se begroting bekostig kan word.
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BYLAE 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

PLEK

AGENDA

K. RAPPORT

Java GER
IKGK (ICRC)
Wes- Midde- en Oos-Afrika
Lanka Reformed Church
Sri Lanka
PCK (Kosin) Korea
RCJ – Japan
CRC – VSA
RCB – Botswana
CGKN 2001
Nunspeet (Nedl.)
en NGK (Nedl.)
RCA – Mei 2000
Australië
RCNZ (2001)
FCS (Mei 2000)
Skotland

A9.1, p.37, pt.3.2.4.1
A9.1, p.36, pt.3.1.4.6
A.9.1, p.42, pt.4.2.4.2
A9.1, p.44, pt.4.3.3.2

K97-100, pt. 3.3.2.2
K97-100, pt.3.3.1.7
K97-100, pt.3.4.1.2
K97-100, pt.3.4.1.5.2

A9.3, p.62, pt.4.3
A9.3, p.62, pt.4.3
A9.3, p.62, pt.4.3
A9.3, p.62, pt.4.3
A9.3, p.62, pt.4.3

K101-103, pt.3.3.10.3
K101-103, pt.3.3.10.3
K101-103, pt.3.3.10.3
K101-103, pt.3.3.10.3
K101-103, pt.3.3.10.3

A9.3, p.62, pt.4.3

K101-103, pt.3.3.10.3
K166, pt. 4.2
K101-103, pt.3.3.10.3
K101-103, pt.3.3.10.3

A9.3, p.62, pt.4.3
A9.3, p.62, pt.4.3

4. PUBLIKASIES
Dr. F.R.P. de Bruyn (Voorsitter)
Dr. C.F.C. Coetzee (Skriba)
Dr. W.C. Vergeer, ds. C.N. van der Merwe, dr. H.G. Stoker, ds. H.F. van Wyk, sr. L. van der
Walt, br. M.C. Erasmus (Potch.-Suid), di. D. Laufs, H. Momberg, M.E. Schalekamp, P.W.
Kurpershoek, ds. L.D. Aucamp (sonder reiskoste), dr. I.L. Bekker, 3 Redakteurs, Direkteur,
Admin. Beampte (sr. W. du Plessis) en Adj.-Redakteur
Sekundi: ds. S.A. Cilliers, dr. P.P. Kruger
Adviseur: Prof. F.P. Viljoen
Opdragte: artt.127, 128, 147, 149, 159, 177, 178, 179
Publikasies, Almanak, CJBF, Tydskrifte, Kerkordeboekie, Evangeliseringsmedia, Radio en TV,
Internet

5. TEOLOGIESE SKOOL
5.1 Breë Kuratorium
Oos-Transvaal:
Primi: di. L.H. van Schaik, D. Laufs
Sekundi: ds. J.P. Bingle, dr. G. Breed
Noordwes
Primi: dr. S.J. van der Merwe, dr. A.H. Grové
Sekundus: ds. J.C. Erasmus
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Suidelike Part. Sinode
Primi: di. R.G. Aucamp, dr. A.N. Helberg
Sekundi: ds. W.J. Fourie, dr. M.J. du Plessis
Noord-Transvaal
Primi: dr. D.G. Breed, ds. A. Myburg
Sekundi: dr. J. le Roux, dr. P.P. Kruger
Namibië
Primi: di. R.J.P. du Plessis
Sekundus: ds. J.H. Grobler
OVS-Natal
Primi: di. P.A. Coetzee, A.L. Coetzer
Sekundi: ds. J.B. du Plessis, W. Vogel
Wes-Transvaal
Primi: ds. A.H. Mulder, dr. W.C. Vergeer
Sekundi: dr. S.J. van der Walt, ds. G.N.V. Botha
Soutpansberg
Di. M.S. Nfefe, T.R. Nemahotole
Middellande
Di. M.J. Letebele, H.H. Sehoole
5.2 Kuratorium
Oos-Transvaal:
Primi: dr. D.J.S. Steyn, ds. F.J. du T. Lessing
Sekundi: di. E.J. Tiemensma, L.H. van Schaik
Noordwes
Primi: dr. J.L. Ras, dr. F.R.P. de Bruyn
Sekundi: dr. S.J. van der Merwe, dr. A.H. Grové
Suidelike Part. Sinode
Primi: dr. P.W. Bingle, dr. F. van der Walt
Sekundi: ds. R.G. Aucamp, A.N. Helberg
Noord-Transvaal
Primi: dr. J.L. Venter, dr. H.G. Stoker
Sekundi: dr. D.G. Breed, dr. J. le Roux
Namibië
Primi: dr. W.C. Opperman
Sekundus: ds. R.J.P. du Plessis
OVS-Natal
Primi: di. P.J. van der Walt, S.D. Snyman
Sekundi: di. A.L. Coetzer, P.A. Coetzee
Wes-Transvaal
Primi: dr. C.F.C. Coetzee, dr. C.J. Smit
Sekundi: di. G.N.V. Botha, A.H. Mulder
Soutpansberg
Di. A.E. Liphadzi, M.S. Muhali
Middellande
Di. M.A. Modise, P.M. Modise
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5.3 Kommissie vir Kerkargief en –museum
Br. N.G. Sarkady, dr. J.M. van Tonder, br. M.P.A. Coetsee (Kurator), ds. G.J. Noëth, dr. P.J.
Snyman (Voorsitter)
Opdrag: art.142
Kuratore, Breë Kuratore, Kerkargief/Museum as Kommissie van Kuratore

6. LITURGIES
Ds. J.P. Bingle (Voorsitter), dr. A.G.S. Venter (Skriba), ds. A.H. Mulder (Krugersdorp), prof.
P.G.W. du Plessis, ds. J.L. Myburg, prof. Heilna du Plooy, prof. P.H. Roodt (Meyerspark), sr.
Jacoba van Rooy, dr. I.L.J. van Vuuren
Opdragte: artt.118, 122, 144, 219, 228, K187
Liturgies, Psalmberymig, Skrifberyming, Melodieë, Totiusteks, Liturgiese Sang

7. ONDERWYS
Ds. G.J. van Wyk (Voorsitter), ds. P. Venter (Skriba), proff. P.J. Mentz, P.H. Stoker, br. S.
Godschalk, ds. S.A. Cilliers, br. W. Gronum (Potch-Oos), ds. J.H. Howell, br. W.J. Putter
Sekundi: Di. T.C. de Klerk, M.E. Schalekamp, br. A. Juyn
Opdragte: artt.172, 216, 217
Christelike onderwys, PU vir CHO

8. JEUG EN KATKISASIE
Dr. G. Breed (Voorsitter), dr. J. le Roux, ds. A.S. Heystek, br. Johan Dreyer (Akasia), ds. B.R.
Kingma (Skriba), dr. D.G. Breed, ds. J. van Schaik, ds. L.J. Buys
Sekundi: Ds. I.W. Ferreira, dr. A.G.S .Venter, di. F.P. Kruger, J Lion-Cachet, br. G. Buys, di.
H.P.M. van Rhyn, B.C. Smit, H.L. Stavast (Pretoria-Rooiwal)
Opdragte: artt.173, 174
Jeugsorg, Katkisasie

9. LEERSTELLIG
Dr. J.L. Venter (Voorsitter) Nuwe Testament
Ds. S.D. Snyman (Skriba)
Kerkreg
Dr. A.J. Kruger
Ou Testament
Dr. S.J. van der Walt
Etikus
Ds. H. Dijkstra
Dogmatiek
Sr. R. Pieterse
Sr. M. van Loggerenberg (Randburg)
Sekundi:
Dr. W.C. Vergeer
Nuwe Testament
Ds. S.C. Vorster
Kerkreg
Dr. I.L. Bekker
Ou Testament
Dr. C.F.C. Coetzee
Dogmatiek
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Ds. J.J.F. Kruger
Etikus
Sr. R. Jager
Sr. A. Swart (Vryburg)
Opdragte: artt.121 (K3), 230 (K122a), 241 (K126a)
Studie oor bv. Vrou in die Kerk, “Neerdaling na die hel..”

10. REGSDEPUTATE
Prof. A. le R. du Plooy (Voorsitter), adv. L.S. de Klerk (Skriba), adv. G.L. Grobler, adv. L.I.
Vorster, prok. L.M. du Plessis, prok. D. Coetzee, prof. G.J. Pienaar
Opdragte: artt.170, 218

11. DIAKONALE SAKE
Ds. D.J. Bakker (Voorsitter), ds. P.W.A. Mulder (Skriba) (Skakeldeputaat), ds. P. Fanoy, br.
Willie Cilliers (Oos-Moot), br. C.J.H. Kruger (Waterkloofrand), Predikante van 5 betrokke
gemeentes, Diakens van 5 betrokke gemeentes (1 elk), 3 Personeelverteenwoordigers
Opdragte: artt.157, 166
Diakonale Sake, Noodtoestande

12. NASIONALE SINODES (vergader net 1 keer)
Ds. P.J. van der Walt (Voorsitter), Direkteur (Skriba), dr. C.J. Smit, di. L.H. van Schaik, T.C. de
Klerk, H.S. Coetzee, C.A. Jansen, P.A. Coetzee, R.M. van der Merwe
Part. Sinode wys verteenwoordigers aan.
Opdragte: artt.126, 125, 180, 229, 245
Agenda, Handelinge, Programmering, Regsdeputate beoordeling van ontvanklikheid van Appèlle
en Beswaarskrifte

13. BYBEL
Ds. E.J. Tiemensma (Voorsitter), ds. G.A. Hattingh (na emeritering opvolger), (Skriba)
(Skakeldeputaat), dr. A.G.S. Venter, br. H.J.M. van Deventer (Vanderbijlpark-Suid)
Opdragte: artt.141, 225
Vertaling, Verspreiding

14. DEPUTATE IN GESPREK MET SINODES
SOUTPANSBERG MET SPESIFIEKE OPDRAG

MIDDELLANDE

EN

K31(a) 3.3
Prof. A. le R. du Plooy (Voorsitter), ds. S.D. Snyman (Skriba), dr. J.L. Ras, ds. P.J. van der Walt
(Bethlehem), prof. J.J. J. van Rensburg, prof. J.A. van Rooy as adviseur,
Opdrag: art.175
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15. DEPUTATE TOEPASSING KO, ART. 66
Klassis Potchefstroom, ds. N.G. Laubscher (Voorsitter), dr. A.H. Grové (Skriba)
Sekundi: di. G.C. Verhoef, G.M. Vogel
Opdrag: art.175

DEPUTATE MOET VERDER SELF UIT DIE KOMMISSIERAPPORTE, DIE NOTULE
EN DIE HANDELINGE, HULLE OPDRAGTE UITHAAL

Besluit: Die Rapport word in geheel goedgekeur.

28. DANKWOORD
Dr. P.W. Bingle rig ‘n bedanking aan die sekuriteitswagte. Hy rig ook ‘n bedanking aan die
Voorsitter van die Sinode, dr. J.L. Ras, sowel as aan die Kommissies - in die besonder hulle
voorsitters en skribas. Die Susters wat teebediening versorg het, die koshuispersoneel, die
administratiewe personeel word hartlik bedank vir die take wat hulle onderskeidelik uitgevoer
het. Ds. Leo van Schaik en dr. Dick Steyn word van harte bedank vir die werk wat hulle in die
“masjienkamer” van die Sinode gedoen het.
Ds. Hessel Dijkstra rig ‘n woord van dank aan die Voorsitter in die besonder, die ondervoorsitter,
skriba en hulpskriba.
Die Direkteur van die Administratiewe Buro, br. Hannes Vorster, word besonderlik bedank vir
die werk wat hy gedoen het. Srr. Wymie du Plessis en Corrie Postma word van harte bedank vir
die werk wat hulle gedoen het.

29. SLOTWOORD
Op versoek van die Voorsitter, sluit prof. J.H. van Wyk die Sinode deur Psalm 133:1 en 2 te laat
sing en voor te lees uit Op 2:1-7 en Ef 4:15.
Prof. Van Wyk rig ‘n kort boodskap tot die Sinode uit die voorgelese gedeeltes, en laat daarna die
Onse Vader (SB 28b) sing.
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EERSTE ADDENDUM VAN DIE EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE
1. RAPPORT EMERITAATSVERSORGINGSTRUST
A. Die Sinode konstitueer as ‘n ledevergadering van die EVK onder voorsitterskap van dr. J.L.
Ras.
1. Oproep
Die ledevergadering van die Emeritaatsversorgingskombinasie is opgeroep om tydens die
Sinode 2000 te vergader.
Besluit: Kennis geneem.
2. Kredensiebriewe
Behalwe die afgevaardigdes soos per aanvang van die Nasionale Sinode 2000 is die
volgende addisionele Deputate afgevaardig van hulle onderskeie meewerkende kerkrade:
(Sal tydens die vergadering aan u deurgegee word)
(Kyk Reglement:240, 7.1.1 tot 7.1.2)
Besluit: Kennis geneem.
3. Konstituering
Die ledevergadering konstitueer as ’n vergadering van die Emeritaatsversorgingskombinasie,
met die verkose Moderamen as funksionarisse.
(Kyk Reglement:241, 7.3)
Besluit: Kennis geneem.
4. Kworum
’n Kworum is teenwoordig.
(Kyk Reglement:241, 7.5)
Besluit: Kennis geneem.
5. Rapport Trustees
Kyk Reglement:242, 8.6.1 tot 8.6.3.
Sake waarvan die Ledevergadering kennis moet neem
5.1 Opdragte Ledevergadering 1997
Die volgende opdragte is deur die ledevergadering van 1997 aan die Trustees opgedra:
5.1.1 Aan die benoemde Deputate vir Emeritaatsversorging word opgedra om die
geboortedatums van al die predikante en professore (afhanklikes van afgestorwe
predikante/emeriti) 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
kerkraad uit te klaar en indien nodig te korrigeer (Acta 1997:232, 1).
Skriftelike bevestiging van bogenoemde is deur die Trustees van alle predikante en
professore ontvang, die nodige korreksies is aangebring en alle data is op lêer by die
Administratiewe Buro.

545

5.1.2

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 (Acta 1997:233, 4.6).
Die nuwe formulering vir beroeping van predikante wat op die versorgingslys verskyn, is
aan alle meewerkende kerke gestuur, dit is opgeneem in die Handleiding vir
Emeritaatsversorging en is ook opgeneem in die nuwe Kerkordeboekie.
5.1.3 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 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.
Die versorgingsvlakke is voortdurend gemoniteer en die emeriti het die volgende
verhogings ontvang:
1998 - 10%
1999 - 8%
2000 – in Aanvullende Agenda
5.1.4 Die beheer van die Emeritaatsfonds oor te dra na die “Deputate vir
Emeritaatsversorging KO, artt. 13 en 20”/Trustees van die Emeritaatstrust. Die
Administratiewe Buro steeds toe te vertrou met die administrasie van die fondse, waarop
die standaard-persentasie as administratiewe koste gehef kan word (Acta 1997:255, 6).
Die besluite is na bevrediging nagekom en afgehandel.
Die administratiewe koste is gelyk aan R10.00 per tjek wat uitgereik word. In die
afgelope boekjaar het die totale koste R76 000 beloop.
5.1.5 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( Acta 1997:261, 3.7.3.2.2).
Die opdrag is skriftelik aan kerkrade deurgegee.
Die lede van die Trustees het Klassisse besoek waar onder andere die opdrag ook aan die
kerke deurgegee is.
5.1.6 Die Deputate Emeritaatsversorging kry opdrag om so spoedig moontlik by die betrokke
Kerkrade nuwe begrotings ten opsigte van emeriti en/of hulle afhanklikes te kry, ten einde
die meriete van voortgesette addisionele hulp te kan bepaal( Acta 1997:265, 3.7.6.2.3).
Die opdrag is by alle toepaslike gevalle uitgevoer.
5.1.7 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 (Acta 1997:265, 3.8).
Die besluit is skriftelik aan die kerke deurgegee en die Trustees het in samewerking met
die Bestuur van die Administratiewe Buro daadwerklike pogings aangewend om
agterstallige ramings te in (kyk 5.4.1 van die Rapport).
5.1.8 Die kerke hou weer sewe kollektes per jaar en betaal dit oor vir die opbou van die
Emeritaatsfonds (Acta 1997:271, 2.2.1).
Die opdrag is geïmplementeer.
5.1.9 Die kerke word opgeroep om weer 'n spesiale poging aan te wend om lidmate te motiveer
tot die gee van addisonele spesiale bydraes vir die Emeritaatsfonds. Dit kan onder
andere geskied deur kapitaalstortings, erflatings en debietorders (Acta 1997:271, 2.2.2).
Die saak is deur briewe aan die kerke asook artikels in Die Kerkblad deurgegee.
5.1.10 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 (Acta 1997:271, 2.2.3).
Die saak is deur briewe aan die kerke asook artikels in Die Kerkblad deurgegee.
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5.1.11 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 (Acta 1997:273, 2.4.1).
Die opdrag is per briewe aan die kerkrade en met besoeke aan die Klassisse deurgegee.
5.1.12 Die benoemde Deputate moet in elke geval waar in die toekoms ’n verhoogde uitkering
goedgekeur is, dit onder die aandag van die kerke 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 (Acta
1997:273, 2.4.2).
Voorkomende gevalle is per brief aan kerkrade gehanteer.
5.1.13 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 hieroor 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 (Acta 1997:273, 2.5).
Die opdrag is uitgevoer.
5.1.14 Klassisse sien kragtens KO, artt.41 en 44 toe dat dié artikel van die Ordereëlings
toegepas word en dat die benoemde Deputate dit onder die aandag van die
Korresponderende Kerkrade/Deputate Korrespondensie van die verskillende Klassisse
bring (Acta 1997:274, 2.5.2).
Briewe is aan die Klassisse gestuur.
5.1.15 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 (Acta 1997:274, 2.5.3).
Die opdrag is deur die Deputate uitgevoer.
5.1.16 Die benoemde Deputate kry opdrag om so spoedig moontlik alle uitbetalings te toets aan
die toepaslike formule soos in die Ordereëlings vervat, en daarna toe te sien dat by elke
nuwe voorkomende geval die uitbetalings korrek volgens die Ordereëlings bereken word
(Acta 1997:275, 2.6).
’n Interne ouditkommissie het op gereelde grondslag die saak in behandeling geneem en
waar nodig is regstellings gedoen.
5.1.17 Gee
uitvoering
aan
alle
sake
waaroor
die
Gereformeerde
Kerke
Emeritaatsversorgingskombinasie besluit het (Acta 1997:265, 3.9).
Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee.
5.1.18 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die Gereformeerde Kerke
Emeritaatsversorgingskombinasie aan hulle opgedra is (Acta 1997:266, 3.9.2).
Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee.
5.1.19 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir
Emeritaatsversorging aan hulle opgedra is (Acta 1997:266, 3.9.3).
Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee.
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5.1.20 Doelstellings volgens die Reglement van die EVK Sinode 1997:239, 4.1 tot 4.5
Die Trustees het voortdurend aan die doelstellings aandag gegee.
5.1.21 Om die versorgingsformule van dr. A.N. Helberg te bereken volgens pt.6.4 van die
Ordereëling vir Emeritaatsversorging met behulp van die Emeritaatstrust (Acta
1997:367, 6).
Aan die opdrag is uitvoer gegee en dr. Helberg en die kerkraad is hiervan in kennis gestel.
Dr. Helberg se persentasie is 79.16%.
5.1.22 Br. Charles Erasmus word weer as Aktuaris aangestel (Acta 1997:347, 5.1).
Die opdrag is uitgevoer en die Trustees maak melding dat met groot waardering van die
dienste van die Aktuaris gebruik gemaak is.
5.1.23 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 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 (Acta 1997:256, 3.7.2.1).
Die besluit is aan die betrokke meewerkende kerke deurgegee en toegepas.
5.1.24 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 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 dien (Acta 1997:256, 3.7.2.2).
Die besluit is aan die betrokke meewerkende kerke deurgegee en toegepas.
5.1.25 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 deur die Kerkraad, Klassis en Part. Sinodedeputate bepaal word op versoek van ’n
predikant en kerkraad”. Die Sinode voeg ’n 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 (Acta 1997:370, 4).
Die besluit is aan die al die meewerkende kerke deurgegee.
5.1.26 Wanneer ’n meewerkende kerk uit die kerkverband tree word sy lidmaatskap as
meewerkende kerk onmiddellik beëindig (Acta 1997:223).
Die Sinode neem kennis dat Geref. Kerk D’Kar uit die kerkverband getree het en dus nie
meer ‘n meewerkende kerkraad van die Emeritaatsversorgingskombinasie nie en deel dus
nie meer in die verpligtinge en voorregte van die Emeritaatsversorgingstrust nie.
Besluit: Kennis geneem.
5.2 Emeriterings en afsterwes sedert 1997
5.2.1 Predikante/professore wat sedert 1 Januarie 1997 geëmeriteer het is: 27
Hiervan ontvang 6 predikante/professore slegs versorging via hulle kerkrade/kuratorium
vanuit die Emeritaatsversorgingstrust.
Die kerkrade van bogenoemde predikante ontvang die persentasie soos van toepassing
volgens die versorgingslys (kyk Aanvullende Agenda vir die getalle).
5.2.2 Emeriti/weduwees wat sedert 1 Januarie 1997 oorlede is: 29
5.2.3 Predikante wat sedert 1 Januarie 1997 volgens KO, artt. 12, 79 en 80 uit die bediening is
en gevolglik van versorgingslys afgehaal is: 11
5.2.4 Predikante oorlede (sien PPF) : 2
Besluit: Kennis geneem.
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5.3 Waarderingsverslag van die Aktuaris
VERKORTE AKTUARIëLE VERSLAG INSAKE DIE
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN
SUID-AFRIKA SOOS OP 1 JULIE 1999
1. INLEIDING
1.1 Hierdie verslag word gerig aan die Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust (hierna die
Fonds genoem) en het ten doel om die huidige finansiële stand van die Fonds te bepaal.
Die vorige aktuariële berekeninge vir die Fonds is soos op 1 Julie 1996 gedoen.
1.2 Volgens die inligting wat tot my beskikking gestel is, is die besonderhede van die persone
ten opsigte van wie bystand tans deur die Fonds gebied word, soos volg:
Aantal

Totale maandelikse
Voordeel

Getroud
Wewenaars/Vrygeselle
Weduwees
Afhanklike kinders
Voormalige professore

71
R396 965
5
R 20 300
34
R137 460
30
R 18 310
13
R 50 686
153
R623 721
1.3 Ek het ook inligting ontvang ten opsigte van 240 predikante, 4 kapelane en 9 professore ten
opsigte van wie bystand in die toekoms deur die Fonds gebied mag word, maar wie tans nog
nie geëmeriteer het nie.
1.4 Die batesamestelling van die Fonds op 1 Julie 1999 was soos volg (R’000):

Aandele
Effekte
Likiede bates
Vaste eiendom
Totaal

Syfrets

Ou Mutual

Investec

Saambou

Totaal

% van totaal

8 161
1 456
5 120
14 737

9 973
2 452
843
13 268

12 536
12 536

716
716

18 134
3 908
18 372
843
41 257

44,0%
9,5%
44,5%
2,0%
100,0%

1.5 Die beleggingsopbrengs wat na verwagting in die toekoms op die bates van die Fonds behaal
sal word, behoort met die toekomstige inflasiekoers verband te hou. Die verhouding tussen
die beleggingsopbrengs en die jaarlikse inflasiekoers, kan as die sentrale element van my
berekeningsbasis beskou word.
Ek is van mening dat dit redelik is om te aanvaar dat die Fonds oor die langtermyn in staat
behoort te wees om ‘n beleggingsopbrengs van 2½% per jaar hoër as die jaarlikse
inflasiekoers te handhaaf. Ek het vir die doeleindes van my berekeninge aanvaar dat die
Fonds ‘n beleggingsopbrengs van 10% per jaar op sy bates sal behaal teenoor ‘n gemiddelde
onderliggende inflasiekoers van 7.5% per jaar. Die absolute waardes van hierdie koerse is
egter nie van werklike belang nie, maar wel die resulterende verskil van 2½% per jaar.
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2. FINANSIëLE STAND VAN DIE FONDS
2.1 Die resultate van my berekeninge was soos volg:
Verpligtinge ten opsigte van:
(R’000)
Bestaande voordeelbetalings
Verwagte toekomstige voordeelbetalings
ten opsigte van bestaande predikante
Totaal
Minus waarde geplaas op bates
Tekort

R 76 141
R 44 091
R120 232
R 41 153
R 79 079

Befondsingsvlak

34,2%

Dit beteken dat die Fonds, nadat voorsiening gemaak is vir jaarlikse verhogings in
voordeelbedrae teen ‘n koers van 2½% per jaar laer a die verwagte inflasiekoers, ‘n
befondsingsvlak van 34,2% soos op 1 Julie 1999 het, teenoor ‘n befondsingsvlak van 29,1%
soos op 1 Julie 1996.
2.2 Ek het ‘n kontantvloeiprojeksie virdie Fonds gedoen ten opsigte van die volgende 20 jaar.
Vir diedoeleindes van my berekeninge het ek die waarde van die Ou Mutual-aandele wat na
die berekeningsdatum as gevolg van diedemutualisasie van Ou Mutual ontvang is ten volle
in berekening gebring.
Die resultate van my berekeninge word hieronder uiteengesit en toon dat, indien die Fonds
gedurende hierdie tydperk ‘n beleggingsopbrengs van 10% per jaar op sy bates kan behaal en
beide die ramings en voordeelbedrae terselfdertyd teen 5% per jaar, oftewel 2,5% laer as die
verwagte inflasiekoers verhoog word, die ramings na verwagting teen 2020 gestaak sal kan
word.
Jaar
Eindigende
30 Junie

Beraamde
Aantal
Lidmate

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

75836
75760
75684
75609
75533
75458
75382
75307
75232
75156
75081
75006
74931

Totale
Ramings
(R’000)
6688
7015
7359
7719
8097
8493
8909
9345
9802
10282
10785
11313
11867

Voordeelbetalings
(R’000)
8075
8732
9334
9818
10164
10713
11335
11642
12091
12690
13113
13595
14714
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Bates

Befondsingsvlak

(R’000)
46085
48977
51899
54989
58421
62043
65821
70105
74828
79903
85565
91840
98177

36,8%
37,8%
38,9%
40,0%
41,3%
42,7%
44,2%
45,9%
47,9%
50,0%
52,5%
55,2%
58,1%

Raming
per
Lidmaat
84
88
93
97
102
107
113
118
124
130
137
144
151

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

74856
74781
74706
74632
74557
74483
74408
74334

12448
13057
13696
14367
15070
15808
16582
17393

15099
15387
15974
16372
17077
18016
18182
18808

105344
113548
122626
132883
144164
156373
170410
186036

61,5%
65,4%
69,8%
74,9%
80,6%
87,2%
94,8%
100,0%

158
166
175
183
193
202
121
223

2.3 Dit sou uiteraard die ideeal wees dat die voordeelverhogings wat toegestaan word met die
inflasiekoers tred hou. Dit is egter nodig om ‘n balans te vind tussen bekostigbaarheid aan
die een kant, en redelike voordele ten opsigte van emeriti en hulle afhanklikes aan die ander
kant. Indien voordele teen ‘n hoër koers verhoog sou word as wat ingevolge die
beleggingsopbrengs bekostig kan word, sal dit insgelyks vereis dat die ramings ook teen ‘n
hoër koers moet styg. Die vereiste styging in die ramings sal egter in so ‘n geval groter wees
as die koers waarteen die voordele verhoog word.
2.4 Die resultate hierbo uiteengesit vergelyk redelik met die resultate van my berekeninge soos
op 30 Junie 1996. Die beleggingsopbrengs oor die afgelope 3 jaar was effens laer as wat
volgens die berekeningsaannames verwag is en die aantal belydende lidmate is ook
beduidend minder as wat voorsien is, maar die effek hiervan is gebuffer deur die feit dat die
gemiddelde raming per lidmaat wat oor die 3 jaar ontvang is aan die ander kant hoër was as
wat in die vooruitsig gestel was. Die hoër befondsingsvlak tans kan veral daaraan toegeskryf
word dat die aantal potensiële voordeelgeregtigdes oor die afgelope 3 jaar vinniger afgeneem
het as wat verwag is, hoofsaaklik vanweë die feit dat ‘n aantal predikante sedert 1 Julie 1996
uitdie bediening getree het.
3. SAMEVATTING
3.1 Die Fonds is vanaf 30 Junie 1994 vir nuwe toetredes gesluit, en bied na hierdie datum,
benewens die versorgingsvoordele wat reeds daaruit betaal word, voordele ten opsigte van
bestaande predikante wanneer hulle emeriteer. Sodanige voordele word op ‘n pro rata-basis
bereken, rofweg in die verhouding van die aantal jare wat die lid op 1 Julie 1994 ouer as 27
jaar was, tot ‘n potensiële volle lidmaatskapsperiode van 38 jaar.
3.2 Die voordele wat in die toekoms by emeritering uit die Fonds betaalbaar sal word, sal
jaarliks aangepas word teen ‘n koers wat afhanklik sal wees van die beleggingsopbrengs wat
op die bates van die Fonds behaal word. Hierdie verhogingskoers sal stellig nie ten volle
met inflasie kan tred hou nie, en sal na verwagting gemiddeld 2½% laer as die jaarlikse
inflasiekoers beloop.
3.3 ‘n Aktuariële berekening van die verpligtinge van die Fonds dui daarop dat hierdie
verpligtinge tans slegs 34,2% befonds is. Die gemiddelde raming wat tans R84 per jaar per
lidmaat beloop en wat jaarliks matiglik sal verhoog, behoort voldoende te wees om die
huidige onderbefondsde tekort van R79,1-miljoen binne die volgende 20 jaar te befonds.

C. Erasmus (B.Sc. A.S.A. F.I.A.)
November 1999
Besluit: Kennis geneem.
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5.4 Sake waaroor die Ledevergadering besluite moet neem
5.4.1 Ramings
5.4.1.1 Die Trustees en die Admininistratiewe Buro het voordurend probleme ondervind met die
stadige of nie-betalings van ramings. Dit het ’n kontantvloei probleem tot gevolg gehad.
Wanneer in ag geneem word dat die maandelikse uitbetalings aan versorging van die
emeriti tans R640 000 beloop, is dit van uiterste belang dat die kontantvloei aandag
verdien. Wanneer daar die betrokke maand nie genoegsame ramings inbetaal is nie, moet
van die beleggings gerealiseer word wat weer ’n lae beleggingsopbrengs tot gevolg het.
Die kapitaal wat op beleggings is, raak sodoende te gou uitgeput wat meebring dat die
verwagte daling in ramings nie sal verwesentlik nie.
Die debietorderstelsel by die Predikante Pensioenfonds en Mediese Skema lewer geen
probleme nie, en kan as voorbeeld dien vir dissipline en doeltreffende bestuur.
Aanbeveling:
i)
Die Ledevergadering besluit dat ramings sover moontlik per debietorder
ingevorder moet word. Indien ‘n gemeente dit nie kan doen nie, moet reëlings
met die Trustees getref word.
ii)
Die Admin. Buro word versoek om ramings maandeliks per debietorder te
vorder.
iii)
Meewerkende Kerkrade word versoek om so gou doenlik op aanvraag die
bankbesonderhede aan die Admin. Buro te verskaf.
Besluit: Goedgekeur.
5.4.2

Glyskaal
Die beginsel van ’n glyskaal soos in die Sinode Rapport van 1994:255/6 besluit is, het
geen probleme nie, maar die implementering en toepassing wys drie gebreke uit.
5.4.2.1 Probleem 1
Die intervalle is te groot veral met kerke van ’n lidmatetal van 250 en groter. Die groot
intervalle het ’n ramingsverskil van tot R10 per belydende lidmaat.
Dit het op sy beurt weer ’n invloed op die deurgee van werklike statistiek. Die Trustees
is van mening dat indien die intervalle kleiner gemaak word, daar geen ruimte vir
foutiewe statistiek is nie.
Aanbeveling:
Die intervalle op die glyskaal word verminder tot 1 lidmaat per R.c raming.
(Kyk hieronder by 5.4.2.3.)
5.4.2.2 Probleem 2
Die besluit van die Sinode 1994 om meewerkende kerke wat in kombinasie is met een
predikant. saam te voeg bring verskeie probleme na vore. Die eerste is dat bogenoemde
kombinasievorming meerdere bediening kan strem en/of verhoed.
Voorbeeld: Gemeente A het 80 belydende lidmate en betaal geen EVT-ramings nie en
wil kombineer met gemeente B 150 belydende lidmate wat tans R14,04 ramings betaal.
Voeg die 2 gemeentes bymekaar in kombinasie, dan betaal hulle op 230 belydende
lidmate teen R59 per belydende lidmate.
Woordbediening en kombinasiesluiting ter wille van meerdere bediening behoort nie deur
’n ramingstelsel aan bande gelê te word nie.
Aanbeveling:
Elke selfstandige gemeente word as meewerkende kerk afsonderlik geraam.
5.4.2.3 Probleem 3
Alhoewel die Sinode van 1997 ’n aanbeveling van hierdie Deputate afgekeur het dat
gemeentes kleiner as 125 lidmate wel EVT ramings behoort te betaal, is dit die Trustees
se mening dat die ledevergadering weer aan die saak aandag moet gee. Sou die
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ledevergadering bogenoemde aanbevelings 5.4.2.1 tot 5.4.2.2 goedkeur, is dit logies dat
kleiner gemeentes ook op ’n glyskaal geraam moet word. As verder in ag geneem word
dat gemeentes van die voormalige Sinode Suidland wat ook meewerkende kerke in die
EVK is, meestal onder 125 belydende lidmate is, sodoende geen ramings vir die EVT
hoef te betaal nie terwyl predikante uit die voormalige Sinode Suidland wel op die
versorgingslys is. Die besluit van die glyskaal van 1994 het as agtergrond gehad dat die
kerkraad se 12.5% pensioenfondsbetaling groot genoeg is om gemeentes wat klein is, nie
nog verder met ramings vir die EVT te belas nie daar die Pensioenfonds nou
geïmplementeer is, kan kleiner gemeentes wel as meewerkende kerk tot die EVT ramings
bydra. 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. Aanhaling van Reglement:10, Acta 1997:249. ’n Eweredige
ramingsverspreiding tussen al die meewerkende kerke sal die saak beter dien as om die
gewig van die ramingsverspreiding volgens die glyskaal alleen op die groter kerke te
laat val. Alle meewerkende kerke is immers verantwoordelik vir die versorging van die
emeriti en ingelyks ontvang alle meewerkende kerke hulp uit die EVT in die versorging
van hulle emeriti.
Aanbeveling:
Die volgende glyskaal vanaf 1 Julie 2000 geïmplementeer word.
Die gemiddelde ramingsbedrag is R70.76 per belydende lidmaat.
Raming
per lidmaat
per jaar
0.50
0.47
0.44
0.41
0.38
0.35
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22

Aantal
Lidmate

Totale
Raming

50
51
100
101
125
126

0.50
0.47
0.47
0.44
0.44
0.44

Aantal
lidmate

Raming
PL/PJ
25.00
23.97
47.00
44.44
55.00
55.44

1 – 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
501 - 550
551 - 600
601 – 650
Huidige posisie
Totaal
Raming
per jaar
Pl/pj
1,250.00
1,222.47
4,700.00
4,488.44
6,875.00
6,985.44

0
0
0
0
0
14.04
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Totale
raming
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,769.04

Verskil

1,250.00
1,222.47
4,700.00
4,488.44
6,875.00
5,216.00

Verskil
PL/PJ

Verskil
PL/PM

25.00
23.97
47.00
44.44
55.00
41.40

2.08
2.00
3.92
3.70
4.58
3.45

150
0.44
66.00
9,900.00
14.04
151
0.41
45.41
6,856.91
29.35
200
0.41
65.50
13,100.00
42.16
201
0.38
64.38
12,940.38
51.97
250
0.38
83.00
20,750.00
59.00
251
0.35
80.35
20,167.85
70.27
300
0.35
97.50
29,250.00
70.27
301
0.34
75.34
22,677.34
78.67
350
0.34
92.00
32,200.00
78.67
351
0.32
91.32
32,053.32
84.27
400
0.32
107.00
42,800.00
84.27
401
0.30
105.30
42,225.30
88.50
450
0.30
120.00
54,000.00
88.50
451
0.28
90.28
40,716.28
92.70
500
0.28
104.00
52,000.00
92.70
501
0.26
103.26
51,733.26
95.51
550
0.26
116.00
63,800.00
95.51
551
0.24
114.24
62,946.24
98.32
Besluit: Punte 5.4.2.1 tot 5.4.2.3 word goedgekeur.
5.4.3

5.4.4

5.4.5

2,106.00
4,431.85
8,432.00
10,445.97
14,750.00
17,637.77
21,081.00
23,679.67
27,534.50
29,578.77
33,708.00
35,488.50
39,825.00
41,807.70
46,350.00
47,850.51
52,530.50
54,174.32

7,794.00
2,425.06
4,668.00
2,494.41
6,000.00
2,530.08
8,169.00
(1,002.33)
4,665.50
2,474.55
9,092.00
6,736.80
14,175.00
(1,091.42)
5,650.00
3,882.75
11,269.50
8,771.92

51.96
16.06
23.34
12.41
24.00
10.08
27.23
(3.33)
13.33
7.05
22.73
16.80
31.50
(2.42)
11.30
7.75
20.49
15.92

Kerke permanent vakant
Die Trustees is van mening dat die besluit van Sinode 1994 dat kerke wat permanent
vakant is, nog die gemiddelde ramings behoort te betaal, gehandhaaf word. (Kyk 1997besluit.)
Motivering: Die gemiddelde uitgawe van ’n kerkraad t.o.v. die PPF is 12.5% van die
PGT van hulle predikant. Aangesien hierdie kerke geen uitgawe in hierdie verband het
nie, behoort hulle die volle ramingslas te dra.
Agterstallige ramings
Die probleem van agterstallige ramings is in samewerking met die Bestuur van die
Administratiewe Buro op ’n deurlopende basis gehanteer.
Die Sinodebesluite asook besluite van die ledevergadering hieromtrent is konsekwent
gehandhaaf en geen agterstallige ramings is afgeskryf nie.
Kerke wat met die ondersteuning van hulle Klassisse aansoek gedoen het en wat volgens
meriete beoordeel is, het rente-kwytskelding ontvang met die onderneming dat die
agterstallige ramings binne ’n sekere tydperk soos ooreenkom, betaal sou word.
Daar is egter nog ’n geweldige bedrag agterstallige ramings waar kerke nie die
samewerkingsooreenkoms in die versorging van die emeriti nakom nie.
Die probleem is met briewe aan die meewerkende kerke deurgegee en met die besoek van
die Deputate aan die onderskeie Klassisse is die saak ook deeglik met meewerkende
kerke bespreek.
Aanbeveling:
1. Meewerkende kerke wat agter is met die oorbetaal van die EVT-ramings sal
daadwerklike pogings aanwend om agterstallige ramings oor te betaal.
2. Klassisse sal met visitasie op meewerkende kerke ag gee in die poging om
agterstallige ramings oor te betaal.
Motivering:
Dit sal die kontantvloeiprobleem in 5.4.1.1 geweldig verbeter.
Verpligte kollektes
Die inkomste uit verpligte kollektes moet nie onderskat word nie. Die verpligte kollektes
moet egter getrou oorbetaal word.
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4.33
1.34
1.95
1.03
2.00
0.84
2.27
(0.28)
1.11
0.59
1.89
1.40
2.63
(0.20)
0.94
0.65
1.71
1.33

Aanbeveling:
Die kerke hou weer sewe kollektes per jaar en betaal dit aan die EVT.
5.4.6 Addisionele versorging
Die addisionele versorging is kragtens die Ordereëling 6.7.2, Acta 1997:246 aan 3 gevalle
toegestaan waarvoor ’n oproep aan meewerkende kerke gerig is om vrywillige bydraes te
stuur.
Aanbeveling:
1. Die ledevergadering spreek sy dank uit aan meewerkende kerke wat op hierdie
oproep gereageer het.
2. Artikel 6.7.2 van die Ordereëling word tot 2004 gehandhaaf.
Besluit: Goedgekeur.
5.5 Aktuaris
Br. Charles Erasmus het te kenne gegee dat hy bereid is om weer as aktuaris vir die EVT op
te tree.
Aanbeveling:
1. Die ledevergadering spreek sy dank uit teenoor br. Charles Erasmus vir sy besondere
toewyding en diens as aktuaris gelewer.
2. Die ledevergadering stel weer br. Charles Erasmus aan as aktuaris van die EVT.
Besluit: Goedgekeur.
5.6 Opdragte aan die nuwe Trustees
5.6.1 Aan die nuwe Trustees vir Emeritaatsversorging word opgedra om die geboortedatums
van al die predikante en professore op datum te hou.
5.6.2 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 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. Die Trustees sien
toe dat die besluit uitgevoer word.
5.6.3 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.
5.6.4 Die Trustees Emeritaatsversorging kry opdrag om so spoedig moontlik by die betrokke
Kerkrade nuwe begrotings ten opsigte van emeriti en/of hulle afhanklikes te kry, ten
einde die meriete van voortgesette addisionele hulp te kan bepaal. (Soos bepaal deur die
Ordereëling art. 6.6.)
5.6.5 Die ledevergadering 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 en dra dit op aan die Trustees om die debietorder te
implementeer.
5.6.6 Die kerke hou weer sewe kollektes per jaar en betaal dit aan die
Emeritaatsversorgingstrust.
5.6.7 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 Emeritaatsversorgingstrust.
Dit kan onder andere geskied deur kapitaalstortings, erflatings en debietorders.
5.6.8 Aan die nuwe Trustees 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.
5.6.9 Die nuwe Trustees moet in elke geval waar in die toekoms ’n verhoogde uitkering
goedgekeur word, dit onder die aandag van die kerke bring dat daar noodsaak was vir die
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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.
5.6.10 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 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.
5.6.11 Die nuwe Trustees ontvang opdrag om die lys van meewerkende kerke soos vervat in
Acta 1997:220 e.v., op datum te hou deur kerke wat uit die kerkverband tree af te haal en
kerke wat ontbind, saamsmelt en naamsveranderinge ondergaan aan te bring.
5.6.12 Die nuwe Trustees ontvang opdrag om die lys van predikante/professore vir wie se
versorging kerke kwalifiseer (Versorgingslys Acta 1997:224 e.v.) op datum te hou deur
persone wat KO, artt. 12, 79, 80 die dienste verlaat het af te haal asook predikante wat te
sterwe gekom het aangesien hulle weduwees/wese wat uit die Predikante Pensioenfonds
versorg word.
5.6.13 Die nuwe Trustees ontvang opdrag om die lys van Emeriti (Acta 1997:229 e.v.) op datum
te hou.
5.6.14 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie besluit het.
5.6.15 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die Gereformeerde Kerke
Emeritaatsversorgingskombinasie aan hulle opgedra is.
5.6.16 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir
Emeritaatsversorging aan hulle opgedra is.
5.6.17 Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in terme van KO, artt.13 en
20 te hanteer.
Besluit: Punte 5.6.1 tot 5.6.17 word goedgekeur.
6. Verslag oor finansies en beleggings
6.1 Beleggings
6.1.1 Beleggingsbeleid. ’n Beleggingsbeleid is in samewerking met die aktuaris opgestel. Die
beleid lui soos volg:
1. Die verpligtinge van die Emeritaatsversorgingstrust is van ’n langtermynaard en die
beleggings behoort dus ook van ’n langtermynaard te wees.
2. Die verpligtinge sal mettertyd verhoog soos wat die vlak van versorgingsvoordele
jaarliks aangepas word. Hoewel hierdie jaarlikse aanpassings gekoppel sal wees aan
die beleggingsopbrengs wat op die bates van die Emeritaatsversorgingstrust behaal
word, is dit uit die oogpunt van die emeriti belangrik dat hierdie jaarlikse verhogings
inflasieverwant is. Gevolglik is dit noodsaaklik dat ’n beduidende gedeelte van die
bates van die Emeritaatsversorgingsfonds belê word in instrumente waarvan die
opbrengs ook oor tyd gereken inflasieverwant sal wees, te wete aandele en
eiendomme.
3. Aangesien hierdie toepaslike beleggingsveld ’n hoë vlak van kundigheid en
toepaslike tegniese kennis vereis, is dit aangewese om professionele
beleggingsbestuurders aan te wys om namens die Trustees hierdie beleggingsfunksie
te verrig.
4. Die rol van die Trustees is dan om op ’n deurlopende basis die prestasie van die
aangewese beleggingsbestuurders te beoordeel ten einde sover moontlik te verseker
dat ’n optimale beleggingsopbrengs op die bates van die Emeritaatsversorgingstrust
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behaal word. Vir hierdie doel moet hulle ook wanneer hulle dit nodig ag, van die
advies van die Beleggingskommissie gebruik maak.
5. Aangesien die befondsingsvlak van die Emeritaatsversorgingstrust tans baie laag is,
kan groot fluktuasies in die waarde van die bates daartoe lei dat die vereiste
gemiddelde ramings per lidmaat skerp mag fluktueer. Dit sou ongewens wees, en in
die lig is dit raadsaam dat ’n beduidende gedeelte (byvoorbeeld minstens 25%) van
die bates in sogenaamde gewaarborgde beleggingsportefeuljes belê word ten einde ’n
mate van stabiliteit in die totale beleggingsopbrengs te bewerkstellig, maar sonder
om noodwendig te veel van die optimale groei wat op ’n suiwer markwaardebasis
behaal sou kon gewees het, prys te gee.
6. Aangesien die funksie van die optimale belegging van die bates van die
Emeritaatsversorgingstrust ten volle aan die aangewese beleggingsbestuurders van
tyd tot tyd gedelegeer word, behoort op ’n deurlopende basis in die ooreengekome
verhoudings na die aangewese beleggingsbestuurders oorgeplaas word, en kan die
nodige fondse om voordele te betaal, dan soos nodig van hierdie betrokke partye
aangevra word. Daar moet daarteen gewaak word om nie hierdie delegasierol af te
water deur van tyd tot tyd enige ander handelinge met betrekking tot die hantering
van beskikbare kontant goed te keur nie.
7. Ten einde die Trustees in staat te stel om hulle toesighoudende rol in die verband na
behore te verrig, behoort voldoende inligting op ’n gereelde basis aan hulle
beskikbaar gestel te word met betrekking tot onder andere
• die vergelykende beleggingsprestasie wat deur elke beleggingsbestuurder behaal
is (oor verskillende periodes gemeet indien moontlik)
• die hantering van kontantvloei
• die stand van debiteure en krediteure.
6.1.2 Beleggingskommissie. Die Trustees het ’n Kommissie saamgestel waarop die aktuaris
sitting het. Die Kommissie het met bogenoemde beleggingsbeleid as basis, aanbevelings
by die Trustees gemaak.
6.1.3 Fondse belê
Besluit: Kennis geneem van punt 6.1.1 tot 6.1.3.
6.2 Stand van fondse
Boekwaarde
Saambou
Ou Mutual (Polis 54601)
Syfrets
Investec – Geldmark
Investec – Daggeld
NMA Waarborg
Debiteure
Totaal
Besluit: Kennis geneem.

196,409
11,346,981
8,650,171
11,733,709
784,343
799,958
2,917,427
36,428,999

Markwaarde
196,409
11,346,981
10,390,852
11,733,709
784,343
799,958
2,004,100
37,059,444

6.3 Ouditstate
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Soos op:
30/09/1999
30/06/1999
30/09/1999
01/10/1999
01/10/1999
30/09/1999
30/06/1999

BEZUIDENHOUT & STEYN

GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A)
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A)
VENNOTE/PARTNERS:

POSBUS / P.O. BOX:

P.M. STEYN
J.C JONKER

Bygestaan deur/Assisted by:
G.W.L. BEZUIDENHOUT

597

TELEFOON / TELEPHONE:

(018) 297-5457/8/9

Faks / Fax:

(018) 294-8720

e-Pos: jscasa@iafrica.com
RETIEFSTRAAT 11 RETIEF STREET
POTCHEFSTROOM 2520

10 November 1999
Aan die Trustees van:
GKSA - EMERITAATSVERSORGINGSTRUST
Ons het die finansiële jaarstate van die GKSA - Emeritaatsversorgingstrust soos
uiteengesit op onderstaande bladsye vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 geouditeer.
Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees.
Ons
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te
doen.
Omvang
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings.
‘n Oudit sluit in:
- ‘n Ondersoek op ‘n toets-grondslag, van bewyse ter ondersteuning van
bedrae en openbaarmakings in die finansiële state
- ‘n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende
ramings deur bestuur gemaak; en ‘n evaluering van die algehele aanbieding
van die finansiële state.
Ons glo dat ons oudit ‘n redelike grondslag vir ons mening verskaf.
Ouditmening
Na ons mening verstrek hierdie state ‘n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte,
van die GKSA - Emeritaatsversorgingstrust die op 30 Junie 1999 en van die resultate
van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met
algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk.

BEZUIDENHOUT EN STEYN
Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.)
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EMERITAATVERSORGINGSTRUST
REGISTRASIE NOMMER: IT
5036/97
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE
EMERITAATVERSORGINGSTRUST
Die Trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 1999 aan.
1.

BESTUUR

1.1

Trustees
Die name van die trustees gedurende die jaar onder oorsig is:
B.J. Kruger
C. Aucamp
B.G. Kukkuk
C.J.H. Kruger

1.2

1.3

1.4

H.S.J. Vorster
D.J.S. Steyn
L.H. van Schaik
J.H. Howell

Geregistreerde kantoor en posadres van die trust
Adres van die geregistreerde kantoor:
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
H/V Molen- en Meyerstraat
POTCHEFSTROOM
2520
Waardeerder
Naam van waardeerder:

C. Erasmus

Beleggingsadministrateurs
Naam van die beleggingsadministrateurs:
- Investec
- Syfrets
- Ou Mutual
- Saambou
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Posadres:
Posbus 20004
NOORDBRUG
2522

EMERITAATVEVERSORGINGSTRUST
REGISTRASIENOMMER: IT 5036/97
INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëNDIG 30 JUNIE 1999
Aant.

INKOMSTE
Dividende ontvang
Syfrets
UAL
Kapitaalbonus - Ou Mutual
Kollektes ontvang
Ramings ontvang:
EVT
EVT Medies
Rente ontvang:
ABSA bank
Saambou bank
Sanlam
Syfrets
Investec
UAL
Wins met verkoop van aandele

1999
R

1998
R

11,369,400

7,722,502

168,456
0
1,172,628
383,792

170,791
60,898
752,611
494,188

5,156,629
757,540

4,696,948
762,918

511
76,702
0
588,522
1,386,383

26,308
19,569
613,271

1,678,238

35,998
89,002

UITGAWES

8,766,529

7,345,563

Administrasiekoste
Bankkoste
Bankrente
Emeritaatsfonds uitbetalings
Kongres gelde
Mediese fonds betalings
Ouditeursvergoeding
Reiskoste
Rekenaarkoste
Telefoonkoste
Verlies met realisasie van
eenhede

188,338
4,489
279
6,601,633

133,744
8,354
2,664
6,013,448
300
1,104,327

1,800
582,833

20,266
863
900
60,697

Netto wins vir die jaar
Opgehoopte fondse - begin
van jaar
Vorige jaar aanpassing

2,602,871
31,342,609

376,938
30,780,336

(217,983)

185,334

33,727,496

31,342,609

1,363,741
4,756
18,661

9

Opgehoopte fondse aan die einde van die
jaar
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EMERITAATVEVERSORGINGSTRUST
REGISTRASIENOMMER: IT 5036/97
BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 1999

Aant.

1999
R

1998
R

FONDSE AANGEWEND
Opgehoopte fondse - EVT
Opgehoopte fondse - EVT Medies
Opgehoopte fondse - Studiefonds

33,727,496
539,034
40,138

31,342,609

2
3

Nie-verdeelbare reserwe:
Kapitale wins op aandele

4

4,910,082

4,910,082

39,216,750

36,252,690

5

15,520,831

1,023,531

5

20,352,659

31,483,124

6

25,000

AANWENDING VAN FONDSE
Beleggings
Gewaarborgde
portefeuljes
Markgekoppelde portefeuljes
Lenings

Bedryfsbates
Debiteure
Diverse debiteure
Bank

7

Bedryfslaste
Voorsienings

8

Netto bedryfsbates
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4,029,843

4,781,936

2,917,427
821,789
290,626

2,667,225
1,736,588
378,123

711,583

1,035,901

711,583

1,035,901

3,318,259

3,746,035

39,216,750

36,252,690

EMERITAATVEVERSORGINGSTRUST
AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE JAAR
GEëNDIG 30 JUNIE 1999
1.

REKENINGKUNDIGE BELEID
Die finansiële state word volgens die historiese koste grondslag opgestel
en inkorporeer die volgende
beleid:
Beleggings:
Geen op- of afwaartse aanpassing word aan die kospryse gemaak weens
markprys skommelinge nie.
Ramings ontvang:
Ramings ontvang word te boek gestel sodra die gelde werklik ontvang is.
Rente inkomste:
Rente inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.
Oninvorderbare skuld:
Geen voorsiening word gemaak vir oninvorderbare skulde nie.

2.

Reiskoste:
Reiskoste sluit in die reis- en ete onkostes aangegaan vir die duur van die
vergadering.
1999
R
OPGEHOOPTE FONDSE - EVT MEDIES
Saldo - 1/7/1997
Plus: Rente - 1998
EVT Mediese gelde opgesluit in EVT winste
Saldo - 1/7/1998
Plus: Rente - 1999

3.

288,528
6,410
210,755
505,693
33,341
539,034

OPGEHOOPTE FONDSE - STUDIEFONDS
Saldo - 1/7/1997
Plus: Rente - 1998
Saldo - 1/7/1998
Plus: Rente - 1999

36,837
818
37,655
2,483
40,138
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1998
R

4.

NIE-VERDEELBARE RESERWES
Kapitale wins op aandele

4,910,082

4,910,082

Die verdeling van UAL se aandele aan Sanlam en Ou Mutual
het tot gevolg gehad dat die aandele gewaardeer is en teen
die markwaardes toegedeel is.
5.

BELEGGINGS

5.1

GEWAARBORGDE PORTEFEULJES
1999
Kosprys
SYFRETS
Nedkor Spes Deposito
Nedkor Bank
Nedkor - Opgehoopte inkomste
INVESTEC
Geldmark rekening
Daggeld rekening
SAAMBOU BANK
Aanvraag deposito

5.2

Markwaarde

Inkomste

659,198
1,540,649
68,673

659,198
1,540,649
68,673

598,796

11,342,692
1,193,814

11,342,692
1,193,814

1,342,693
67,893

715,805
15,520,831

715,805
15,520,831

78,041
2,087,422

MARKGEKOPPELDE PORTEFEULJES
SYFRETS
Aandele:
Anglo American PLC
Anglovaal Ltd
Autopage Holdings Ltd
Billiton PLC
Board of Executors Ltd
CG Smith Ltd
Comparex Beherende BPK
Datatec Bpk
De Beers Cent
Dimension Data Holdings Ltd
Edgars
Education Inv Corp Ltd
Imperial Beherend Bpk
Investec Groep Bpk
Liberty Lewe Ass SA
Liberty Internat PLC
LTA Ltd

1999
Aantal

1999
Boekwaarde

Markwaarde

1,700

398,450

479,400

11,400
72,209

96,387
366,088

237,690
433,254

3,500
2,600

172,201
268,670

133,000
226,720

30,000

85,857

801,000

22,293
10,668
2,500
4,434
2,067

144,232
464,569
349,829
301,479
81,351

126,847
640,080
632,500
342,748
82,577

Wins/
(Verlies)
(20,164)
(314,336)
(55,258)
94,323
19,473
(89,265)

(24,006)
793,798
1,971

(21,739)
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Metro Cash & Carry Ltd
Nasionale Pers Ltd
Nedcor Beperk
New Clicks Beherend Beperk
Pepkor Bpk
Profurn Ltd
Real Africa
Richemont Securities DR
RMB Beherend Beperk
SA Breweries PLC
Sasol Bpk
Tiger Oats Ltd
The Bidvest Group Ltd
Trans Natal Coal
Effekte:
RSA 2002 R162 12.5%

74,842
6,500
4,402
61,926
9,300
70,968

193,206
291,710
149,695
302,522
274,876
181,697

374,210
235,625
598,672
560,430
225,990
328,582

3,600
26,400
8,902

350,612
260,842
399,887

421,920
263,472
466,465

3,300
7,300

155,459
355,421

181,500
367,920

5,645,036

8,160,602

(19,208)
508,129

1,439,894

1,455,900

51,323

11,910,741
1,356,988
20,352,659

10,719,667
1,221,289
21,557,457

559,452

(38,857)

58,316

1,500,000

OU MUTUAL
Kapitaal rekening
Kapitaal bonus rekening

6.

Die trustees het besluit dat geen opwaartse of afwaartse aanpassings op die
boekwaarde gemaak word nie.
1999
R
LENINGS
B. Coetzee
E. Coetzee
M. Malan

7.

123,081

1998
R

9,500
3,500
12,000
25,000

DIVERSE DEBITEURE
Administratiewe Buro
- Kollektes
- NMA Waarborge
GKSA Personeel pensioenfonds
Syfrets inkomsterekening
Sanlam - Rente
Vooruitbetaal - Emeritaatfondsuitbetalings
NMA waarborge uitstaande
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3,323
6,000
12,508

799,958
821,789

58,170

42,491
29,977
475,467
1,130,483
1,736,588

8.

VOORSIENINGS
Administratiewe Buro
- Rente verskuldig (Syfrets)
- Administrasiekoste
- Ander
GKSA Mediese versorgingstrust
Krediet saldo's op debiteure
Rente op agterstallige ramings
GKSA Predikante Pensioenfonds

711,583
9.

390,452
25,080
44,560
543,603
19,698

66,787
7,339
404,459
52,567
180,430

12,508
1,035,901

VORIGE JAAR AANSUIWERING
Die opgehoopte fondse aan die begin van die jaar is aangepas met die transaksies
ten opsigte van die twee addisionele opgehoopte fondse.
Die bedrae is soos volg opgemaak:
Rente: Opgehoopte fonds - EVT Medies
6,410
Rente: Opgehoopte fonds - Studiefonds
818
EVT Medies winste vir die jaar
210,755
217,983

Besluit: Kennis geneem.
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BESWAARSKRIF SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE TEEN SINODEBESLUIT
1997,
ACTA:247,
8.3
OOR
EMERITUSVERSORGINGSKOMBINASIE (Artt.55, 196)

A. Ds. P.K. Lourens stel die Beswaarskrif namens die Suidelike Partikuliere Sinode aan die
Ledevergadering van die Emeritaatsversorgingskombinasie.
B. Besluit: Verwys na die Kommissie vir Emeritaatsversorging.
C. Ds. T.C. de Klerk stel die Kommissierapport.
D. BESWAARSKRIF
Hiermee dien die Suidelike Partikuliere Sinode gehou te Stellenbosch op 23 November 1999
beswaar in teen die besluit van die Nasionale Sinode van die GKSA 1997 oor die
Emeritusversorgingskombinasie (Acta 1997:247, 8.3). Die Suidelike Partikuliere Sinode versoek
die Nasionale Sinode om revisie van sy besluite te oorweeg.
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
Acta 1997:247 in sake Reglement van Emeritusversorgingskombinasie bestaande uit
meewerkende Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Artikel 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 die 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”.
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2. Gronde vir beswaar
2.1
Skrifgetuienis
2.1.1 1 Korintiërs 7:8 en 9: “Vir die ongetroudes en die weduwees sê ek: Dit is vir hulle goed
om ongetroud te bly soos ek. Maar as hulle nie in onthouding kan leef nie, moet hulle
trou, want dit is beter om te trou as om deur hartstog verteer te word.”
2.1.1.1
God se Woord hou hier duidelik rekening met die gewone natuurlike behoeftes van
‘n mens. Paulus se uitspraak dra ‘n etiese karakter waarop hy ‘n beroep doen op
gesonde menslike verstand en met die heilige karakter van die huwelik as ‘n
Goddelike instelling (vgl. Grosheide, FW 1932: 234 - Kommentaar op het NT Vol
V11, Korinthiërs)
2.1.2 1 Korintiërs 7:39: “ ‘n Vrou is aan haar man verbind solank as wat hy lewe. As hy
sterwe, is sy vry om te trou met wie sy wil, mits dit met ‘n gelowige is”.
2.1.2.1
God se Woord gee aan die einde van hierdie hoofstuk wat hoofsaaklik oor die
huwelik, trou en hertrou handel, die duidelike vryheid aan ‘n vrou om na die dood
van haar man, te trou met wie sy wil solank dit ‘n gelowige is. Die Skrif gee net die
norm “dit moet ‘n gelowige wees” en nie die by implikasie norm van die
Emeritaatsfondsreglement dat so ‘n man vermoënd genoeg behoort te wees sodat hy
vir die vrou kan sorg nie.
2.1.3 1 Korintiërs 9 in sy geheel handel onder andere oor die versorging van die bedienaar van
die Woord. In vers 5 word spesifiek melding gemaak van die vrou van die bedienaar wat
ook reg het op die versorging deur die gemeentes: “Het ons nie self die reg om elkeen sy
vrou wat ‘n gelowige is, op reis saam te neem soos ook ander apostels en die Here se
broers en Sefas nie?”
Vers 14 gee duidelik weer wat die Here oor die bedienaar “en sy vrou wat hy met hom
sou saamneem” in vers 5 bepaal het: “So het die Here ook bepaal dat die wat die
Evangelie verkondig hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die Evangelie moet
ontvang”.
2.2
2.2.1

2.2.2

Kerkregtelike getuienis
Volgens KO, art. 11 is kerke verplig om die bedienaar van die Woord met behoorlike
onderhoud te versorg en mag hulle nie die onderhoud “weerhou” sonder kennis en
goedkeuring van die Klassis met advies van die Deputate van die Partikuliere Sinode nie.
Waar KO, art. 13 bepalings in verband met die Emeriti gee, word daar weereens melding
gemaak van die “goedkeuring” van die Klassis en “advies” van die Deputate van die
Partikuliere Sinode en sê dan moet die kerk waar die emeritus gedien het, hom in sy
nooddruf eervol versorg. Daaroor was daar seker tog nog nooit enige onduidelikhede nie.
Die nooddruf-eervol-versorg sluit ook die emerituspredikantsvrou of weduwee in.
KO, art. 20 lui as volg:
“By die afsterwe van ‘n bedienaar van die Woord moet die kerk wat hy gedien het, of in
die geval van ‘n professor aan die Teologiese Skool, die kerkverband sy weduwee en
wese eervol in hulle nooddruf versorg”.
Hierdie artikel gee weereens duidelik die kerklike weg aan dat die kerk waar die
bedienaar gedien het, verplig bly om die weduwee en wese te versorg en “weerhouding”
(art. 11) van hierdie versorging mag alleenlik deur die kerkraad met goedkeuring van die
Klassis en advies van die Deputate van die Partikuliere Sinode oor besluit word.
Die bepalings van die Reglement waarteen beswaar gemaak word, is direk in stryd met
die bepalings van die KO, artt. 11 en 20.
Hertrou hou nie implisiet in dat ‘n weduwee van ‘n afgestorwe bedienaar van die Woord
nou in haar nooddruf versorg is nie. Die kerkraad waar haar man gedien het, moet
hieroor kan oordeel, wat die weduwee se nuwe omstandighede by hertrou is. Indien dit
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2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

as beginsel uitgemaak is, wat die opstellers van hierdie Beswaarskrif nie mee eens is nie,
dat “staking” van versorging mag plaasvind as die nuwe man van so ‘n
predikantsweduwee nou die versorging in sy geheel sou kon oorneem, dan mag nie die
“Trustees” volgens die Kerkorde daaroor oordeel en besluit nie, maar alleenlik die
kerkraad waar die predikant gedien het. En die finale besluit hieroor is volgens die
kerklike weg “met goedkeuring van die Klassis en advies van die Partikuliere Sinode”.
Die huidige reëling dat die Trustees van die fonds hieroor mag besluit, is in stryd met die
Kerkorde se kerklike weg en gee aan “Trustees” magte wat ‘n kerkraad en Klassis en
Deputate van die Partikuliere Sinode se beslissing kan oorheers.
Die bewoording van die Reglement 8.3 lui met beroep op die Kerkorde as volg: “As ‘n
predikantsweduwee hertrou .... staak die onderhoud volgens KO, art 20”.
Die bewoording van die Reglement gee die indruk dat dit KO, art. 20 is wat reël dat
“staking” van versorging summier mag plaasvind. Dat versorging “gestaak” word, kom
hoegenaamd nie in die artikel voor nie. Artikel 20 het as liefdesgrond juis die
teenoorgestelde beginsel: “dat die weduwee en wese eervol in hul nooddruf versorg
word”. Die Reglement kan hoogstens vra dat die kerkraad waar die predikant gedien het,
daarop ingaan of die weduwee wat weer getrou het, nog regtig versorging van die kerk
nodig het en dan in oorleg met die weduwee tot “staking” sou kon oorgaan.

Algemene beginselgronde
Dit is algemeen bekend dat ‘n predikantsvrou ‘n baie belangrike rol as hulp vir haar man
speel in die uitoefening van sy dienswerk in die gemeente, en sy het daarom eties ook reg
op “eervolle versorging” solank sy nog na haar man se afsterwe bly leef. Dit is nie vir
die Kerk van die Here “eervol” en volgens die reël van die liefde, om summier versorging
te staak nie, al sou die weduwee weer trou. Daar mag geen sprake wees van staking
alvorens die Kerkraad waar die emeritus en sy eggenote gedien het, deeglik alle fasette
van haar “nooddruf” onder oë geneem het nie. Dit kan maklik gebeur dat ‘n weduwee
weer graag wil trou met iemand wat die Here op haar pad geplaas het, maar daardie man
is dalk hoegenaamd nie in staat om die kerk se versorging op sy rekening te neem nie.
Hy mag dalk ‘n gewone pensioenaris wees. Baie bejaardes gaan ‘n huweliksverbinding
met mekaar aan veral as gevolg van bittere eensaamheid, maar is alleenlik met elkeen se
eie finansiële posisie in staat om te trou sonder dat die een die ander finansieel kan
bystaan of versorg.
Dit is ook algemeen bekend dat baie predikantsvroue as gevolg van die “nie behoorlike”
traktering deur kerkrade wat nie die nodige fondse het om “behoorlike” versorging aan
die predikant en sy gesin te gee nie, verplig is om self ‘n inkomste te verdien. Sulke
predikantsvroue is as ’t ware met niks anders besig as ‘n vorm van “sustentasie” nie, en
sy sustenteer dan ook in baie gevalle ‘n deel van die “ramings” wat kerkrade dan wel so
kan bekostig. Baie predikantsvroue wat moes werk om ‘n inkomste te probeer verdien,
het dus by implikasie ‘n deel bygedra tot die opbou van haar man se pensioen soos
geïmplementeer deur die Emeritaatstrust. Sy het dus eties en wettiglik reg op versorging
uit die Emeritaatstrust, al sou sy ook weer hertrou. Die kerk kan hom ook met die
huidige optrede volgens die Emeritaatstrustreglement blootstel aan die oortreding van
regsbeginsels soos vervat in die nuwe Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika,
waar “vroueregte” spesiale aandag en beskerming kry.

E. KOMMISSIERAPPORT
1. Beredenering
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Die gronde vir beswaar op grond van Skrifgetuienis, Kerkregtelike getuienis (KO, artt. 11, 13,
20) en algemene beginselgronde, trek saam in die volgende:
Dat nie die “Trustees” oor die staking van die predikantsweduwees se versorging mag
oordeel en besluit nie, maar alleenlik die Kerkraad waar die predikant gedien het. En die
finale besluit hieroor is volgens die Kerklike weg “met goedkeuring van die Klassis en advies
van die Partikuliere Sinode”.
Besluit: Kennis geneem.
2. Bevinding: Die Kommissie is van oordeel dat die huidige Ordereëling in stryd is met KO,
artt. 11, 13 wat reël dat die Kerkraad verantwoordelik is vir die finale besluit van die
versorging van die predikantsweduwee.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbeveling: Die Beswaarskrif word gehandhaaf. Aan die Trustees word opgedra om die
Reglement dienooreenkomstig te verander.
Besluit: Goedgekeur.

3.

BESWAARSKRIF C.J. MALAN OOR EMERITAATSVERSORGINGSREëLS
(Artt.56, 196)

A. Br. C.J. Malan stel die Beswaarskrif.
B. Besluit: Verwys na die Kommissie vir Emeritaatsversorging.
C. Ds. T.C. de Klerk stel die Kommissierapport.
D. BESWAARSKRIF
1. Die besluite waarteen ek beswaar aanteken
Die besluite waarteen ek ingevolge KO, art. 46 beswaar aanteken, lui soos volg:
1.1 Ek rig my teen die besluit van Sinode 1991, art. 16.1, 8.2: “Indien ‘n predikant/professor
ingevolge KO, artt. 79 en 80, uit die 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 KO,
artt. 13 en 20 nie (o.a. omdat die emeritaatsversorging nie by wyse van ‘n bydraende
pensioenfonds geskied nie). As daar bestaansnood by die gesin van die gewese
predikant/professor is, word bystand volgens KO, art. 25 aan hulle verleen deur dié Kerk
waarvan hulle lidmate is met, indien nodig, die medewerking van die ander Kerke.
1. Geen aanspraak nie. Bostaande is saaklik dieselfde as 1942-Reglement, art. 8 en 1985Reglement, art. 4.2.1.
2. Nie ‘n bydraende pensioenfonds nie. Die vernaamste rede waarom ‘n uittredende
predikant nie op ‘n uitkering van die emeritaatsversorging aanspraak kan maak nie, (nl.
dat hy nie bygedra het tot ‘n pensioenfonds en dit wat hy inbetaal het, kan terugeis by
diensverlating nie), hoort seker nie in hierdie Ordereëlings nie. Nogtans word die
invoeging van hierdie rede as nodig en wenslik aanbeveel.
Want waar die
Emeritaatsversorging steeds deur predikant en kerke met ‘n bydraende pensioenfonds
vergelyk word (gewoonlik net wat betref die voordele en nie wat die verpligtinge betref
nie!), is dit gewoonlik een van die felste punte van kritiek wat teen die huidige wyse van
emeritaatsonderhoud geopper word: dat ‘n afgesette predikant ‘met leë hande moet
gaan’. Daarom moet die basiese rede hiervoor in kern gestel word, aangesien in die
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praktyk slegs die Ordereëlings gelees sal word wanneer iemand die Emeritaatsversorging
wil beoordeel.
3. Bystand aan afgesette predikante. Streng genome hoort hierdie vermelding van die 1985besluit (p. 741-5) ook nie in die Ordereëlings nie. Om twee redes egter word die
saaklike aanhaling van die betrokke besluit as nodig en wenslik aanbeveel:
(1) Dit weerlê in ‘n groot mate die kritiek teen die huidige wyse van
emeritaatsonderhoud, nl. dat die kerke ‘onbewoë en onhulpvaardig’ teenoor die
gesinne van afgesette predikante sou staan.
(2) Omdat dit in die praktyk hoofsaaklik hierdie Ordereëlings is wat gebruik sal word,
dien die verwysing na die 1985-besluit juis hier, waar oor die posisie van afgesette
predikante gehandel word, om die betrokke kerke tot hierdie liefdesbetoon op te wek.
(3) Besluit: Goedgekeur.”
1.2 Ek rig my ook teen die besluit van Sinode 1991:339, 16.7 H: “Aanbeveling: Die
Beswaarskrif word nie gehandhaaf nie. Besluit: Goedgekeur.”
1.3 Ook teen die besluite van Sinode 1994:237-241, 16.2 (4) oor predikante wat ingevolge artt.
12, 79 en 80 KO die bediening verlaat (4.2.3 en 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7.1-8) “Goedgekeur”.
2. Gronde vir my beswaar
2.1 Eerste grond: Die verbeuring van aanspraak op voordele uit die EPPW&W fonds
(Emeritaatsversorgingstrust of EVT) in Sinode 1942, art. 60 (8) soos gehandhaaf deur
Sinode 1991, art. 16.1 (8.2), is in stryd met die Agste gebod en die geregtigheidsbeginsel in
die Skrif dat die arbeider sy loon werd is
2.1.1 In Lukas 10:7 reël Christus dat die optrede van sy dissipels op hulle sendingopdrag
toegespits moet bly. Ter wille van hierdie opdrag het sy dissipels reg op eervolle
versorging. Paulus herhaal hierdie gedagte in 1 Kor 9:13, 14; Gal 6:6 en 2 Timoteus 2:4,
6. Versorging vir die ouderdom is hierby ingesluit (KO, artt. 11, 13, 20). Hierdie eervol
tot standgebrenge versorging vir die ouderdom mag nie van gewese bedienaars
weggeneem word nie.
2.1.2 Gewese bedienaars van die Woord wat kragtens KO, artt. 79 en 80 uit hulle diens afgesit
is, het help bou aan die EVT toe hulle eervol (1 Tim 3:13) gedien het. Die bestaande
versorging uit die EVT, wat hulle tot stand help bring het, kom hulle toe. Gewese
bedienaars besit nie die eer van bedienaars van die Woord nie, maar wel die eer van
gewese bedienaars van die Woord.
2.1.3 Indien die gemeentes hulle bedienaars, wat uit hulle diens afgesit is, se oudag-versorging
wat hulle toekom, in ongeregtigheid van hulle wegneem, maak hulle in hierdie opsig die
Naam van die Here en van sy kerk inderdaad eerloos, en selfs strafbaar deur die
Owerheid (vgl. Eks 22:22; Jak 1:27, en die Wet op Arbeidsverhoudinge van 1995).
2.1.4 Die argument van die Sinode 1991 (339, H.2) is verkeerd, omdat afgesette predikante en
predikante wat uit die diens tree, inderdaad nie emeriti is nie, maar wèl gewese
predikante, wat eervol gedien het (vgl. Sinode 1991:336, G.2 oor die aanhaling van
Spoelstra, asook pte. 2.1-2.10 (veral 2.10).
2.1.5 Kerklike vergaderings, wat moet oordeel oor die afsetting van bedienaars van die Woord
ingevolge KO, artt. 79, 80, of oor die heropname van sodanige gewese bedienaars, se
oordeel mag beïnvloed word deur die ingrypende verlies van emeritaatsversorging wat
sodanige afsetting teweegbring.
2.1.6 Die argument in 2.1.1 en 2.1.2 geld nog sterker vir gewese bedienaars van die Woord wat
hulle aanspraak op versorging verloor het weens ‘n ander roeping (KO, art. 12), of wat uit
hulle diens ontslaan is (KO, art. 11). Hulle was immers nie skuldig aan ‘n growwe sonde,
soos KO, art. 80 aandui nie.
2.1.7 Sommige bedienaars mag in die diens aanbly net ter wille van hulle versorging wanneer
hulle eendag oud is, terwyl die innerlike roeping tot die diens ontbreek.
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2.1.8

Die argument van Sinode 1991, (art 16.1 art 8.2) dat ‘n gewese bedienaar nie aanspraak
op versorging uit die EVT het nie omdat die EVT ‘n nie-bydraende pensioenfonds is/was,
gaan nie op nie. Gewese bedienaars het wél met hulle dienswerk tot die EVT, en
daarmee tot hulle eie oudag-versorging, bygedra toe hulle nog eervol gedien het. Hulle
dienswerk was ook op die uitbouing van die EVT gerig. In hulle beroepsbriewe is hierdie
voorsiening aan hulle beloof, al was dit onderworpe gestel aan art. 8 van die reglement
van die EPPW&W Fonds. Vir hulle oudag-versorging het kerkrade bepaalde bedrae,
hetsy deur ramings bepaal of deur verpligte kollektes, bygedra. In hierdie bedrae is die
dienswerk en bydrae van die gewese bedienaar, selfs sy eie geldelike dankoffers, ook
inbegrepe.

3. Tweede grond
Die versorging deur Sinode 1994, art. 16.2 (4) van gewese bedienaars van die Woord wat
ingevolge KO, artt. 12, 79, 80 die bediening verlaat het, uit diakonale middele, hou nie
rekening met die geregtigheidsbeginsel in die Skrif dat die arbeider sy loon werd is nie.
3.1 Diakonale middele is nie versorging met die oog op dienswerk wat gedoen is, of nog gedoen
moet word nie (vgl. 2.1.1 hierbo). Die diakonale diens is ‘n diens om die gemeente as een
gemeenskap in Christus te laat lewe (Hand 2:42, 44-66; 4:32-37; 6:1-4; 1 Tim 3:2,8; vgl.
Formulier vir die bevestiging van diakens). Nie die dienswerk van gelowiges nie, maar hulle
gemeenskapsbedreigende nood (ook van gewese bedienaars) is hier in die oog.
3.2 Daarom gaan die argument in Sinode 1991:292, 8.2 pt. 3, nie op nie. Die Here is barmhartig
èn regverdig (HK v/a 11). Ons mag nie barmhartigheid aan die gewese bedienaar bewys
waar ons regverdigheid verskuldig is nie.
E. KOMMISSIERAPPORT
1. Beredenering: Die gronde van die beswaar kan soos volg saamgevat word:
As gevolg van die geregtigheidsbeginsel in die Skrif, naamlik dat die arbeider sy loon werd is,
en die Agtste Gebod, maak die beswaarde daarop aanspraak dat hy ‘n bydrae tot die EVT
gelewer het en dat hy dus op versorging uit die EVT geregtig is.
Besluit: Kennis geneem.
2. Bevinding
2.1 In die lig daarvan dat die EVT ‘n fonds is wat deur die Kerkrade, en nie predikante nie, tot
stand gebring is om hulle (die Kerkrade) instaat te stel om emeriti eerbaar te versorg, het ‘n
persoon, wat onder KO, artt. 11, 12, 79/80 die bediening verlaat het, geen reg of aanspraak
op versorging uit die EVT nie.
2.2 Oor die geregtigheidsbeginsel het die Sinode 1991 (Acta 1991:339, 16.7H) hom ook reeds
soos volg uitgespreek: “Die bewering wat in die grond van die beswaar aangevoer word, dat
die regverdigheid en liefde van God deur die betrokke artikel in die Reglement aangetas
word, kan nie aanvaar word nie aangesien die Sinode van 1985 ‘n liefdevolle reëling
aangedui het (Acta 1985:745, 171)”.
Hierdie liefdevolle reëling word verder bevestig in die besluit van hierdie Sinode dat
predikante wat onder KO, artt. 11, 12, 79/80 uit die bediening is, met medewerking van
ander Kerke uit hierdie Ondersteuningsfonds versorg kan word.
Besluit: Kennis geneem.
3. Aanbeveling: Die beswaar word nie gehandhaaf nie.
Besluit: Goedgekeur.
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INDEKS
A
Administratiewe Buro
- Rapport van Bestuur aan ledevergadering
Adviesvraag oor vertraging gemeentestigting Suidelike Part. Sinode
Agenda
- Rapport Deputate Korrespondensie vir
- Donasies ontvang vir
- Rapport Deputate Programmering
- Vinniger afhandeling van Agenda en Acta
Almanak
- Rapport Deputate
Appèlskrifte
- G.B.C. Bester teen Part. Sinode Namibië 1997 en 1998
- M.A. Kruger teen Kuratorebesluit 1998
- Geref. Kerk Aranos teen Part. Sinode Namibië 1997
- Geref. Kerk Aranos teen Part. Sinode Namibië 1997
- Geref. Kerk Vaalwater teen Part. Sinode Noord-Transvaal 1998
- Geref. Kerk Vanderbijlpark-Suid teen Part. Sinode OVS en Natal 1998
- J.D. de Villiers teen Part. Sinode Oos-Transvaal 1997
- J.D. de Villiers teen Part. Sinode Oos-Transvaal 1997
- J.D. de Villiers teen Part. Sinode Oos-Transvaal 1998
- J.D. de Villiers teen Part. Sinode Oos-Transvaal 1998
- J.D. de Villiers teen Part. Sinode Oos-Transvaal 1998
- J.D. de Villiers teen Part. Sinode Oos-Transvaal 1998
- C.J. Malan (Appèl 1) teen Part. Sinode Noord-Transvaal 1997
- C.J. Malan (Appèl 2) teen Part. Sinode Noord-Transvaal 1997
- H.G. Kruger teen Part. Sinode OVS en Natal 1999
- C.J. Malan (Appèl 3) teen Nasionale Sinode 1991
- P.A. Coetzee teen Part. Sinode OVS en Natal 1999
Apartheid, Status van 1991-besluit oor
Argief

289
385
26
30
30
383
463
43
47
62
69
73
76
81
90
96
106
115
124
144
152
158
169
174
519
369

B
Begrotings (vir bv. Deputate)
Belydenisskrifte, Rapport Deputate (oor Twaalf Artikels : neergedaal)
Berymings, Nuwe Psalm- en Skrifberymings en hersiening van Totiusteks
- Rapport oor
Beskrywingspunte
- Part. Sinode Wes-Transvaal oor hulpverlening in nood in samelewing
- Part. Sinode Noord-Transvaal oor sendingsamewerking GKSA en Buitelandse Kerke
- Part. Sinode Oos-Transvaal oor “Klassis Sustentasiekas” (vir kerke in nood)
- Part. Sinode Oos-Transvaal oor Jeugdeputate-netwerk
- Part. Sinode Oos-Transvaal oor KO, artt. 31 en 86 oor Gemeenakkoord in kerkverband
- Part. Sinode OVS en Natal oor Onderlinge afspraak (KO, artt. 31, 32, 86)
- Part. Sinode Wes-Transvaal oor onrus in Suid-Afrika
- Suidelike Part. Sinode oor vinniger afhandeling van sake en Handelinge van Sinode
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328
419
450
205
252
329
368
379
379
380
383

-

Part. Sinode OVS en Natal oor kritiek teen GKSA in pers
Part. Sinode Wes-Transvaal oor vrou in die kerk
Part. Sinode Noord-Transvaal oor reëlings met kleuters tydens eredienste
Part. Sinode Noord-Transvaal oor herinstelling van doodstraf
Part. Sinode Noord-Transvaal oor “nuwe” Psalmomdigting
Part. Sinode Noord-Transvaal oor bewoording Nagmaalsformulier
Part. Sinode Oos-Transvaal oor bewoording Nagmaalsformulier in nuutste
oplaag Psalmboek
- Suidelike Part. Sinode oor status 1991-besluit oor apartheid
- Part. Sinode Wes-Transvaal oor profetiese getuienis
- Part. Sinode Noord-Transvaal oor samestelling Deputategroepe
Besoekers
Beswaarskrifte
- G. Erasmus teen goedkeuring 1983/93 Bybelvertaling
- C.J. Malan teen Emeritaatsversorgingsreëls
- M.A. Kruger teen Sinode 1991 oor geslote kanon
- Suidelike Part. Sinode teen Sinode 1998 oor plek van vrou in die kerk
- C.J. Malan teen Sinode 1945 (herdoop en lidmaatskap van kerk)
- Part. Sinode Wes-Transvaal teen Sinode 1997 oor moontlike uitbreiding KO, art.69
- Part. Sinode Noord-Transvaal teen Sinode 1913 en 1997 oor liturgiese liedere + versoek
Bewaring en vermeerdering van kerk
Bybel
- Media, Rapport Deputate
- Verspreiding, Rapport Deputate
- Vertaling, Rapport Deputate
- Brontaal-georiënteerde vertaling van Afrikaanse – vir Dowes (ABD)
Bystandsfonds GKSA-predikante, Rapport oor

385
440
441
518
462
485
486
519
521
534
25
183
561
435
437
444
458
458
502
178
178
180
182
277

C
Calvyn-Jubileumboekefonds
- Rapport Deputate
Christelike Onderwys
- Rapport, Deputate vir
Skoolorganisasies vir Gereformeerde onderwys
Onderwys in Namibië
Godsdiensonderwys in skole
- Rapport, Deputate Christelike Onderwys
PU vir CHO
Versoek Klassis Ladybrand – uitsendings oor skoolonderrig

465
331
338
337
332
342
357

D
Dagsluitings
Dagopenings
Deputategroepe, Samestelling deur Nasionale Sinode
- Rapporte van Kommissie benoeming van
Diakonale Sake
- Rapport Deputate
- Vervreemding van eiendom. Ondersoek na
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23
24
534
536
187
189

- Huisstelsels
- Werkgewersorganisasies, Inskakeling by
- Sluiting Paul Kruger Kinderhuis, Johannesburg
- Hulpverlening by nood
Doodstraf, Herinstelling
Doop by sekte en kerklidmaatskap
Doop van enkelouers se kinders, Klassis Griekwaland-Wes
Dowes, Afrikaanse Bybelvertaling vir

192
196
197
205
518
444
424
182

E
Eksegese, Indikatief/Imperatief, Deskriptief/Preskriptief, Sentrum/Periferie
(insake Nagmaal en Bybel)
Ekumeniese Sake
- Rapport Deputate
- Begripsopheldering
- Skakeling met ekumeniese vergaderings
- Skakeling met kerkgemeenskappe in buiteland
- Skakeling met kerkgemeenskappe in binneland
- Skakeling met ander kerke Gereformeerde Belydenis
- Samewerking met Deputate Korrespondensie met Buitelandse kerke
Rapporte Deputate gesprek met binnelandse kerke (NG, NH, AP Kerke)
Korrespondensie met buitelandse kerke
- Rapport Deputate
Sendingsamewerking GKSA en buitelandse kerke
Emeritaatsversorgingstrust – Rapporte Trustees
- Predikante Pensioenfonds – Rapporte Trustees
- Bystandsfonds predikante – Rapporte Trustees
- Mediese versorging
Emeritaatsversorging – Rapporte Deputate
Emeritaatsversorging – Beswaarskrif C.J. Malan
Emeritusversorging en hertrou, weduwee – Beswaarskrif
Eredienste, kleuters tydens
Evangeliseringsmedia
- Rapport Deputate

387
206
206
210
218
228
229
230
239
244
252
255
277
281
283
283
564
441
467

F
Finansies
- Benoeming Kommissie vir
- Advies insake toeseggings uit rente van Sustentasiefonds, Rapporte Deputate vir
- Administratiewe Buro GKSA, Rapport van Bestuur aan lede van Admin. Buro
GKSA Personeelpensioenfonds, Rapport van Trustees oor
Rekenkundige beleid GKSA
Rente op lenings
Finansiële Kommissie, Rapport van
Ramings
Fondse vir “Klassis Sustentasiekas”
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30
285
289
292
297
298
328
329
329

G
GKSA, Onrus in (Beskrywingspunt Part. Sinode Wes-Transvaal)
GKSA, Kritiek in openbare pers
GKSA, Bewaring en vermeerdering van kerk, Rapport Deputate
Gelukwense
Gemeentestigting, Adviesvraag
Gesprek met binnelandse kerke (NG, NH, AP Kerke)
- Rapport Deputate
Godsdiensoefening
Groete
- Teologiese Skool Potchefstroom
- Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
- Nederduitse Gereformeerde Kerk
- Sinode Soutpansberg
- Sinode Middellande
- Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Nederland
- Free Church in Southern Africa

440
385
502
21
385
239
15
15
16
16
17
18
19
20

H
Handelinge van Sinode
- Rapport Deputate
- Beskrywingspunt oor vinniger afhandeling van
Hel, neerdaling na die in Apostolicum
Herderlike brief aan gemeentes
Herdoop en lidmaatskap Gereformeerde Kerk
Hermeneutiese riglyne (Nagmaal-studie)
Hulpverlening nood

471
383
424
382
444
392
205

J
Jeugdeputate netwerk – Beskrywingspunt
Jeugsorg
- Rapport Deputate

368
361

K
Kapelane (kyk Streeksowerhede)
Katkisasie
- Rapport Deputate
Kerk, Bewaring en vermeerdering van
- Rapport Deputate
Kerkargief en –museum
- Rapport Deputate
Kerklike Tydskrifte
- Rapport Deputate
Kerkorde, art. 66
- Rapport Deputate toepassing van
- Artikels 31, 32, 86 – Gemeenakkoord

489
358
502
369
472
374
380
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- Artikel 62 – Nagmaal
- Artikel 69 – Uitbreiding van liedere
Kerkorde
- Uitgee van boekie – Rapport Deputate
Klassis Sustentasiekas, Insameling fondse (vir kerke in nood)
Kleuters tydens eredienste
Konstituering
Kopiereg Kung Boesmanbybelvertaling
Korrespondensie (kyk ook: Ekumeniese sake)
- Begripsopheldering
- Met buitelandse kerke
- Sendingsamewerking GKSA en buitelandse kerke
- Met sentrale en streeksowerhede, Rapport Deputate
- Met ander Nasionale Sinodes
- Streeks-meerdere vergaderings
Kuratore van Teologiese Skool Potchefstroom
- Rapport

400
458
478
329
441
12
186
206
206
218
252
488
497
500
525

L
Liturgiese liedere soos verklank in KO, art. 69 en moontlike uitbreiding daarvan
Beswaarskrifte van Klassis Johannesburg en Part. Sinode Wes-Transvaal oor
Liturgiese sang
- Rapport van Deputate oor
Nuwe Psalmomdigting, Beskrywingspunt Part. Sinode Noord-Transvaal

458
449
462

M
Mediese versorging
- Rapport oor
Moderamen
- Verkiesing
Mosies
- Aan die Owerheid RSA
Musea, Kerk-

281
14
23
369

N
Nagmaal, Voortgaande studie oor
- Rapport van Deputate
Nagmaalviering
- Rapport van ad hoc Kommissie
Nagmaalsformulier, Beskrywingspunt Part. Sinode Noord-Transvaal
oor bewoording in nuutste oplaag Psalmboek
Nagmaalsformulier, Beskrywingspunt Part. Sinode Oos-Transvaal
oor bewoording in nuutste oplaag Psalmboek
Noodtoestande
- Rapport Deputate
Notule
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387
400
485
486
483
25

O
Ondertekeningsformulier vir predikante, ouderlinge en diakens
Onderwys, kyk Christelike
Openbare pers, kritiek op GKSA
Opening
Ouderdom, Emeriterings

486
331
385
24
257

P
Partikuliere Sinodes, Herindeling van
- Rapport Deputate
Pers, kritiek teen Gereformeerde Kerke in openbare
Perskommissie
- Eerste Rapport
- Tweede Rapport
Presensie, daaglikse
Profetiese getuienis
Programmering
- Benoeming Kommissielede
- Deputate rapporteer
Predikante Pensioenfonds
- Rapport van Trustees
- Bystandsfonds vir predikante
Psalm- en Skrifberymings, verslag oor nuwe
Psalmomdigting, Beskrywingspunt van Part. Sinode Noord-Transvaal oor nuwe
Psalmwysies
Totiusteks, Redaksionele hersiening
PU vir CHO
- Rapport Deputate CO – PU vir CHO
- Skakeling PU vir CHO met Part. Sinodes

375
385
38
39
24
521
33
30
255
277
462
450
342
348

R
Radio- en Televisie-uitsendings
- Radiobediening in Frans
- Radio-uitsendings vir skoolonderrig
Ramings
Regsaangeleenthede
- Rapport Deputate
- Professionele regshulp en kostes
Regsdeputate vir Advies by appèlle, beswaarskrifte
- Benoemings
- Rapporte
Roepende Kerkraad
- Rapport Deputate
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482
357
329
374
375
29
41
25

S
Sabbat/Sondag – Beskrywingspunt van Part. Sinode Wes-Transvaal oor
Sentrale en streeksowerhede, Korrespondensie met
Skoolonderrig deur uitsendings
Skrifberymings, Nuwe Psalm en Skrifberymings
- Rapport oor
Skryfbehoeftes – Donasies vir Sinode

433
488
357
449
30

T
Telegramme/Fakse
Telematiese onderrig by PU vir CHO
TV – kyk Radio
Totiusteks, Hersiening van
- Rapport Deputate oor
Teologiese Skool Potchefstroom
- Rapport van Kuratore

21
345
480
450
525

V
Vrou in die amp/kerk
- Rapporte van Deputate
1 – Hantering van Beswaarskrif van Suidelike Part. Sinode teen Sinode 1988
2 – Hantering van Beskrywingspunt van Part. Sinode Noord-Tvl oor vrou in amp
- Beskrywingspunt van Part. Sinode Wes-Transvaal oor vrou in die kerk
- Beswaarskrif Suidelike Part. Sinode 1998 oor plek van vrou in die kerk
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