GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
HANDELINGE
VAN DIE TWEEDE ALGEMENE SINODE
VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
GEHOU TE POTCHEFSTROOM
OP 4 JANUARIE 2012 EN VOLGENDE DAE
1. AMPTELIKE OPENING
1.1

Opening 4 Januarie 2012 (Art 1)
Ds HS Coetzee, voorsitter van die Roepende Kerkraad (GK Potchefstroom-Die Bult),
open die vergadering deur voor te gaan in gebed, te lees uit Openbaring 1:9-20 en die
gelese gedeelte toepaslik te verklaar. Vervolgens doen hy ‘n gebed en laat die
Sinodegangers uit Ps 45 sing.

1.2

Verwelkoming (Art 1)
Ds HS Coetzee heet alle afgevaardigdes, besoekers en afgevaardigdes van kerke uit
die buiteland met wie die GKSA ekumeniese bande het, van harte welkom in
Potchefstroom.

1.3

Konstituering (Artt 2, 15, 36, 99)
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Streeksinodes
ontvang. Dit is behoorlik onderteken en in orde bevind.

1.3.1 Die volgende broeders is as primi teenwoordig tensy anders vermeld.
Streeksinode Bosveld
Predikante
Ouderlinge
Ds N Boy
Oudl J Venter
Dr DJ de Kock
Oudl PJ Kruger
Ds G Opperman
Oudl ND van der Kruk
Ds NJ van der Walt
Oudl GH van der Walt
Ds CJ van Vuuren
Oudl JAJ Hofmann (sek)
Ds JA Berg
Oudl JC de Beer
Ds SA Cilliers
Oudl JC Roos
Ds HJP de Beer
Oudl JTS van der Merwe
Ds DJ Dykstra
Oudl A Venter
Ds LJ Erasmus
Oudl GS Vermaak
Ds PJ Jansen van Nieuwenhuizen
Oudl LJ de Beer
Ds CJ Nagel (jr) (sek)
Oudl GT Siphoro (sek)
Ds DV Correia
Oudl JA Hoogenboezem
Dr EJ de Beer
Oudl VD Mamahaze (sek)
Ds JH Grobler
Oudl EA Petzer
Ds NN Ligege
Oudl JP Viljoen
Ds MN Muhadi
Oudl CB Pretorius
Ds RN Makungo (sek)
Oudl LJE Venter
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Ds LJE Venter
Ds SP Venter

Oudl CJ Coetsee
Oudl DM Kruger
Oudl VE Namaenzhe (sek)

Oostelike Streeksinode
Predikante
Ds CA Jansen
Ds EJ Tiemensma
Ds DJ Bakker
Ds LH van Schaik
Ds CJH Breed
Ds GC Coetzee
Dr JH Howell
Dr AJ Kruger
Ds PW Kurpershoek
Ds PC van Rooy
Dr SF Kruger
Ds RP Buys
Ds JA du Preez
Ds MA Modise
Ds PJ van der Walt
Ds JJJ Erasmus
Ds JL Aucamp
Ds AJ Myburgh
Ds DF Coetzee
Ds HW Schutte

Ouderlinge
Oudl BD Bakker
Oudl DL de Beer
Oudl L de Jager
Oudl AT Dreyer
Oudl WJD Fouché
Oudl D Grobler
Oudl OFJ Hartung
Oudl JH Kloppers
Oudl JC Kruger
Oudl DH Noppe
Oudl DPJ Pienaar
Oudl PJJS Potgieter
Oudl APJ Reedijk
Oudl BJ Vorster

Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal
Predikante
Ds WJ Botha
Ds AP Kruger (sek)
Dr JA Erasmus
Ds JE Franck
Ds PR Gouws
Ds DG Zwemstra (sek)
Dr PK Lourens
Ds AL Pelser
Ds HG Schutte
Ds JP Sithole
Ds MJ Smidt
Ds AH Stavast
Dr HG Stoker
Ds JE Temba
Dr RM van der Merwe
Ds JL van der Schyff
Dr SJ van der Walt
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Ouderlinge
Oudl J Brouwer
Oudl AJ Burger
Oudl DJ Coetzee
Oudl GJ Coetzee
Oudl J Khumalo
Oudl M Ndlovu
Oudl J Pelser
Oudl A Shange
Oudl J Smit
Oudl HJS Swanepoel
Oudl CG Theron
Oudl SC van der Walt (sek)
Oudl JP van Jaarsveld
Oudl GL van Rooy
Oudl TA van Eeden
Oudl PJ Viljoen
Oudl PA Welken

Ds TJ van Vuuren
Ds HV Venter
Ds SPJ Vermaak

Oudl SE Masenkane (sek)
Oudl RJ Muller
Oudl JA Kruger
Oudl J Molelekoa (sek)

Streeksinode Pretoria
Predikante
Ds C Aucamp
Dr GJ Meijer
Ds CB Swanepoel
Ds IW Ferreira
Ds SD Snyman
Dr PH Heystek
Dr DG Breed
Dr FP Kruger
Ds PJ Venter
Ds MJ Erasmus
Ds HL Stavast
Ds BC Smit
Ds HPM van Rhyn
Ds C Jooste
Ds BCG Fourie
Ds PJ Nel
Ds WGM Kotze (sek)
Ds P van Wyk
Dr ALA Buys
Ds GS Kruger

Ouderlinge
Oudl HJP Opperman
Oudl DJC Putter
Oudl FH van Niekerk
Oudl HV van Wyk
Oudl THB van Dam
Oudl M Diedericks
Oudl WN Prinsloo
Oudl ZC Pretorius
Oudl HW van der Linde
Oudl M Swart (sek)
Oudl DJP Erasmus
Oudl HS van der Walt
Oudl GP de Jager
Oudl MM Venter
Oudl S Lessing
Oudl J du Preez
Oudl G Oosthuizen

Streeksinode Randvaal
Predikante
Dr D Lartz
Dr H Goede
Ds AP Tredoux
Ds JH Jordaan
Dr EJ Smit
Dr WC Vergeer
Dr ME Schalekamp
Ds D van ‘t Zand
Ds ASA de Bruyn
Ds FM Dreyer
Dr J Pretorius
Ds CJC Roets (sek)
Ds HC van Rooy
Ds TF Dreyer
Dr KD Semenya
Ds J van Schaik

Ouderlinge
Oudl AJ Pienaar
Oudl LDJ van Vuuren
Oudl BA Potgieter
Oudl G Kotzee
Oudl CM van den Heever
Oudl CA van den Berg
Oudl CM Faling
Oudl NJ Janse van Rensburg
Oudl WJ Swanepoel
Oudl MW Britts (sek)
Oudl P Joubert
Oudl JJ Howell
Oudl DJ du Plessis
Oudl S Khalema
Oudl L Mseleku
Oudl PJ Steyn
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Ds LP Baloyi
Ds PM Modise
Ds MG Mdluli
Suidelike Streeksinode
Predikante
Ds PJ de Bruyn
Dr JV Fatuse
Ds JP Fleischmann
Ds MP Fourie
Ds W Jobse
Ds BR Kingma
Ds JP le Roux
Ds J Malan
Ds E Naudé
Ds TJ Potgieter
Ds H Reinecke
Ds WP van der Merwe
Ds JGL van der Walt
Ds JP van der Walt
Ds CJ van Heyningen
Ds KAJ van Rensburg
Ds JH Venter
Ds CCA Vrey
Ds DHP Wijnbeek

Ouderlinge
Oudl P Aucamp
Oudl PWE Blom
Oudl MA Pelesa
Oudl AB du Plessis
Oudl LSD du Plessis
Oudl CG Foster
Oudl W Grové
Oudl IJ Lessing
Oudl PA Marais
Oudl JC van der Walt
Oudl ME Matrose
Oudl WHS Steinberg
Oudl JR Strydom
Oudl GJ Swanepoel
Oudl JM Swanepoel
Oudl BJ van der Walt
Oudl AJ Venter

Streeksinode Noordwes
Predikante
Dr PJ Buys
Ds JJ Cloete
Ds HS Coetzee
Ds PA Coetzee
Dr TC de Klerk
Ds JB du Plessis
Ds GJ Erasmus
Ds PM Lekgetho
Ds JG Noëth
Dr WC Opperman
Ds ED Pelele
Ds OI Rooibaadjie
Ds PJ van Blerk
Dr SJ van der Merwe
Ds AB van der Walt
Ds JC van Dyk
Dr HF van Wyk
Ds P Venter

Ouderlinge
Oudl PWH Aucamp
Oudl JJ de Bruyn
Oudl HM Hansen (sek)
Oudl A Pieterse (sek)
Oudl PEJ Duvenhage
Oudl MJ Lourens
Oudl HAJ Oosthuizen
Oudl SO Oostruis
Oudl LM Motlogedi
Oudl CJ Skinner
Oudl FJWJ Slabbert
Oudl DA Steenkamp
Oudl F Venter (sek)
Oudl WJ van der Walt
Oudl PE van Zyl
Oudl JA Coetsee
Oudl D de Kock
Oudl GJ Mogoje
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Ds W Vogel
Dr J Lion-Cachet
Ds RS Hobyane
1.4

Oudl G Kruger
Oudl GD Prinsloo (sek)
Oudl T Maaki

Verkiesing van Moderamen (Art 3)
Die voorgestelde Ordekommissie word as Telkommissie aangewys.
Die Sinode verkies die volgende Moderamen:
Voorsitter
Ds SD Snyman
Ondervoorsitter
Dr DG Breed
Skriba
Ds HJP de Beer
Adjunk-skribas
Di LH van Schaik en MA Modise
Die Moderamen neem hulle sitplekke in waarna die vergadering hulle Psalm 20 as
seënbede toesing.

1.5

Openlike Verklaring (Art 4)
Die voorsitter, ds SD Snyman, spreek die voorneme namens die Moderamen uit om na
beste van vermoë en gawes met die bystand van die Here die vergadering dienend te
wees. Hy hou vervolgens die Openlike Verklaring aan die vergadering voor waarop al
die GKSA afgevaardigdes sowel as die afgevaardigdes van buitelandse kerke met wie
die GKSA ekumeniese bande het, hulle instemming betuig deur op te staan.

2. EREDIENS 4 JANUARIE 2012 (Art 11)
Prof BJ de Klerk gaan voor in die erediens met as teksverse Handelinge 15:11, 19 en
20. Die voorsitter, ds SD Snyman, bedank hom vir die toepaslike boodskap vir die
vergadering in sitting.
2.1 Groeteboodskappe Binnelandse Kerke (Art 12)
Die ondervoorsitter, dr DG Breed, verwelkom die volgende verteenwoordigers in die
vergadering: ds JC Gericke (AP Kerk), prof CJP Niemandt (NG Kerk) en ds L Geel (NH
Kerk).
Vervolgens word die betrokkenes agtereenvolgens aan die woord gestel vir die oordra
van die groeteboodskappe van die onderskeie kerke. Na afhandeling spreek die
ondervoorsitter, dr DG Breed, ‘n woord van dank gerig aan die onderskeie
verteenwoordigers en hulle kerke.
2.2 Mosies en Gelukwense (Artt 30, 46, 86, 87, 100, 166, 237, 238, 256, 266, 279)
2.2.1 Mosies van meelewing:
Dr JV Fatuse wie se grootmoeder oorlede is.
Oudl G Magogje wie se broer oorlede is.
Die vergadering spreek sy meelewing uit met die inwoners van Nieu Seeland met die
natuurrampe waaronder hulle gebuk gaan.
Met die afsterwe van die volgende emeriti en emeritusweduwees vanaf 2009-2011: di
PJ Steyn, FRP de Bruyn, WL Kuperus, J Ligthelm, mev Hannetjie Erasmus (wyle ds
JJ Erasmus), drr SCW Duvenage, DR Fouché, ds EFJ Snyman, mev Johanna Breedt
(eggenote van ds Johan Breedt), di FJ van Deventer, HM Grobler, T Kruger, C
Hattingh, dr AN Helberg, ds CH Smit, mev J Smit (wyle ds CH Smit), dr B Duvenage,
ds AF Mandiwana, prof LF Schulze, mevv SM van der Walt, CF de Bruin (wyle ds LJ
de Bruin) en mev MM Buys.
Met die afsterwe van die volgende dienende predikante vanaf 2009-2001: Di C
Kruger (Nelspruit), PA Odendaal (Harrismith) en dr CJ Smit (Noordbrug).
Met mev Annamarie van Deventer met die afsterwe van ds Frik van Deventer in
September 2011.
Met ds Neville Boy met die afsterwe van sy vader, oom Harold in 2011.
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Met ds Gustav Opperman met die afsterwe van sy vader in 2011.
Met ds NN Ligege wie broer in ‘n motorongeluk oorlede is.
2.2.2 Mosies van bemoediging:
Ds JP Sithole met sy dogter wat ernstig siek is (dr J Pretorius dra haar in die
vergadering op in gebed).
Sr Wymie du Plessis wie se eggenoot in die hospitaal is.
Ds JJ Cloete se eggenote wie se operasie goed afgeloop het.
Ds C Aucamp word sterkte toegebid nadat hy in die plaaslike hospitaal opgeneem is
vir ondersoek nadat hy begin sleg voel het.
Die moeder van ds MJ Letebele wie se moeder in die intensiewe eenheid opgeneem
is.
Oudl PA Welken wie se eggenote in die hospitaal opgeneem is.
Dr John Rogers wie se vrou in ‘n hospitaal opgeneem is.
Oudl C Ndlovu se ma is ernstig siek.
2.2.3 Gelukwense met verjaarsdae/huweliksherdenkings:
5 Januarie 2012
Ds GJ Erasmus, oudl W Grové en prof PH Fick met hul verjaarsdae.
Ds HV Venter met sy 10de en oudl GJ Swanepoel met sy 55ste huweliksherdenkings.
7 Januarie 2012
Ds PW Kurpershoek en prof PC van der Walt met hul verjaarsdae.
10 Januarie 2012
Oudl SO Oostruis met sy verjaarsdag.
11 Januarie 2012
Ds AP Tredoux en dr FP Kruger met hul verjaarsdae.
Ds LH Stavast 86 jaar oud.
Oudl GS Vermaak met sy 32ste huweliksherdenking.
12 Januarie 2012
Oudl W Coetzee met sy 38ste huweliksherdenking.
13 Januarie 2012
Dr GJ Meijer met sy verjaarsdag.
Ds MA Modise met sy 33ste huweliksherdenking.
Mnr Neels Jackson met huweliksherdenking.
2.2.4 Ander gelukwense:
Ds WJ Botha met sy seun se 7 onderskeidings.
Oudl P Kruger se dogter slaag met 4 onderskeidings.
Ds CJC Roets se 2 kinders slaag Gr 12.
Ds JG Noëth het pa geword op 23 Desember 2011.
Ds AJ Myburgh se dogter slaag met 2 onderskeidings.
Ds TJ Potgieter se seun het sy MA met lof by UOVS geslaag.
Ds P van Wyk se dogter slaag met 3 onderskeidings.
Volgende broeders is verkies tot die Dagbestuur van die Kuratore: dr DG Breed
(voorsitter), dr SJ van der Walt (ondervoorsitter), dr D Lartz (skriba), ds EJ
Tiemensma (addisionele lid finansies) en ds PM Modise (addisionele lid).
2.3 E-posbriewe/Boodskappe (Artt 30, 46, 280)
Seënwense van dr J Visser met sitting van Algemene Sinode.
Boodskap van dr MJ du Plessis (emerituspredikant van GK Bellville).
Boodskap van ds Koos en mev Marie du Plooy.

3. DAGOPENINGE
3.1

3.2

Donderdag, 5 Januarie 2012 (Art 14)
Ds CJH Breed open deur te lees uit Matteus 9 met spesifieke verwysing na vers 36, ‘n
gebed te doen en te laat sing van Ps 23:1, 2.
Vrydag, 6 Januarie 2012 (Art 44)
Ds NN Ligege open deur te lees uit Neh 1:1-11, doen ‘n gebed en laat sing Ps 42:1, 2,
3.
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3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Saterdag, 7 Januarie 2012 (Art 85)
Dr SJ van der Merwe lees Matt 4:8-11 en 28:16-20, doen ‘n gebed en laat sing
Skrifberyming 15-1:1-4.
Maandag, 9 Januarie 2012 (Art 98)
Dr PH Heystek laat sing Ps 138:1 en 3, lees Matt 5:1-12, laat sing Ps 134:4 en doen ‘n
gebed.
Dinsdag, 10 Januarie 2012 (Art 163)
Dr ME Schalekamp lees Jes 40:1-11, laat sing Ps 103 en doen ‘n gebed.
Woensdag, 11 Januarie 2012 (Art 235)
Dr SJ van der Walt lees Ps 65, laat sing Ps 100:1-4 en doen ‘n gebed.
Donderdag, 12 Januarie 2012 (Art 254)
Dr PJ Buys gaan voor in gebed, lees Joh 7:36-39 en Eseg 47:1-12 en laat sing Ps 100.
Vrydag, 13 Januarie 2012 (Art 278)
Ds LH van Schaik laat sing Ps 40:4, lees Maleagi 1 en Fil 4:18, doen ‘n gebed en laat
sing Ps 50:1 en 11.

4. DAGSLUITINGS
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8

Donderdag, 5 Januarie 2012 (Art 42)
Oudl BD Bakker lees uit Jes 41 en Gal 4, laat sing Ps 25:2 en doen ‘n gebed.
Vrydag, 6 Januarie 2012 (Art 83)
Oudl JA Hoogenboezem lees uit Jak 1:1-9 en Ps 18, doen ‘n gebed en laat sing Ps
18:1.
Saterdag, 7 Januarie 2012 (Art 96)
Oudl JJ Howell lees Eks 32:1-5, 35; 2 Tim 3:14 en 15; Eks 33:12-17 en doen ‘n gebed.
Maandag, 9 Januarie 2012 (Art 161)
Oudl THB van Dam lees Matt 6:25-34, laat sing Ps 66:1 en 2 en doen ‘n gebed.
Dinsdag, 10 Januarie 2012 (Art 233)
Oudl BA Potgieter lees gedeeltes van Luk 9 en 10, laat sing Ps 90:1 en 9 en doen ‘n
gebed.
Woensdag, 11 Januarie 2012 (Art 252)
Oudl RJ Muller lees Kol 3:12 en verder, met klem op vers 14, laat biddend sing van
Skrifberyming 10-2.
Donderdag, 12 Januarie 2012 (Art 276)
Ds MG Mdluli lees 2 Pet 3:8-10, 14 en laat die Onse Vader sing.
Vrydag, 13 Januarie 2012 (Art 290)
Die voorsitter, ds SD Snyman, laat sing Ps 100, lees Mark 4:26-29 en doen ‘n gebed.

5. DAAGLIKSE PRESENSIE
5.1

5.2

5.3

Donderdag, 5 Januarie 2012 (Artt 15, 36)
Di SPJ Vermaak, JP Sithole, MG Mdluli, PM Modise en oudle JA Coetsee, PJ Steyn,
BJ Vorster, J Khumalo, PS Dire, SE Masenkane, RJ Muller en D de Kock sluit by die
vergadering aan, betuig hulle instemming met die Openlike Verklaring deur op te staan
en ontvang sittingsreg.
Saterdag, 7 Januarie 2012 (Artt 86, 87)
Die volgende afgevaardigdes maak verskoning: Di JP Fleischmann, DHP Wijnbeek, TJ
Potgieter, PJ Nel, MP Fourie, N Boy, HC van Rooy, en oudle JC Kruger, GH van der
Walt, P Kruger, D de Kock, CG Forster, J Venter, P Joubert, .
Ds ED Pelele maak verskoning vir die afwesigheid van die hele sitting vanaf volgende
week.
Verskoning aangevra: Oudl L de Jager (9 en 10 Januarie 2012) en ds GJ Erasmus (9
Januarie 2012).
Maandag, 9 Januarie 2012 (Artt 99, 101, 238)
Drr PJ Buys, J Lion-Cachet en oudle JA Kruger, CJ Skinner en GJ Mogoje sluit by die
vergadering aan, betuig hulle instemming met die Openlike Verklaring deur op te staan
en ontvang sittingsreg.
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5.4
5.5

5.6
5.7

Verskoning aangevra: di LJ Aucamp, CB Swanepoel en G van Wyk en oudl AT Dreyer
(begrafnis van sy swaer).
Dinsdag, 10 Januarie 2012 (Art 166)
Verskoning aangevra: Ds EJ Tiemensma.
Woensdag, 11 Januarie 2012 (Artt 238, 256)
Verskoning aangevra: Ds DF Coetzee (gaan vir knie-operasie). Ds JJ Cloete (sy vrou
vir verdere toetse na die dokter geneem).
Donderdag, 12 Januarie 2012 (Art 256)
Verskoning aangevra: Di DJ Bakker en TF Dreyer.
Vrydag, 13 Januarie 2012 (Artt 256, 279)
Verskoning aangevra vir di JH Jordaan, PC van Rooy, CJ Nagel (jr), E Naude, RP
Buys, drr DJ de Kock, PK Lourens en oudl ZC Pretorius. Die broeders van Namibië wat
vroegoggend vertrek.

6. BESOEKERS
Die volgende besoekers is verwelkom:
Oudl Sebiko van Botswana, ds JA Mouton, drr P Fanoy, PJ Vermeulen en prof L Floor
(Art 30).
Neels Jackson van Die Beeld, brs LJ Kruger (sr) en LJ Kruger (jr), ds JC Erasmus (Art
46).
Ds Patrick Jok Ding van die Sudanese Reformed Churches (Art 87).
Ds L Douma van die Christian Reformed Churches of Australia. Ds JM van Leeuwen
van die Gereformeerde Kerk Nederland (Vrijgemaakt). Di HH van Alten en JJ Drijfhout
van die VGKSA. Dr FW Leuschner, prof JL Helberg, oudl JC Malan, ds PJ de Bruyn, dr
JM van Tonder, proff CFC Coetzee en A le R du Plooy (Art 100).
Besoekers van GK Cachet sluit by die vergadering aan, rig ‘n boodskap van sterkte en
sing die vergadering Ps 134:4 toe (Art 108).
Ds AH Reitsema van Nederland Gereformeerde Kerk, ds L Morais en prof D Gomes van
die Presbyterian Church of Brazil. Eggenote van prof E Peels. Ds T Curto en br M Bube
van die Orthodox Presbyterian Church of America (Art 164)
Ds AZ Pelser, ds JJ de W Kruger en sy eggenote en ds JPB van der Walt (Art 166).
Ds L Geel van die Nederduitse Hervormde Kerk (Art 236).
Di HJJ Kruger en MJJ Erasmus (Art 237).
Oudl TM Buys en br H Dekker (Art 255).

7. GOEDKEURING VAN NOTULE
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Die notule word voorgehou van art 1 tot art 13 (Art 41) en met nodige wysigings
goedgekeur.
Die notule word voorgehou van art 14 tot art 43 (Art 81) en met nodige wysigings
goedgekeur. Artikel 37, laaste paragraaf van besluit, terugverwys na skribaat vir
regstelling van formulering.
Die wysigings artt 19, 32 en 37 word voorgehou en goedgekeur (Art 88).
Die notule word voorgehou van art 44 tot art 97 en goedgekeur (Art 233).
Die notule word voorgehou van art 98 tot art 162 en goedgekeur (Art 244).
Die notule word voorgehou van art 163 tot art 258 en goedgekeur (Art 265).
Die notule word voorgehou van art 259 tot art 277. Goedgekeur met ordereëling dat
Moderamen die laaste deel van Notule goedkeur (Art 288).
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8. RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Artt 2, 5)
A. Die voorsitter, ds SD Snyman stel die rapport aan die orde.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Met dank kennis geneem van die rapport waarop die voorsitter ‘n dankwoord rig
aan die Roepende Kerkraad vir die ontvangs en laasgenoemde se voorsitter, ds HS
Coetzee vir die toepaslike opening van die vergadering.
D. RAPPORT
Die Roepende Kerkraad rapporteer soos volg oor die oproep en ontvangs van die Nasionale
Sinode 2012.
1. Oproep
Die oproep van die Sinode is vroegtydig in Die Kerkblad (Februarie 2011) gepubliseer,
terwyl oproepe later aan al die Deputate vir Korrespondensie van die Streeksinodes
gestuur is.
2. Kredensiebriewe
Hieroor sal tydens die vergadering gerapporteer word.
3. Huisvesting
Die Universiteitskoshuis, Dennepark, is tot die beskikking van die Roepende Kerkraad
gestel. Etereëlings sal in die Aanvullende Rapport bekendgemaak word. 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 Dinsdag 3
Januarie tot Vrydag 13 Januarie 2012.
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 (4 Januarie 2012) om 19:00 in die kerkgebou van
Potchefstroom-Noord saamkom. Die godsdiensoefening staan onder die toesig van
Potchefstroom-Noord.
6. Sittingstye
Die Roepende Kerkraad beveel, in ooreenstemming met die sittingstye van die vorige
Sinode, die volgende tye aan:
Weeksdae: 08:00 – 10:30 (Teepouse)
10:45 – 12:45
14:30 – 16:00 (Teepouse)
16:15 – 17:45
19:00 – 21:00
Saterdag: 08:00 – 10:30
10:45 – 12:45
7. Verwelkoming
Alle afgevaardigdes en besoekers is hartlik welkom op Potchefstroom en die Roepende
Kerkraad sal graag u verblyf so aangenaam as moontlik maak.
Ons bid dat die Here sy seën sal gee sodat hierdie vergadering die instandhouding en
groei van die Gereformeerde Kerke sal dien.
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E. AANVULLENDE RAPPORT
Die Roepende Kerkraad, Potchefstroom-Noord/Noordbrug rapporteer aanvullend oor die
ontvangs en deputering na die Algemene Sinode 2012.
Kredensiebriewe
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Streeksinodes ontvang. Dit
is behoorlik onderteken en in orde bevind.
Besluit: Met dank kennis geneem van die rapport waarop die voorsitter ‘n dankwoord
rig aan die Roepende Kerkraad vir die ontvangs en laasgenoemde se voorsitter, ds HS
Coetzee vir die toepaslike opening van die vergadering.
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9.

RAPPORT VAN DIE
AGENDA (Artt 6, 7)

DEPUTATE

KORRESPONDENSIE

VAN

DIE

A. Ds CA Jansen lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 1991:60, 5.4 en Acta 1997:37, 3.3.12.2.
1.1 Uitnodiging aan kerke, instansies en Sinodes om groete oor te bring
1.2 Uitnodiging te rig om afgevaardigdes te stuur
1.3 Uitnodiging te rig om waarnemers te stuur
1.4 Stukke vir die Agenda te ontvang, te orden, persklaar te maak, te laat druk en aan die
afgevaardigdes te stuur
1.5 Die vergadering byeen te roep om die programmering van die Agenda te doen
1.6 SAPA en CNW van die Sinodesitting in kennis te stel
1.7 Benoeming van Deputate
1.7.1 Verwittig benoeme Deputate van die Sinode van hul 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 Algemene 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 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.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.12 kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Uitnodiging na die Sinode
2.1.1 Groete: Afgevaardigdes van ander kerke sal gereël word om groete oor te bring
wanneer die onderskeie Rapporte Ekumenisiteit dien. In die beplanning sal betyds
kennis gegee word sodat die wat groeteboodskappe oordra, hulle beplanning kan
doen.
2.1.2 Godsdiensoefening: Die afgevaardigdes van Sinode Soutpansberg asook die Rektore
van die Teologiese Skool Potchefstroom en die Noordwes Universiteit
(Potchefstroom kampus) is uitgenooi na die Godsdiensoefening, maar geleentheid
sal ingeruim word gedurende die Sinode om die groete van die vergaderings en
instansies oor te bring.
2.1.3 Om afgevaardigdes te stuur (kyk Aanvullende Rapport).
2.1.4 Om waarnemers te stuur: (kyk Aanvullende Rapport).
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
- die Streeksinodes.
Die volgende inligting is gegee:
2.2.1.1 Keerdatum vir Rapporte
- vir Agenda - 30 Junie 2011.
- vir die Aanvullende Agenda - 1 November 2011.
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2.2.1.2 Keerdatum vir stukke van die Streeksinodes – 7 dae na afloop van Streeksinode
vergaderings.
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
Februarie 2011 gepubliseer.
2.2.3 Die Agenda vir die afgevaardigdes van die Streeksinodes is direk aan elke
Streeksinode 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 Streeksinodes: Die Streeksinodes is versoek om:
2.3.1 Die Deputate vir Programmering te benoem: ooreenkomstig besluit van Sinode 1976,
art 12 is die Deputate van oordeel dat die hele Sinode nie in Kommissies ingedeel
word nie. Om koste te bespaar het die Deputate slegs kundigheid as maatstaf
gebruik om 4 Kommissies aan te wys: Ordekommissie, Beswaarskrifte, Appèlle,
Finansies en Aanwys Deputate. Vir al die ander sake sal Kommissies aanbeveel
word wat as ad hoc-kommissies beskikbaar sal wees, indien vereis. Programmering
word beplan vir Vrydag 2 Desember 2011 om 09:00.
2.3.2 Benoeming vir Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en Beswaarskrifte: In terme
van die Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal (Acta
1991:539/540, 22.19) is die Streeksinodes ook versoek om een Deputaat te benoem.
Hierdie Deputate vergader 2 Desember 2011 om 09:00.
2.4 Persverklaring: Persverklarings word nie meer opgestel nie, maar ‘n kennisgewing
word aan Nuus24 (Neels Jackson) uitgestuur.
2.5 Persvrystelling: Die Agenda word op versoek beskikbaar gestel met die voorbehoud
dat dit nie publiek openbaar gemaak word, alvorens die Sinode gekonstitueer het nie.
(Acta 2009:20–21).
2.5.1 Motivering
2.5.1.1 Hierdie sake is reeds bekend vanuit die opdragte van Sinode 2009.
2.5.1.2 Predikante en ouderlinge word afgevaardig en behoort dus wat hierdie sake betref,
betyds voorbereid te wees.
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. Opdragte soos by die benoemings aangegee, is aan die Voorsitters
deurgegee.
2.6.2 Deputate benoem waar die Sinode in gebreke gebly het om dit te doen: Geen gevalle
het voorgekom nie.
2.7 Benoeming van ’n korrespondent vir Radio- en TV-nuusversameling: Die
Administratiewe Buro hanteer die saak op ’n deurlopende basis deur nuusberigte aan
RSG en Radio Pretoria.
2.8 Registrasie van huweliksbevestigers deur die Administratiewe Buro op Potchefstroom:
Die opdrag word op ’n deurlopende basis uitgevoer.
2.9 Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit binne hul opdrag val, of
verwys dit na ander Deputate wat wel die betrokke saak hanteer. Die opdrag word op
’n deurlopende basis uitgevoer.
2.10 Finansies: Die Agenda en Aanvullende Agenda is deur die Administratiewe Buro
saamgestel, en deur V+R-drukkery gedruk en gebind. Die koste daarvan is teen die
begroting vir die Sinodekoste gedebiteer. Om koste bespaar is dit in ‘n A5-formaat
gedupliseer.
2.11 Kommissierapporte en Notule: Om die Handelinge maklik saam te stel word versoek
dat dieselfde verwysings gebruik word soos wat dit in die Agenda en Aanvullende
Agenda aangegee word, bv. Agenda = A, en Aanvullende Agenda = AA. Gestel die
Rapport van die Deputate vir Emeritaatsversorging is in die Agenda 12.1, dan sal dit in
die AA ook 12.1 wees. Die Kommissie rapporteer en verwys na A12.1 en AA12.1. In
die Notule word dan by elke artikel die saak ook so aangegee, nl.:
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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: Punte 2.1 tot 2.11 kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1 Die opdrag (in 1.8) “tref reëlings dat groete namens die Gereformeerde Kerke van die
Nasionale Sinode oorgebring word”, word verander:
3.1.1 die opdrag word aan die Deputate Ekumenisiteit Binnelands oorgedra.
3.1.2 Nasionale Sinode verander na “Algemene Sinode”
3.2 Dat Rapporte van Deputate in die toekoms 3 maande voor die aanvang van die
Sinode, elektronies aan alle Kerkrade uitgestuur word.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.2 goedgekeur.
D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem
1.1 Groeteboodskappe ontvang vir die amptelike opening
Die volgende persone het groeteboodskappe gestuur wat in die Handelinge opgeneem
sal word:
Groeteboodskap van die Afrikaanse Protestantse Kerk
1.2 Uitnodiging om ‘n afgevaardigde te stuur
Aan die volgende kerke is uitnodigings gerig:
- Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
- The Reformed Church in Japan
- Christian Reformed Churches of Australia
- Christian Reformed Church in North America
- Eglise Reformée Confessante au Congo
- Free Church of Scotland
- Free Church of Scotland [continuing]
- Gereformeerde Kerk Botswana
- Gereformeerde Kerke Nederland (Vrijgemaakt)
- Nederlands Gereformeerde Kerken
- Orthodox Presbyterian Church of America
- Reformed Churches of New Zealand
- The Presbyterian Church in Korea
- United Reformed Churches in North America
1.3 Uitnodiging om ‘n waarnemer te stuur
Aan die volgende kerke is uitnodigings gerig:
- Free Church in SA
- Lank Reformed Church
- Prebyterian Church of America
- Vrye Gereformeerde Kerke in SA
- Presbyterian Church in Western Australia
- United Church in the Congo
- Reformed Church of East Africa – Kenia
- African Evangelical Presbyterian Churches
- Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australia
- Afrikaanse Protestantse Kerk
- Nederduitse Gereformeerde Kerk
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- Nederduitsch Hervormde Kerk
Uitnodiging as gaste om Sinode by te woon
- Igreja Presbiteriana do Brasil [IPB]
1.4.1 Geen antwoord is van die volgende ontvang nie:
Afgevaardigdes
- Christian Reformed Church in North America
- Free Church of Scotland
- Free Church of Scotland [continuing]
- Nederlands Gereformeerde Kerken
- Orthodox Presbyterian Church of America
- Reformed Churches of New Zealand
Waarnemers
- Free Church in SA
- Lank Reformed Church
- Prebyterian Church of America
- Vrye Gereformeerde Kerke in SA
- United Church in the Congo
- African Evangelical Presbyterian Churches
1.5 Benoemings van Streeksinode
1.5.1 Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en Beswaarskrifte
Die volgende benoemings is ontvang en aan die voorsitter, ds PA Coetzee
deurgegee:
Bosveld
Ds HJP de Beer
Noordwes
Ds PA Coetzee
Oostelike
Ds PW Kurpershoek
Vrystaat en KwaZulu-Natal
Dr RM van der Merwe
Pretoria
Dr GJ Meijer
Randvaal
Ds FM Dreyer
Suidelike
Ds H Reinecke
1.4

Die ander lid benoem deur Sinode 2009 is dr RM van der Merwe.
1.5.2

Deputate vir Programmering
Die volgende benoemings is ontvang en aan die voorsitter, ds LH van Schaik
deurgegee:
Bosveld
Ds SP Venter
Noordwes
Ds W Vogel
Oostelike
Di CA Jansen en GC Coetzee
Pretoria
Dr PH Heystek
Randvaal
Dr D Lartz

Die ander lid benoem deur Sinode 2009 is ds CA Jansen.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.5.2 kennis geneem.
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10. Programmering
10.1

RAPPORT VAN DIE DEPUTATE ALGEMENE SINODE
PROGRAMMERING (Artt 8, 16)

A. Ds CA Jansen lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Punt 2.13 word terugverwys na die Ordekommissie vir die aanbring van nodige
veranderings en voorlegging aan die vergadering.
D. Dr Deon Lartz rapporteer namens die Ordekommissie.
E. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag
1.1.1 Acta 1979:301, art 76, 3.1.5
1.1.2 Acta 1991:491 – 494
1.1.3 Acta 1994:726 – 728
1.1.4 Acta 2000:31
1.1.5 Acta 2009:848, art 2.16.2.
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.1.5 kennis geneem.
1.2 Werkswyse
1.2.1 Die Deputate het vorige Sinodes se besluite geraadpleeg (kyk 1.4.1).
1.2.2 Die Deputate aangewys deur die Algemene Sinode 2009 (Acta 2009:848): het op 05
Desember 2011 vergader om die voorlopige programmering van die Agenda van die
Algemene Sinode 2012 te doen. Elke Streeksinode is uitgenooi om ‘n afgevaardigde
hiervoor te stuur.
1.2.3 Die finale Rapport is op 03 Januarie 2012 saamgestel.
Besluit: Punte 1.2.1 tot 1.2.3 kennis geneem.
1.3 Logistiek
1.3.1 Vir die Agenda is 185 stukke ingedien om af te handel. Dit sluit o.a in: 147 Rapporte,
3 Appèlle, 11 Beswaarskrifte en 23 Beskrywingspunte.
1.3.2 Die Sinode het 77 uur om te vergader.
1.3.3 Die koshuis, “Dennepark”, moet op Vrydag, 13 Januarie om 08:00 ontruim word.
1.3.4 Die Sinode kos ±R235,00 per afgevaardigde per dag (reiskoste en administrasie
uitgesluit).
1.3.5 Die Sinode stel hom ten doel om Vrydag 13 Januarie 2012, om 10:00 klaar te maak.
Besluit: Punte 1.3.1 tot 1.3.5 kennis geneem.
1.4 Beplanning
1.4.1 Elke vergadering bepaal sy eie werkswyse. Die Deputate het die werkswyse wat
oorwegend vanaf 1979–2009 gevolg is, deur elke saak na ‘n Kommissie te verwys,
gemeet aan vorige Sinodes se besluite: 1942 (Acta, 1942:195-198, art 123), 1958
(Acta 1958:26-30 en 36 & 37, art 31) en 1976 (Acta 1976:14-19, art 12).
Die werkswyse om van die Kommissies gebruik te maak, blyk ‘n interpretasie van
Sinode 1976 se besluit te wees. Hierdie werkswyse hou die volgende in:
1.4.1.1 bykans alle sake word 3 keer behandel (by die stel van die saak, in die Kommissies
en wanneer die Kommissies terugrapporteer). Dit is nie effektiewe gebruik van
beperkte tyd en geld nie.
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1.4.1.2 die werkswyse tot 2009 het geweldige hoë kostes meegebring (tyd, verblyf, etes en
drukwerk), sodat Sinode 2009 die kerke in kerkverband R1,565 milj gekos het wat
uit ramings verhaal moet word.
1.4.2 Met die beplanning is wyd advies gevra.
1.4.3 ‘n Vergadering is op 18 April 2011 met die voorsitters/skriba’s van die meeste
Deputategroepe gehou, waartydens die werkswyse wat die Deputate in gedagte het,
deurdink kon word en aandag gegee word aan die formaat van Rapporte (korter
Rapporte).
1.4.4 Sekere Rapporte is tegnies geredigeer om korter en makliker leesbaar te wees (bv
een Rapport is in 5 of 6 korter Rapporte verdeel).
1.4.5 Die Agenda is reeds in November 2011 beskikbaar gestel en word as voorberei
beskou. Afgevaardigdes kry genoegsaam tyd om na afloop van elke dag se sessies
die Aanvullende Agenda voor te berei (die Ordekommissie se voorgestelde
dagprogram behoort aanduiding te gee van wat voorberei moet word).
Besluit: Punte 1.4.1 tot 1.4.5 kennis geneem.
1.5 Spreekstem Spreekbeurte
1.5.1 Spreekstem behoort volgens kredensiebrief by afgevaardigdes en volgens KO, art 18
by professore as adviseurs.
1.5.2 Persone wat nie afgevaardig is nie, maar wel by Rapporte, Beskrywingspunte en
Beswaarskrifte betrokke is, kan wel mbt toeligting spreekbeurt kry.
1.5.3 Nie-afgevaardigdes kry geen spreekbeurt nie.
Motivering: Die Sinode is ‘n vergadering van Streeksinodes (KO, art 50) waarheen
afgevaardigdes met las en volmag gestuur word.
1.5.4 Spreekbeurte moet ekonomies gebruik word.
Motivering: Die Sinode is ‘n kerklike vergadering en nie ‘n forum vir gesprekvoering
nie.
Besluit: Punte 1.5.1 tot 1.5.4 kennis geneem.
1.6

Aanwys van Kommissies
Die volgende kriteria is gevolg:
1.6.1 Gawes
1.6.2 Keuse van afgevaardigdes
1.6.3 Aanbevelings deur Streeksinodes
1.6.4 Beswaarskrifte of Appèlle waarby ‘n Streeksinode direk of indirek betrek word, se
afgevaardigdes dien sover moontlik nie op Kommissies wat die betrokke Appèl of
beswaar behandel nie
Besluit: Punte 1.6.1 tot 1.6.4 kennis geneem.
1.7 Mediaskakeling
1.7.1 Dr HF van Wyk het die GKSA se webwerf gereed.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Sake waaroor die vergadering besluit
Die Deputate beveel aan:
2.1 Lokale
Lokale waar Kommissies vergader se name is op die deure aangebring en ter wille van
ordelikheid word dit nie verander nie.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Vergadertye
2.2.1 Vergadertye verander vanaf die aanbevelings van die Rapport Roepende Kerkraad
omdat aangepas moet word by die etenstye wat die NWU (Pukkampus) aan ons gee:
07:00 – 08:00 (ontbyt)
08:00 – 10:00
10:00 – 10:15 (teetyd)
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10:15 – 12:15
12:15 – 14:00 (middagete)
14:00 – 15:30
15:30 – 15:45 (teetyd)
15:45 – 17:15
17:15 – 18:30 (aandete)
18:30 – 21:00
Besluit: Goedgekeur met wysiging van teedrinktye.
2.3 Werkswyse.
2.3.1 Elke ontvanklike saak word ter tafel geneem, behandel en afgehandel (KO, art 30)
2.3.2 Appèlle en Beswaarskrifte word na die betrokke Kommissies verwys vir pre-advies.
2.3.3 By die stel van ‘n Rapport, Beskrywingpunt en Beswaarskrif word die dokument nie
deur die toeligter gelees of opgesom nie (die afgevaardigdes het dit reeds gelees).
Wanneer ‘n verduidelik noodsaaklik is, kan dit gegee word.
2.3.4 Wanneer die Sinode in ‘n saak probleme ondervind in die formulering van ‘n besluit,
word dit na ‘n Kommissie verwys (kyk Acta 1976, art 12)
2.3.5 Kommissies wat deur die Deputate voorsien word om steeds vir die Sinode van diens
te wees, is: Ordekommissie, Finansiële Kommissie, Kommissie vir die Aanwys van
Deputate, Administrasiekommissie, Kerksakekommissie, Kommissie Liturgiese Sake
en Diakonale Sake.
2.3.6 Saterdag, 7 Januarie – dat die Sinode tot om 16:00 vergader, indien nodig.
2.3.7 Die beplanning van die Sinode word so gedoen om Vrydag 13 Januarie om 10:00
klaar te maak.
Besluit: Punte 2.3.1 tot 2.3.7 goedgekeur met moontlike wysing later van 2.3.6.
2.4 Spreekstem en Spreekbeurte
2.4.1 Met spreekstemme en spreekbeurte word gehandel volgens 1.5.
Besluit: Goedgekeur met uitbreiding van spreekstem vir amptelike afgevaardigdes van
kerke met wie die GKSA ekumeniese bande het.
2.5 Die Sinode “in camera”
Wanneer die Sinode “in camera” gaan, word aanbeveel dat, naas afgevaardigdes, die
volgende toegelaat word om in die vergadering te bly:
(i)
Adviseurs
(ii) emerituspredikante en –professore
(iii) diensdoende predikante en ouderlinge wat nie afgevaardig is nie
(iv) Diensdoende tikster
(v) Kosters
Besluit: Goedgekeur met toevoeging van tolke.
2.6 Adviseurs
Die professore TSP, ooreenkomstig KO, art 18, gee advies aan Kommissies soos hulle
versoek word.
Besluit: Goedgekeur.
2.7 Ordereëlings rondom en vir die godsdiensoefening in die Gereformeerde Kerk
Potchefstroom-Die Bult.
Die volgende word aanbeveel:
2.7.1 Die Voorsitter rig die dankwoord aan prof BJ de Klerk vir die Godsdiens wat hy sal lei.
2.7.2 Groeteboodskappe van ander kerke (binnelands) word oorgedra.
Besluit: Goedgekeur met reëling oor 2.7.2 dat die ondervoorsitter, dr DG Breed, die
betrokke sprekers aan die woord sal stel en na die afloop van die onderskeie
groeteboodskappe ‘n gesamentlike dankwoord aan die betrokkenes sal rig.
2.8 Ander reëlings
2.8.1 Vir elke dag se opening word 10 minute ingeruim/toegelaat.
2.8.2 Groeteboodskappe van kerke met wie die GKSA in ekumeniese eenheid is, word
oorgedra wanneer die betrokke Rapporte behandel word.
2.8.3 Die Rektor van die Noordwes Universiteit se Potchefstroomkampus, prof H van
Schalkwyk, lewer ‘n groeteboodskap op 09 Januarie 2012 om 18:30.
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2.8.4

Die verjaarsdag van die Potchefstroomkampus van die NWU en die Teologiese Skool
word deur die kampusrektor op 11 Januarie 2012 om 18:30 te Christa Gallie
aangebied.
2.8.5 Konstituering van die Kuratore vind 09 Januarie 2012 om 12:30 plaas.
2.8.6 Afgevaardigdes wat wel Saterdagmiddag en -aand en Sondag se 3 etes neem, moet
dit voor Donderdag 17:00 aandui. Die Ordekommissie sal hierdie saak reël.
2.8.7 Voorsang: dat ds JB du Plessis/ds MA Modise leiding neem met die sang.
Besluit: Punte 2.8.1 tot 2.8.7 goedgekeur.
2.9 Uitgee van die Handelinge
2.9.1 Die drie skriba’s van die Sinode, die voorsitter en skriba van die Ordekommissie word
as Deputate aangewys om die Handelinge saam te stel.
2.9.2 Prof SP van der Walt word as adviseur vir hierdie Deputate aangewys.
Besluit: Punte 2.9.1 en 2.9.2 goedgekeur (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
2.10 Stem en stemtelling
2.10.1 Die Moderamen gee leiding wanneer in sake van hoofdelike stemming of geslote
stembriewe gebruik gemaak word.
2.10.2 Die Ordekommissie tree op as stemtellers.
2.10.3 Die geel A-5 kartonne in die lêers word gebruik vir hoofdelike stemming.
Besluit: Punte 2.10.1 tot 2.10.3 goedgekeur.
2.11 Mediaskakeling
2.11.1 Dat skakeling met die media aan die diskresie van die Moderamen oorgelaat word.
2.11.2 Dat rapporteurs van Deputategroepe versoek word om aspekte van hulle Rapporte
wat hulle ag vir die media van belang kan wees, aan die Ordekommissie deur te gee.
Besluit: Punte 2.11.1 en 2.11.2 goedgekeur.
2.12 Aanwys van Deputate
2.12.1 Vir die Kommissie se werksaamhede en Rapport word die volgende Sinodebesluit
saamgevat:
2.12.1.1 die aanbevelings van name soos deur kerke voorgestel en wat beskikbaar is by die
Uitvoerende Bestuurder van die Administratiewe Buro in aanmerking geneem word.
2.12.1.2 Geen emeriti of emeritusprofessore moet in die Deputategroepe benoem word nie.
Dienende professore moet sover moontlik nie op Deputategroepe aangewys word
nie (Acta 1979:179, 8.4).
2.12.1.3 Die bepalings vir die samestelling van die Bestuur van die Administratiewe Buro,
Trustees van die verskillende Trustfondse en ander Deputategroepe is vervat in
Acta 2003 of soos deur die Sinode besluit.
2.12.2 Alle afgevaardigdes lewer hulle insette, verkieslik skriftelik, aan die Kommissie.
2.12.3 Die Finale Rapport dien die laaste dag van die Sinode, wat onbespreek deur die
Sinode ter tafel geneem word.
Besluit: Punte 2.12.1 tot 2.12.3 goedgekeur.
2.13 Kommissies van die Sinode
2.13.1 Die Kommissies hou hulle streng by die vergaderlokale ter wille van enige persoon
wat hulle by die Kommissies wil aanmeld.
2.13.2 Die goedgekeurde Kommissie-indeling is finaal.
2.13.3 Die Kommissies gee genoegsaam tyd vir rapporteurs, toeligters en ander
afgevaardigdes wat insette wil lewer, om hulle sake te stel.
2.13.4 In die Kommissies vervang die sekundus afgevaardigde die primus as laasgenoemde
nie teenwoordig is nie.
2.13.5 Kommissies moet so gou moontlik, wanneer die opdrag gegee is, vergader om so
vinnig moontlik hulle Rapporte te voltooi. Dit sal meer tyd beskikbaar stel vir
bespreking en besluitneming.
2.13.6 Sover moontlik is net een saak aan ‘n Kommissie toegedeel. Dit staan Kommissies
vry om in Subkommissies te verdeel.
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2.13.7 Kommissierapporte wat gereed is, moet aan die voorsitter of skriba van die
Ordekommissie deurgegee word wat sal reël vir die prosessering van die Rapport.
Die volgende word as Kommissies aanbeveel:
1. ORDEKOMMISSIE
Opdrag:
Tel van stemme, dagprogram, notule, logistiek.
Vergaderplek: Raadsaal Admin Buro
Voorsitter:
Ds CA Jansen (O)
Skriba:
Dr D Lartz (RV)
Adj Skriba:
Ds SP Venter (B)
Dr H Goede (RV) (Notules)
Lede:
Di PJ van Blerk (NW-kopiëring), GC Coetzee, CJ Nagel [jr] (B), OI
Rooibaadjie (NW); Oudle FJWJ Slabbert (NW), WJD Fouché (O), WJ
Swanepoel (RV)
2. APPÈLKOMMISSIE 1
Opdrag:
14.4A / 21.12AA (Appèl G & F Kruger)
Vergaderplek: Studenteteekamer (TSP)
Voorsitter:
Ds JB du Plessis (NW)
Skriba:
Ds JGL vd Walt (S)
Lede:
Di JP Fleischmann (S), HG Schutte (VSKZN); Oudle JC Roos (B), MJ
Lourens (NW), CG Foster (S), XO Matrose (S)
3. APPÈLKOMMISSIE 2
Opdrag:
Appèl B Spoelstra teen Streeksinode Pretoria: beroepbaarstelling br CJ
Malan
Vergaderplek: TSP K 103
Voorsitter:
Ds DHP Wijnbeek (S)
Skriba:
Dr JH Howell (O)
Lede:
Di PJ de Bruyn (S), JH Grobler (B); Oudle J Smit (VSKZN), NJ Janse van
Rensburg (RV)
4. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 2
Opdrag:
16.11A; 16.12A (Menseregte)
Vergaderplek: Teologie G 15
Voorsitter:
Dr SJ van der Merwe (NW)
Skriba:
Ds FM Dreyer (RV)
Lede:
Di JJ Cloete (NW), NR Makungo (B – sek); Oudle ST Siphoro (B), P
Aucamp (S), DA Steenkamp (NW)
5. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 3
Opdrag:
21.3 A (Vrou ds/oudl Bfn Suid)
Vergaderplek: Admin Buro (Wymie se ou kantoor)
Voorsitter:
Ds JP vd Walt (S)
Skriba:
Ds WGM Kotze (P)
Lede:
Di LJ Erasmus (B); Oudle HS van der Walt (P), CG Theron (VSKZN), M
Diedericks (P), AP Burger (S), M Ndlovu (VSKZN)
6. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 4
Opdrag:
21.4 A (Vrou ds/oudl Klerksdorp)
Vergaderplek: Kerk Moederskamer
Voorsitter:
Ds PA Coetzee (NW)
Skriba:
Ds HPM van Rhyn (P)
Lede:
Di SPJ Vermaak (VSKZN), MG Mdluli (RV); Oudle D Putter (P), JTS van
der Merwe (B) JM Swanepoel (S)
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7. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 5
Opdrag:
21.5A (Vrou ds/oudl Krugersdorp)
Vergaderplek: Kerk Konsistorie
Voorsitter:
Dr PK Lourens (VSKZN)
Skriba:
Ds MJ Smidt (VSKZN)
Lede:
Ds SA Cilliers (B); Oudle J Venter (B), J Malelekoa (VSKZN), ZC Pretorius
(P)
8. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 6
Opdrag:
21.9 (Vrou ds/oudl Potch-Noord/Noordbrug)
Vergaderplek: Teologie G 06
Voorsitter:
Ds GS Kruger (P)
Skriba:
Ds PW Kurpershoek (O)
Lede:
Di JE Temba (VSKZN), PJ van Blerk (NW), DV Correia (B), JC van Dyk
(NW); Oudle GS Vermaak (B), AT Dreyer (O), MM Venter (P)
9. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 7
Opdrag: 21.8
(Vrou ds/oudl Klassis Oost Pta)
Vergaderplek: TSP K 111
Voorsitter:
Ds P Venter (NW)
Skriba:
Dr EJ de Beer (B)
Lede:
Di CJ van Vuuren (B), MJ Erasmus (P); Oudle CJ Skinner (NW), THB van
Dam (P), LJ de Beer (B)
10. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 8
Opdrag:
21.10 (Vrou ds/oudl Streeksinode Randvaal)
Voorsitter:
Dr WC Opperman (NW)
Skriba:
Dr HG Stoker (VSKZN)
Lede:
Di P van Wyk (P), DJ Dykstra (B); Oudle DJ de Klerk (VSKZN), HV van
Wyk (P), J Khumalo (VSKZN)
11. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 9
Opdrag:
21.7 (Vrou diaken – Klopper ea)
Vergaderplek: TSP K 112
Voorsitter:
Dr DJ de Kock (B)
Skriba:
Ds CB Swanepoel (P)
Lede:
Dr PJ Buys (NW), ds LJE Venter (B); Oudle JJ de Bruyn (NW), GJ Coetzee
(VSKZN), AJ Venter (S)
12. KOMMISSIE BESWAARSKRIFTE 10
Opdrag:
20.10 (B Spoelstra)
Vergaderplek: Teologie 204
Voorsitter:
Ds CJH Breed (O)
Skriba:
Ds IW Ferreira (P)
Lede:
Di GJ Erasmus (NW), MN Muhadi (B); Oudle OFJ Hartung (O), W Prinsloo
(P)
13. KOMMISSIE FINANSIES
Opdrag:
Finansiële rapporte en finansiële implikasies van rapporte
Vergaderplek: Admin Buro Personeel teekamer
Voorsitter:
Ds W Vogel (NW)
Skriba:
Ds PJ Nel (P)
Adj Skriba:
Ds J van Schaik (RV)
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Lede:

Di JA Berg (B), OJ Struwig (O), H Reinecke (S), AL Pelser (VSKZN); Oudle
IJ Lessing (S), JJ Howell (RV), GP de Jager (P), HAJ Oosthuizen (NW), BD
Bakker (O), RJ Muller (VSKZN), LJE Venter (B)

14. KOMMISSIE KERKSAKE: HISTORIES EN KERKREGTELIK
Opdrag:
20.7AA (KO, art 48)
Vergaderplek: TSP K 110
Voorsitter:
Ds KA J van Rensburg (S)
Skriba:
Dr GJ Meijer (P)
Adj Skriba:
Ds JG Noëth (NW)
de:
Di TJ van Vuuren (VSKZN), NN Ligege (B), dr ALA Buys (P), di BC Smit
(P), ED Pelele (NW); Oudle VE Nemaenzhe (B – sek), PWH Aucamp (NW),
H Opperman (P)
15. KOMMISSIE LITURGIES
Opdrag:
Vergaderplek: Kerkgebou
Voorsitter:
Dr TC de Klerk (NW)
Skriba:
Ds J Malan (S)
Adj Skribas:
Di PJ Jansen van Nieuwenhuizen (B), JL Aucamp (O)
Lede:
Dr EJ Smit (RV), ds C Aucamp (P), dr KD Semenya (RV); Oudle CB
Pretorius (B), APJ Reedijk (O), HW van der Linde (P), PS Dire (RV)
16. KOMMISSIE ADMINISTRASIE
Opdrag:
Vergaderplek: TSP Senaatsaal
Voorsitter:
Ds AB van der Walt (NW)
Skriba:
Ds TJ Potgieter (S)
Adj Skriba:
Ds ASA de Bruyn (RV)
Lede:
Di G Opperman (B), PJ Venter (P), PC van Rooy (O), dr JA Erasmus
(VSKZN); Oudle SO Oostruis (NW), JAJ Hoffmann (B), BJ Vorster (O), P
Joubert (RV), PA Welken (VSKZN), G Oosthuizen (P), W Grové (S)
17. KOMMISSIE BENOEMING DEPUTATE
Opdrag:
Wys Deputategroepe aan soos deur die Sinode besluit
Vergaderplek: TSP Ou Rektorskantoor
Voorsitter:
Ds EJ Tiemensma (O)
Ondervoorsitter: Ds BR Kigma (S)
Skriba:
Dr PH Heystek (P)
Adj Skriba:
Ds NJ van der Walt (B)
Lede:
Di PM Lekgetho (NW), HC van Rooy (RV), WJ Botha (VSKZN); Oudle J
Pelser (VSKZN), CM van den Heever (RV), AJ du Plooy (NW), SJM
Swanepoel (B), JA Botes (P), PWE Blom (S)
18. KOMMISSIE DIAKONALE SAKE
Opdrag:
Vergaderplek: Mnr HSJ Vorster se kantoor
Voorsitter:
Dr SJ van der Walt (VSKZN)
Skriba:
Ds MP Fourie (S)
Lede:
Di JL van der Schyff (VSKZN), HL Stavast (P); Oudle CJ Coetzee (B), LM
Mothogedi (NW), G Kotzee (RV), JA Hoogenboezem (P)
Besluit: Punte 2.13.1 tot 2.13.7 goedgekeur (wysigings reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
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11. Deputate Algemene Sinode

11.1

RAPPORT STUDIEDEPUTATE: ADVIES OOR INDIENINGSPROSEDURE
VAN BESWAARSKRIFTE IN DIE LIG VAN DIE SINODEBESLUITE VAN
1967, 1991 EN 1994 (Art 18)

A. Ds HJP de Beer lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2009:20.12, 3.2.5)
Die rapport (Acta 2009:20.12) word verwys na te benoeme Deputate om die Sinode
duidelik te adviseer oor indieningsprosedures vir Beswaarskrifte in die lig van die
Sinodebesluite van 1967, 1991 en 1994.
Besluit: Kennis geneem.
2. Agtergrond
2.1 Sinode 1955 (35-37) stel by monde van die Moderamen die vraag of ’n eenvormige
prosedure vir Beswaarskrifte daargestel behoort te word en verwys dit na Deputate
(1955:35-37).
2.2 Sinode 1958 (101, 106-107, 116-117) kry as aanbeveling van die Deputate dat elke
vergadering sy eie prosedure ten opsigte van Beswaarskrifte daarstel. Die saak word
weer na Deputate verwys.
2.3 Sinode 1961 (512-517) hanteer ’n Meerderheids- en Minderheidsrapport. Geen besluit
word geneem nie en die saak word weer na Deputate verwys.
2.4 Sinode 1964 (444, 446) besluit dat ‘n Beswaarskrif aan die vergadering wat die
betrokke besluit geneem het gerig moet word.
2.5 Sinode 1967 (349-350) keur ’n Beskrywingspunt goed dat KO, art 33 konsekwent
toegepas word sodat alleenlik opdragte van die Partikuliere Sinodes ter tafel geneem
mag word.
2.6 Sinode 1991 (526-528) handhaaf ’n beswaar teen die besluit van 1964. Die wese van
die beswaar is dat ’n aparte prosedure vir Beswaarskrifte nie nodig is nie, aangesien ’n
Beswaarskrif soos ’n saak (Beskrywingspunt) hanteer behoort te word. Die Sinode keur
dit goed dat sake wat volgens KO, art 46 op ‘n meerdere vergadering moet dien, die
weg van KO, art 33 behoort te volg.
2.7 Sinode 1994 (52-54) word deur die Regsdeputate insake Appèlle en Beswaarskrifte na
aanleiding van die besluit van 1991 voor die vraag gestel of daar net een weg is vir die
hantering van ’n Beswaarskrif, nl. toetsing van ’n saak langs die kerklike weg, of twee
weë, naamlik dat ’n beswaar deur ’n individu ook na toetsing en afwysing nog steeds
by ’n betrokke meerdere vergadering ingedien kan word (52, 3.1). Die Sinode bevind
dat die gewone kerklike weg vir die behandeling van alle sake onder KO, art 46 onder
gewone omstandighede gevolg moet word met inagneming van KO, artt 30, 31 en 33.
Verder dat die reg van direkte toegang tot enige meerdere vergadering vir
aangeleenthede wat dit Skriftuurlik regverdig, nie deur 1991 se besluit geblokkeer word
nie (53, 3.2).
2.8 Sinode 2006 wys Studiedeputate aan om die Sinode by sy volgende sitting oor die
reikwydte van die besluite van Sinodes 1967, 1991 en 1994 insake die reg van direkte
toegang tot enige meerdere vergadering te adviseer.
2.9 Sinode 2009 behandel die Rapport van die Studiedeputate van 2006 maar verwys die
Rapport terug na Studiedeputate vir ‘n duidelike aanbeveling oor indieningsprosedure
van Beswaarskrifte. Die rede hiervoor omdat die Rapport van 2006 twee moontlikhede
stel en nie by een aanbeveling oor indieningsprosedure uitkom nie.
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Besluit: Punte 2.1 tot 2.9 kennis geneem.
3. Beredenering
3.1 Die Sinode van 1964 het ‘n duidelike besluit oor prosedure vir indiening van
Beswaarskrifte geneem (444):
“a. ‘n Gravamen moet gerig word tot die vergadering wat die betrokke besluit geneem
het waarteen beswaar gemaak word.
b. Dit moet betyds vir opname in die Agenda van die betrokke vergadering ingedien
word.
c. Die besluit waarteen die beswaar ingedien word, moet duidelik woordeliks
aangegee word.
d. Die gronde waarop die beswaar steun, moet ook duidelik aangegee word.
e. ‘n Beswaarskrif oor ‘n besondere besluit mag nie meer as een keer ingedien word
nie, tensy die beswaarde met gewigtige redes aantoon waarom nie berus kan word
nie.”
3.2 Die Sinode van 1967 (350) handhaaf ‘n Beskrywingspunt rakende KO, art 33 dat alleen
opdragte van Part Sinodes ter tafel geneem mag word wat, op die keper beskou, in
kontradiksie is met die besluit van 1964 dat Beswaarskrifte direk by die vergadering
wat die besluit geneem het, ingedien moet word.
3.3 Die Sinode van 1991 bring deur die handhawing van ‘n Beswaarskrif teen die besluit
(prosedure) van 1964, die Sinode in lyn met die besluit van 1967 dat slegs opdragte
van Part Sinodes ter tafel geneem mag word. Dit beteken dat sake wat volgens KO, art
46 op ‘n meerdere vergadering moet dien, die weg van KO, art 33 behoort te volg.
3.4 Die Sinode van 1994 bevind na aanleiding van ‘n vraag deur die Regsdeputate insake
Appèlle en Beswaarskrifte dat vir alle sake (ook Beswaarskrifte) onder gewone
omstandighede die gewone kerklike weg (KO, art 33) van behandeling geld, maar dat
dit nie beteken dat direkte toegang tot enige meerdere vergadering vir aangeleenthede
wat dit Skriftuurlik regverdig geblokkeer is nie. Volgens hierdie bevinding bestaan die
reg tot direkte toegang steeds met inagneming van die besluite van 1967, 1991 en
1994.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.4 kennis geneem.
4. Bevinding
4.1 Tans is daar twee moontlikhede vir die indiening van Beswaarskrifte. Die eerste en die
verkiesliker manier van indiening is die indiening wat die weg van KO, art 33 volg.
Hierdie indiening kan egter nie as die enigste beskou word nie. In terme van die besluit
van Sinode 1994 (52-54) is daar tweedens die weg van direkte indiening by die
vergadering wat die besluit geneem het waarteen beswaar gemaak word.
Besluit: Kennis geneem.
5. Aanbeveling
5.1 Die bevinding van Sinode 1994 dat daar twee moontlikhede van indiening van
Beswaarskrifte is (2.7 en 4.1 van hierdie Rapport) gehandhaaf word met die gevolglike
uitvloeisel dat dit (twee moontlikhede) in kerklike vergaderings so toegepas word.
5.2 Motivering
5.2.1 ‘n Beswaarskrif behoort verkieslik die weg van KO, art 33 te volg ten einde
geleentheid aan die plaaslike kerk en meerdere vergaderings te bied om die
beswaar(skrif) te behandel en indien nodig te verfyn en/of advies te gee oor die
verdere verloop van die saak.
5.2.2 Sou ‘n Beswaarskrif langs die weg van KO, art 33 nie die nodige ondersteuning
ontvang nie, en die beswaarde/s nie die advies van die betrokke mindere vergadering
kan aanvaar nie, kan die beswaarde/s steeds die Beswaarskrif by die vergadering
wat die besluit geneem het vir oorweging indien.

23

5.2.3 ‘n Meerdere vergadering behoort by die beoordeling van ontvanklikheid van sake
onder KO, art 46 die kerkordelike beginsels soos byvoorbeeld verwoord in KO, artt
30, 33, en 46 deeglik in ag te neem en daarteen waak om ongemotiveerd en op
rigiede wyse sake onontvanklik te verklaar.
5.2.4 Hierdie werkswyse/prosedure verseker dat sake onder KO, art 46 op eie inhoud en
meriete oorweeg sal word.
Besluit: Punte 5.1 tot 5.2.4 goedgekeur.
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11.2

RAPPORT STUDIEDEPUTATE: PROSEDURE VIR BEHANDELING VAN
APPÈLLE (Art 19)

A. Dr PK Lourens lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan Sinode kennis neem
1.1 Opdrag
Sinode 2009:43, 4.2.
“4.2 Die Sinode wys Deputate aan om ‘n grondige studie oor die volgende aspekte te
maak:
4.2.1 Aandag aan geskilbeslegting as versoeningstaak van die plaaslike kerk en van
meerdere vergaderings
4.2.2 die onderskeid tussen die hantering van die Appèlprosedures enersyds en
andersyds die wyse waarop onenigheid/geskille en onderlinge twiste kerklik hanteer
moet word
4.2.3 die daarstelling van meganismes ten einde te verseker dat Appèlle beperk word
tot wesenlike sake
4.2.4 hoe tussen Appèlle en Beswaarskrifte onderskei moet word
4.2.5 die wesensverskille tussen kerklike en staatlike regsprosesse, en
4.2.6 die moontlikheid daarvan om appèlle buite die volle vergadering van die Sinode
te laat afhandel, byvoorbeeld deur ‘n Synodus Contracta.”
1.2 Agtergrond
Tydens Sinode 2006:43-44 dien ‘n “Rapport Deputate Nasionale Sinode”.
By “Opdrag” word bloot numeries verwys na: “Nasionale Sinode 2003 (Acta 2003:763,
art 244).”
By nadere ondersoek (en navrae by rapporteur 2006: Ds CA Jansen) blyk dit uit die
Handelinge van Sinode 2003 dat dat daar geen opdrag in terme van KO, art 49 in
hierdie verband was waaraan hulle uitvoering moes gee nie en dat hierdie Rapport
(tesame met ‘n menigsopname oor verskillende scenarios) op eie inisiatief vanuit die
Ordekommissie wat tydens Sinode 2003 gedien het, gemotiveer is.
In die Rapport: Aanwysing van Deputate in Acta 2003:763 staan:
“14. DEPUTATE VAN DIE NASIONALE SINODE (vergader net een keer)
14.1 Uitgee van Handelinge...
14.2 Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode...”
(Punt 14.2 verwys na die samekoms voor ‘n volgende Sinode – pkl)
Die verwysing in die “Opdrag” van Sinode 2006 se Rapport na Notule artikel 244 van
Sinode 2003:763 verwys bloot na die behandeling van die Rapport van die Kommissie
wat Deputate aangewys het (soos hierbo aangehaal).
Die Deputate het in 2006 met ‘n “Rapport” gekom wat weer tot uitgebreide
studieopdragte lei in 2009.
Dit het die Studiedeputate ietwat voor ‘n dilemma gebring aangesien dit blyk dat die
Deputate Nasionale Sinode 2003 buite hul mandaat opgetree het met die aanbied van
‘n Rapport tydens Sinode 2006. Hierdie saak het teenstrydig met KO, art 30 (33 en 46)
nie uit die kerke ter tafel gekom nie.
‘n Opdrag aan Deputate vereis ‘n welomskrewe opdrag (KO, art 49) wat nie bestaan
het nie. Tegnies kerkordelik staan die Rapporte van 2006 en 2009 op geen been nie.
Meerdere vergaderings vergader immers as uitvloeisel van die belydenis aangaande
die kerk om mekaar in kerkregering by te staan en dus is die vasstelling van die
Agenda van uiterste belang.
Die Agenda van kerklike meerdere vergaderings word op verskeie wyses saamgestel:
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KO, art 30: sake “wat nie in mindere vergaderings afgehandel kan word nie” of “sake
wat by meerdere vergaderings tuishoort”
KO, art 31 orden die “beroep” op ‘n meerdere vergadering “as iemand ‘n klagte het
dat hy deur die uitspraak van ‘n mindere vergadering verongelyk is.”
KO, art 33 vra dat afgevaardigdes na meerdere vergaderings hul “opdragte saambring”
46 “sake vir behandeling” moet gekontroleer word teen reeds bestaande besluite tensy
dit noodsaaklik geag word om iets te verander waar KO, art 46 dus ‘n “ordebeginsel”
(Spoelstra, 1989:267) daarstel wat saam met KO, artt 30 (en 31, 33) gelees moet word.
Die Agendas van meerdere vergaderings word dus grootliks deur die onmiddelike
mindere vergadering opgemaak wat na die meerdere vergadering deputeer (KO, art
33).
1.3 Bevindings
In terme van hierdie ondersoek behoort hiermee volstaan te word sonder om die
aanbevelings van die Kommissie 2009:43, 4 verder te behandel aangesien dit duidelik
blyk dat die feit dat die Rapport wat gedien het en waarvan bloot kennis geneem moes
word asook die verskillende nuwe opdragte waaroor ‘n nuwe “grondige studie” gemaak
moet word (sonder om KO, art 46 in ag te neem) eweneens dui dat die aanvanklike
saak aan die orde gestel is sonder die inspraak van kerke as wat dit op die gewoon
kerklike weg (KO, art 30) ter tafel sou kom.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3 kennis geneem.
2. Sake waaroor Sinode besluit
2.1 Aanbeveling
Dat in die lig van bogenoemde van die opdrag afgestap word.
Besluit: Goedgekeur (wysiging reeds aangebring – Deputate Handelinge).
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11.3

BESKRYWINGSPUNT OOSTELIKE STREEKSINODE OOR
APPÈLPROSEDURE (Art 20)

A. Ds CA Jansen stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
1. Inleiding
In terme van KO, art 46 handel hierdie Beskrywingspunt oor die appèlprosedure
waarvolgens meerdere vergaderings kerklike Appèlle volgens KO, art 31 behandel en
afhandel.
2.

Beskrywingspunt
Die Algemene Sinode aanvaar die volgende prosedure vir die behandeling en afhandeling
van Appèlle (in die uitvoering van KO, art 31):
2.1 Elke meerdere vergadering (Klassis, Streeksinode en Algemene Sinode) wys in terme
van KO, art 49 Deputate (met sekundi) vir Appèl aan.
2.1.1 Die Deputate sal bestaan uit persone wat kundig is op die gebied van die kerklike reg,
die reg en regspraak.
2.1.2 Die Deputate kan juriste (uit die GKSA) koöpteer vir sover dit die regspraak in die
betrokke Appèl sou kon bevorder.
2.1.3 Indien van die Deputate uit die ressort kom van ‘n vergadering teen wie se besluit
geappelleer word, word sekundi in hulle plek opgeroep.
2.2 Die Appellant gee binne 6 weke nadat ‘n kerklike vergadering ‘n besluit geneem het
waarteen hy/sy wil appelleer, kennis van sy/haar voorneme om te appelleer. Hierdie
kennisgewing moet gerig word aan sowel die Deputate Korrespondensie /
Korresponderende Kerkraad van die betrokke vergadering wat die besluit geneem het,
as aan die adres (KO, art 45) van die vergadering waarheen geappelleer word. Die
Deputate Korrespondensie of Korresponderende Kerkraad van die betrokke kerklike
vergadering teen wie hy/sy wil appelleer, voorsien binne 2 weke (14 kalenderdae)
nadat kennis geneem is van die mededeling van die persoon wat van voorneme is om
te appelleer, aan hom/haar formeel alle relevante inligting/dokumentasie in verband
met die besluit waarteen geappelleer word en van die dokumentasie wat daarop
betrekking het.
2.3 Die Appellant voorsien op eie koste die nodige kopieë van sy/haar appèl (insluitende
die Bylaes) aan die Skriba van die Deputate (wat deur die betrokke meerdere
vergadering aangewys is).
2.4 Die vereistes vir die ontvanklikheid en behandeling van die Appèl is die volgende:
2.4.1 Die besluit waarteen geappelleer word, moet woordeliks volgens en met bewys van
die offisiële redaksie aangehaal word.
2.4.2 Die Appèl moet duidelike gronde vir Appèl aantoon.
2.5 Beroep moet gedoen word op regspraak volgens die Woord van God en die Kerkorde
(vgl KO, art 31).
2.6 Die Deputate vir Appèl help (indien nodig) die Appellant om sy/haar Appèl formeel in
orde te kry.
Motivering:
2.6.1 Dat regspraak nie deur tegniese, formele en prosedurele faktore in die wiele gery
word nie.
2.6.2 Die Appellant fokus op die sentrale argument/probleem.
2.7 Die prosedure vir die behandeling van die Appèl deur die Deputate is soos volg:
2.7.1 Beoordeling van die ontvanklikheid van die Appèl.
2.7.1.1 Formeel (vgl 3.4).
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2.7.1.2 Inhoudelik: Bepaling of daar duidelike gronde in terme van KO, art 31 aangedui is.
2.7.2 Geleentheid vir die Verweerder/Toeligter om die mindere vergadering se besluit
waarteen geappelleer word te verduidelik en te motiveer.
2.7.3 Aanhoor van getuienis van sowel die Appellant as die Verweerder/Toeligter.
2.7.4 Ondersoek van al die getuienis soos in die dokumentasie voorgelê.
2.7.5 Voorlopige bevindings en aanbevelings, waarop die Verweerder/Toeligter en
Appellant voor die Deputate reg het tot repliek.
Bykomend hierby die volgende:
2.7.6 Die Deputate kry bevoegdheid om in die ondersoek die Appellant en
Verweerder/Toeligter te ondervra en (indien nodig) in kruisondervraging te neem.
2.7.7 Die Deputate kry bevoegdheid om bykomende getuies op te roep na ‘n vergadering
met die Deputate met die uitsluitlike doel om helderheid in die Appèlsaak te verkry.
2.7.8 Die Deputate vir Appèl stel ‘n Rapport op gerig aan die vergadering deur wie hulle
aangewys is waarin die volgende gerapporteer word:
2.7.8.1 Kort historiese oorsig en samevatting van die inhoud en verloop van die saak.
2.7.8.2 Die prosedure wat gevolg is in die behandeling van die saak.
2.7.8.3 ‘n Verantwoording en verduideliking van die tersaaklike regsbeginsels op grond
waarvan tot ‘n bevinding/uitspraak gekom is.
2.7.8.4 Die Deputate se bevinding/uitspraak, voorgelê aan die betrokke meerdere
vergadering vir die wyse waarop die saak afgehandel word.
2.7.9 In die Appèlsake wat nie afgehandel kan word nie, kan die Deputate advies van die
vergadering wat hulle aangewys het, vra (KO, artt 30 en 49).
2.7.10 Die Rapport word beskikbaar gestel na konstituering van die vergadering waar die
Rapport gelewer word.
3. Agtergrond
3.1 Die Nasionale Sinode 2006 het met die aanvaarding van die Beskrywingspunt van
Partikuliere Sinode Noordwes (Acta 2006:824–827, 2.2.4, 2.2.5.1 en 3.2) en die
Rapport Deputate Nasionale Sinode (Acta 2006:44, 2.3) in beginsel goedgekeur dat
aandag gegee word aan die prosedure by die behandeling van Appèlle.
3.2 Uit die geskiedenis blyk dat die behandeling en afhandeling van Appèlle dikwels
problematies is, en soms lei tot onvergenoegdheid en/of verdere Appèlle of besware
(Acta 1933, art 11 & 64; Acta 1970, art 4a; Acta 1973, art 89 & 90; Acta 1985, art 54;
Acta 2000, art 28–30, 32, 33 & 35; Acta 2003, art 34).
4.

Histories
Vorige Sinodes het reeds aandag gegee aan die behandeling van Appèlle:
4.1 Sinode 1933 keur ’n Beskrywingspunt goed wat vra dat ’n Kommissie benoem word om
die behandeling van Appèlle te reël (Acta 1933:45).
4.2 Sinode 1936 vind sekere tekortkominge in die Kommissie se Rapport, maar twee
belangrike sake kom wel tot goedgekeurde besluit, naamlik drie beginsels waarop KO,
art 31 wys en dat ’n appellant binne 6 weke nadat hy skriftelik kennis van ’n beslissing
gekry het, kennis moet gee van voorneme om te appelleer (Acta 1936:167–169).
4.3 Sinode 1939 aanvaar drie beginsels vir Appèl (kyk 1.3) en gee reëlings ivm
prosedure.(Acta 1939:144 & 145) Hierdie beginsels vir Appèl is:
4.3.1 by die krenking van reg
4.3.2 die meerderheid beslis
4.3.3 kerklike besluite is geldig tensy hulle in stryd is met Gods Woord of die artikels van
die Kerkorde (vgl KO, art 31).
4.4 Sinode 1973 gee gevolg aan ’n Beskrywingspunt waarin die reg tot repliek deur
Appellant en Verweerder by die prosedure gevoeg word (Acta 1973:191).
4.5 Sinode 1985 gee gevolg aan ’n Beskrywingpunt waarin ’n prosedurereëling met
betrekking tot die tyd van indiening van ‘n Appèl bygevoeg is (Acta 1985:524–525).
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4.6

4.7

Sinode 1991 gee op ’n bepaalde wyse gevolg aan ’n Beskrywingspunt sodat ’n
Kommissie/Deputate vooraf oor die ontvanklikheid van Appèlle en Beswaarskrifte
oordeel en die Sinode daaroor adviseer (Acta 1991:539–540).
Sinode 1997 gee gevolg aan ’n Beskrywingspunt waarin die verantwoordelikheid van
die Appellant tov getuies/getuienis gereël word (Acta 1997:545–546) (vgl ook Meijer,
2006:227–233).

5. Addisionele praktiese reëlings
5.1 Die Appellant bly self verantwoordelik vir alle eie kostes (dokumente, reiskoste,
verblyfkoste).
5.2 Elke meerdere vergadering begroot vir die kostes van die Deputate vir Appèl.
Besluit: Aan die beskrywingspunt word op die volgende wyse gevolg gegee deur van
punte 1, 3 en 4 kennis te neem, punte 2 en 5 goed te keur met die opdrag aan
studiedeputate om met inagneming van goedgekeurde appèlprosedures, asook
studies oor appèlprosedures, wat deur kerke met wie die GKSA ekumeniese eenheid
het, onderneem is, ‘n verfynde omskrewe appèlprosedure saam te stel vir aanbeveling
by die volgende Sinode tot en met die afhandeling van hierdie opdrag word punte 2 en
5 geïmplementeer.
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12. Appèlle en Beswaarskrifte
12.1

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE PRE-ADVIES OOR DIE
ONTVANKLIKHEID VAN APPÈLLE EN BESWAARSKRIFTE (Artt 9, 17,
74, 75)

A. Dr RM van der Merwe lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Punt 4.2.5 word afgekeur en die formulering van die motivering soos gestel in
die vergadering verwys na ‘n Kommissie bestaande uit dr RM van der Merwe, ds CA
Jansen, dr PK Lourens en prof J Smit as adviseur vir opskrifstelling en voorlegging aan
die vergadering.
D. Dr RM van der Merwe rapporteer namens die Kommissie.
E. EERSTE RAPPORT
1. Opdrag
Die mandaat van die Regskommissie is om die Sinode te adviseer insake die
ONTVANKLIKHEID van alle 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 (Acta, 1991:540, E2).
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode neem kennis
2.1 Oorsig oor Appèlle met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.1.1 Appèl br GL Erasmus teen besluit van Streeksinode Vrystaat Kwazulu-Natal,
November 2010 betreffende Bloemburg.
2.2 Oorsig oor Beswaarskrifte met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.2.1 Beswaarskrif – GL Erasmus teen die afwys van die Beswaarskrif op Sinode 2009
rakende die NAV.
2.2.2 Beswaarskrif – GL Erasmus teen die aanvaarding van ‘n akte van menseregte by die
Nasionale Sinode 1985.
2.2.3 Beswaarskrif – GL Erasmus teen die beslissing van die Sinode 2009 oor menseregte.
2.2.4 Beswaarskrif – GK Bloemfontein-Suid teen die besluit van die Sinode 2009 oor dat
vroue nie in die besondere dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie.
2.2.5 Beswaarskrif – GK Klerksdorp teen die besluit van Sinode 2009 oor die saak van die
vrou in die diens van ouderling en predikant.
2.2.6 Beswaarskrif – GK Krugersdorp teen ‘n besluit van Sinode 2009 oor “saak van die
vrou”.
2.2.7 Beswaarskrif – GK Potchefstroom-Noord/Noordbrug teen besluit van Sinode 2009 oor
die vrou in die dienste van ouderling en predikant.
2.2.8 Beswaarskrif – AH Klopper, AP Kruger, AH Stavast en RL Vorster oor die besluit van
Sinode 2003 oor die vrou in die amp.
2.2.9 Beswaar – B Spoelstra teen handelinge in en van Sinode 2009.
2.2.10 Beswaarskrif – Klassis Oostelike Pretoria oor besluit van Sinode 2009 dat vroue nie
as predikant en ouderlinge mag dien nie.
2.2.11 Beswaarskrif – Klassis Krugersdorp oor besluite van Sinode 2006 oor die vrou in die
amp.
2.2.12 Beswaarskrif – Streeksinode Randvaal teen die besluit van die Algemene Sinode
2009 oor die vrou in die amp van Ouderling en predikant.
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2.3

Moontlike betrokkenheid van Regsdeputate by besluite waarteen geappelleer /
beswaar aangeteken word
2.3.1 Persoonlike betrokkenheid van lede van die Kommissie is verreken. Alle
aanbevelings van die Regskommissie is eenparig, met inagneming dat persone wat
self betrokke is by Beswaarskrifte, nie gestem het nie.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3.1 kennis geneem.
3. Die Sinode oorweeg
3.1 Beoordeling van ontvanklikheid van Appèlle
3.1.1 Die prosedure soos bepaal deur Sinode 1939 (Acta, 1939:144-145, 1-5) – soos
gewysig deur Sinodes 1964, 1973, 1985, 1991, 1997 – asook die vereistes van KO,
art 46 is gevolg in die beoordeling van die ontvanklikheid van die onderskeie Appèlle.
3.1.2 Die volgende aspekte is spesifiek in ag geneem:
3.1.2.1 Kennisgewing van Appèl binne ses weke tydperk.
3.1.2.2 Weergawe van offisiële redaksie van besluit waarteen geappelleer word.
3.1.2.3 Gronde vir besware in eie woorde.
3.1.2.4 Skriftelike beskikbaarstelling (waar moontlik, verkieslik 14 dae voor meerdere
vergadering).
3.1.2.5 Kerkorde, art 46.
Besluit: Punte 3.1.1 tot 3.1.2.5 kennis geneem.
3.1.1 Aanbeveling: Die Sinode keur die vereistes soos gestel in 3.1.2 goed.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Beoordeling van ontvanklikheid van Beswaarskrifte
3.2.1 Die Sinode (Acta, 2003:43, 3.2) het Studiedeputate aangewys om die problematiek
rondom die reikwydte van die besluite van Sinodes 1967, 1991 en 1994 (Acta,
1967:349-350, 1991:526-528 en 1994:51-55) te bestudeer en die Sinode hieroor te
adviseer. Die Studiedeputate rapporteer later in die Sinode oor die reg van direkte
toegang tot enige meerdere vergadering.
3.2.2 Intussen geld dieselfde vereistes vir ontvanklikheid van Beswaarskrifte soos deur
Sinode 2003 (Acta, 2003:43, 3.2) goedgekeur. Die Kommissie het in die beoordeling
van Beswaarskrifte die vereistes soos goedgekeur deur Sinode 2003 (Acta, 2003:43,
3.2) as vertrekpunt geneem.
3.2.3 Die volgende aspekte is spesifiek gebruik in die beoordeling:
3.2.3.1 Beswaar is teen bestaande Sinodebesluit.
3.2.3.2 Sinodebesluit is korrek weergegee.
3.2.3.3 Gronde vir besware in eie woorde.
3.2.3.4 Kerkorde, art 46.
Besluit: Punte 3.2.1 tot 3.2.3.4 kennis geneem.
3.2.4 Aanbeveling: Die Sinode keur die vereistes soos gestel in 3.2.4 goed.
Besluit: Goedgekeur.
4. Die Sinode besluit
4.1 Appèl GL Erasmus teen besluit van Streeksinode Vrystaat Kwazulu-Natal, November
2010 betreffende Bloemburg
4.1.1 Tyd van kennisgewing
4.1.1.1 Besluit van Streeksinode Kwazulu-Natal: November 2010.
4.1.1.2 Kennisgewing van Appèl: In die amptelike stukke wat die Deputate ontvang het, is
geen kennisgewing van Appèl te vinde nie.
4.1.1.3 Die Voorsitter van die pas afgelope Streeksinode het egter telefonies bevestig dat
Toeligters vir die Appèl namens die Streeksinode aangewys is.
4.1.2 Redaksie van besluit
4.1.2.1 In die stukke is geen stawing dat die amptelike redaksie van die besluit bekom is
nie.
4.1.2.2 Punt 1 van die Appèlstuk noem egter die besluit waarteen geappelleer word: “Acta
Streeksinode KZN-Vrystaat September 2010, art 39:5 (Bylae W). Goedgekeur, dws
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die aanbeveling van die Appèlkommissie, pt 5. In sy geheel slaag die Appèlskrif
nie.”
4.1.2.3 Bylae W is ‘n Kommissierapport wat op die Streeksinode gedien het.
4.1.3 Gronde vir Appèl in eie woorde
4.1.3.1 Gronde vir Appèl word in eie woorde aangebied.
4.1.4 Inhandiging van Appèl
4.1.4.1 Die Deputate het geen amptelike getuienis dat die Appèl betyds ingehandig is nie.
4.1.5 Kerkorde, artikel 46
4.1.5.1 Daar word geappeleer teen ‘n besluit wat nie voorheen gedien het nie.
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.5.1 kennis geneem.
4.1.6 Aanbeveling
4.1.6.1 Die Appèl is onontvanklik weens gebrek aan stawing van die tyd van kennisgewing
en die ontbreking van die amptelike redaksie van die besluit.
Besluit: Goedgekeur.
BESWAARSKRIFTE
4.2

Beswaarskrif – GL Erasmus teen die afwys van die Beswaarskrif op Sinode 2009
rakende die NAV
4.2.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.2.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2009 (Acta:133).
4.2.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.2.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.2.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.2.3.1 Gronde vir die beswaar bestaan uit ‘n bespreking van die vorige Beswaarskrif en
besluit oor die Beswaarskrif (vgl Studiedeputate se Rapport en bevindings – Acta
2009:101–133).
4.2.4 Kerkorde, artikel 46
4.2.4.1 Die meeste van die sake wat in die vorige Beswaarskrif gedien het, word weer
aangebied, maar dit blyk dat die beredenering van die Beswaargronde nuwe
materie (nuwe sake) op die tafel bring. Om die noodsaak van hierdie beredenering
van Skrif, Belydenis en Kerkorde vir die bepaalde saak te bepaal (KO, art 46), sal ‘n
dieper studie van hierdie Beswaarskrif noodsaak.
4.2.4.2 Die Deputate beskou die dieper bestudering van Beswaarskrifte nie deel van sy
opdrag nie.
4.2.4.3 Die Deputate kan nie met stelligheid beweer dat hierdie Beswaarskrif in stryd met
Kerkorde, artikel 46 is nie.
Besluit: Punte 4.2.1 tot 4.2.4.3 kennis geneem.
4.2.5 Aanbeveling
4.2.5.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.2.5.2 Die Sinode wys ‘n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Punte 4.2.5.1 en 4.2.5.2 afgekeur. Verwys na Kommissie om die Sinode te
adviseer oor die motivering van die besluit om die beswaarskrif van GL Erasmus teen
Sinode 2009 se besluit onontvanklik te verklaar.
Motivering:
1. Die Beswaarskrif handel oor sake wat etlike kere deur Sinodes behandel is.
2. Die Beswaarskrif dui nie die noodsaak (necessitas) aan waarom hierdie sake weer moet
dien nie (vgl KO, art 46 en 1 Kor 10:23 en 24).
Besluit: Goedgekeur.
4.3

Beswaarskrif – GL Erasmus teen die aanvaarding van ‘n akte van menseregte by die
Nasionale Sinode 1985
4.3.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.3.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 1985:651, 3.8).
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4.3.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.3.2.1 Besluit word woordeliks weergegee.
4.3.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.3.3.1 Gronde van beswaar word aangevoer.
4.3.4 Kerkorde, artikel 46
4.3.4.1 Die Beswaarskrif stel in ‘n historiese agtergrond: “Omdat die Beswaarskrif
onregmatig afgewys is, word die Beswaarskrif effens gewysig weer ingedien.”
4.3.4.2 Dit blyk dat die Beswaarskrif met enkele uitsonderings feitlik woordeliks ooreenkom
met die Beswaarskrif van die GK Orania wat in 2009 afgewys is (Acta 2009:202–
216).
4.3.4.3 Die Beswaarskrif toon nie duidelik die noodsaak aan waarom dit weer in
behandeling geneem behoort te word nie.
Besluit: Punte 4.3.1 tot 4.3.4.3 kennis geneem.
4.3.5 Aanbeveling
4.3.5.1 Die Beswaarskrif is onontvanklik.
Besluit: Goedgekeur.
4.4 Beswaarskrif 2 – GL Erasmus teen die beslissing van die Sinode 2009 oor menseregte
4.4.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.4.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2009 (Acta 2009:215-216).
4.4.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.4.2.1 Besluit word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 2009.
4.4.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.4.3.1 Gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2009 hersien moet
word.
4.4.4 Kerkorde, artikel 46
4.4.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Punte 4.4.1 tot 4.4.4.1 kennis geneem.
4.4.5 Aanbeveling
4.4.5.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.4.5.2 Die Sinode wys ‘n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4.5

Beswaarskrif – GK Bloemfontein-Suid teen die besluit van die Sinode 2009 oor dat
vroue nie in die besondere dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie
4.5.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.5.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2009 (Acta 2009:667, 4).
4.5.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.5.2.1 Besluit word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 2009.
4.5.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.5.3.1 Vyf gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2009 hersien moet
word.
4.5.4 Kerkorde, artikel 46
4.5.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Punte 4.5.1 tot 4.5.4.1 kennis geneem.
4.5.5 Aanbeveling
4.5.5.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.5.5.2 Die Sinode wys ‘n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Punte 4.5.5.1 en 4.5.5.2 goedgekeur.
4.6

Beswaarskrif – GK Klerksdorp teen die besluit van Sinode 2009 oor die saak van die
vrou in die diens van ouderling en predikant
4.6.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.6.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2009 (Acta 2009:667, 4).
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4.6.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.6.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 2009.
4.6.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.6.3.1 Vier gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2009 hersien
moet word.
4.6.4 Kerkorde, artikel 46
4.6.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Punte 4.6.1 tot 4.6.4.1 kennis geneem.
4.6.5 Aanbeveling
4.6.5.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.6.5.2 Die Sinode wys ‘n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Punte 4.6.5.1 en 4.6.5.2 goedgekeur.
4.7

Beswaarskrif – GK Krugersdorp teen ‘n besluit van Sinode 2009 oor “saak van die
vrou”
4.7.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.7.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2009 (Acta 2009:667, 4).
4.7.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.7.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 2009.
4.7.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.7.3.1 Vier gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2009 hersien
moet word.
4.7.4 Kerkorde, artikel 46
4.7.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Punte 4.7.1 tot 4.7.4.1 kennis geneem.
4.7.5 Aanbeveling
4.7.5.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.7.5.2 Die Sinode wys ‘n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Punte 4.7.5.1 en 4.7.5.2 goedgekeur.
4.8

Beswaarskrif – GK Potchefstroom-Noord teen besluit van Sinode 2009 oor die vrou in
die dienste van ouderling en predikant. Kyk ook 4.12 hieronder
4.8.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.8.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2009 (Acta 2009:667, 4.2).
4.8.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.8.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 2009.
4.8.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.8.3.1 ‘n Beswaargrond met beredenering word aangevoer waarom die besluit van 2009
hersien moet word.
4.8.4 Kerkorde, artikel 46
4.8.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Punte 4.8.1 tot 4.8.4.1 kennis geneem.
4.8.5 Aanbeveling
4.8.5.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.8.5.2 Die Sinode wys ‘n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Punte 4.8.5.1 en 4.8.5.2 goedgekeur.
4.9

Beswaarskrif – AH Klopper, AP Kruger, AH Stavast en RL Vorster oor die besluit van
Sinode 2003 oor die vrou in die diakenamp
4.9.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.9.1.1 Gerig teen Sinodebesluite van 2003 (Acta 2003:591).
4.9.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.9.2.1 Besluite word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 2003.
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4.9.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.9.3.1 Vier gronde van beswaar word aangevoer waarom die besluit van 2003 hersien
moet word.
4.9.4 Kerkorde, artikel 46
4.9.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Punte 4.9.1 tot 4.9.4.1 kennis geneem.
4.9.5 Aanbeveling
4.9.5.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.9.5.2 Die Sinode wys ‘n Kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer.
Besluit: Punte 4.9.5.1 en 4.9.5.2 goedgekeur.
4.10 Beswaar – B Spoelstra teen handelinge in en van Sinode 2009
4.10.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.10.1.1 Die Beswaar is teen “handelinge in en van Sinode 2009”.
4.10.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.10.2.1 Beswaar verwys na Sinodebesluit van 2009 (Acta:380-384, G en H), maar haal die
besluit nie woordeliks aan nie.
4.10.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.10.3.1 Beswaargronde word in eie woorde aangevoer waarom “handelinge in en van
Sinode 2009” hersiening nodig het.
4.10.4 Kerkorde, artikel 46
4.10.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
4.10.4.2 Aangesien die beswaar hoofsaaklik handel oor die handelinge van Sinode 2009 (‘n
vergadering wat afgesluit is) en nie besluite nie, is dit nie moontlik vir Sinode 2012
om die handelinge reg te stel nie, behalwe om kollegialisties die handelinge van
Sinode 2009 te hersien.
4.10.5 Tyd van inhandiging
4.10.5.1 Die Beswaar is nie voor die spertyd vir stukke vir die Sinode 2012 ingehandig nie
(vgl Bylae, p1).
Besluit: Punte 4.10.1 tot 4.10.5.1 kennis geneem.
4.10.6 Aanbeveling
4.10.6.1 Die beswaar, indien dit ‘n Beswaarskrif sou wees, is onontvanklik.
Besluit: Goedgekeur maar die saak word in terme van KO, artt 30 en 36 ontvanklik
verklaar en na ‘n Kommissie verwys om die vergadering oor die saak te adviseer. (Kyk
20.10 in Handelinge oor afhandeling van die saak – Deputate Handelinge.)
4.11 Beswaarskrif – Oostelike Pretoria oor die besluit van Sinode 2009 dat vroue nie as
predikant en ouderlinge mag dien nie
4.11.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.11.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2009 (Acta 2009:667).
4.11.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.11.2.1 Besluit word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 2009.
4.11.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.11.3.1 ‘n Beswaargronde (genoem “Motivering”) word aangevoer waarom die besluit van
2009 hersiening nodig het.
4.11.4 Kerkorde, artikel 46
4.11.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
Besluit: Punte 4.11.1 tot 4.11.4.1 kennis geneem.
4.11.5 Aanbeveling
4.11.5.1 Die Beswaarskrif is ontvanklik.
4.11.5.2 Die Sinode wys ‘n kommissie aan om die Beswaarskrif te hanteer
Besluit: Punte 4.11.5.1 en 4.11.5.2 goedgekeur. Nommering van rapport gekorrigeer –
Deputate Handelinge.
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4.12 Beswaarskrif – GK Potchefstroom-Noord/Noordbrug teen besluit van Sinode 2009 oor
die vrou in die dienste van ouderling en predikant
(Kyk 4.8 hierbo – dieselfde Beswaarskrif. Gemeentes Potchefstroom-Noord en
Noordbrug het intussen saamgesmelt, daarom die Beswaar in die naam van die
saamgesmelte gemeentes.)
4.13 Beswaarskrif Streeksinode Randvaal teen die besluit van die Algemene Sinode 2009
oor die vrou in die amp van ouderling en predikant
4.13.1 Teen bestaande Sinodebesluit
4.13.1.1 Gerig teen Sinodebesluit van 2009 (Acta 2009:667, 4.2).
4.13.2 Weergawe van Sinodebesluit
4.13.2.1 Besluit word woordeliks weergegee soos in Acta GKSA 2009.
4.13.3 Gronde vir beswaar in eie woorde
4.13.3.1 Geen duidelike beswaargronde word aangedui waarom die besluit van 2009
hersiening nodig het nie. Punt 3 kan moontlik as beswaargrond bedoel wees, maar
word nie duidelik so aangedui nie.
4.13.4 Kerkorde, artikel 46
4.13.4.1 Die inhoud van die beswaar is nie op vorige Sinodes behandel nie.
4.13.5 Probleem
4.13.5.1 Behalwe die probleem in 4.13.3 hierbo aangedui, is dit nie duidelik wie se stuk, wat
as Beswaarskrif ingedien is, hierdie is nie. Streeksinode Randvaal het besluit om “’n
saak van die GK Noordrand te ondersteun. Die besluit is geneem omdat geoordeel
is dat die saak genoegsaam meriete het vir behandeling deur die Algemene Sinode
2012” (Acta Streeksinode Randvaal, 22 November 2011).
4.13.5.2 Wat Randvaal onder “ondersteun” bedoel het, is nie duidelik nie, want die stuk is
deurgaans in die naam van die GK Noordrand opgestel. Dit blyk dat Randvaal die
stuk nie formeel en inhoudelik sy eie gemaak het nie.
4.13.5.3 Aangesien die Beskrywingspunt/Beswaarskrif nie formeel as Beswaarskrif met
gronde ingedien word nie, maak dit die beoordeling daarvan uiters problematies.
Juis daarom is daar riglyne deur vorige Sinodes neergelê waarvolgens
Beswaarskrifte opgestel moet wees.
Besluit: Punte 4.13.1 tot 4.13.5.3 kennis geneem.
4.13.6 Aanbeveling
4.13.6.1 Die Beswaarskrif is onontvanklik weens probleme in 4.13.3 en 4.13.5 genoem.
Besluit: Goedgekeur.
F.
1.

TWEEDE RAPPORT
Opdrag
Die mandaat van die Regskommissie is om die Sinode te adviseer insake die
ONTVANKLIKHEID van alle 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 (Acta, 1991:540, E2).
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Sinode neem kennis
2.1 Oorsig oor Appèlle met gepaardgaande dokumentasie wat beoordeel is
2.1.1 Appèl B Spoelstra teen besluit van Streeksinode Pretoria, 22 November 2011 insake
aansoek om beroepbaarstelling – br CJ Malan.
2.1.2 Appèl G en F Kruger teen ‘n Kerkraadsbesluit van Klassis Trans-Magalies van 24
Maart 2011 (insake KO, art 79 klag teen N Vorster)
Besluit: Punte 2.1.1 en 2.1.2 kennis geneem.
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3. Die Sinode besluit
3.1 Appèl B Spoelstra teen besluit van Streeksinode Pretoria, 22 November 2011 insake
aansoek om beroepbaarstelling – br CJ Malan
3.1.1 Tyd van kennisgewing
3.1.1.1 Kennis van Appèl is binne toegelate tydperk gegee
3.1.2 Redaksie van besluit
3.1.2.1 Die offisiële redaksie van die besluit is aangeheg.
3.1.3 Gronde vir Appèl in eie woorde
3.1.3.1 Gronde vir Appèl word in eie woorde aangebied.
3.1.4 Inhandiging van Appèl
3.1.4.1 Die Appèl is betyds ingehandig
3.1.5 Kerkorde, artikel 46
3.1.5.1 Die Appèl handel oor ‘n saak wat nie voorheen gedien het op die Sinode nie.
Besluit: Punte 3.1.1 tot 3.1.5.1 kennis geneem.
3.1.6 Aanbeveling
3.1.6.1 Die Appèl is ontvanklik.
3.1.6.2 Die Sinode wys ‘n Kommissie aan om die Appèl te hanteer
Besluit: Punte 3.1.6.1 en 3.1.6.2 goedgekeur.
3.2

Appèl G en F Kruger teen ‘n Kerkraadsbesluit van Klassis Trans-Magalies van 24
Maart 2011 (insake KO, art 79 klag teen N Vorster)
3.2.1 Tyd van kennisgewing
3.2.1.1 Kennis van Appèl is binne toegelate tydperk gegee.
3.2.2 Redaksie van besluit
3.2.2.1 Die offisiële redaksie van die besluit is aangeheg.
3.2.3 Grond vir Appèl in eie woorde
3.2.3.1 Grond vir Appèl word in eie woorde aangebied.
3.2.4 Inhandiging van Appèl
3.2.4.1 Die Appèl is betyds ingehandig
3.2.5 Kerkorde, artikel 46
3.2.5.1 Die Appèl handel oor ‘n saak wat nie voorheen gedien het op die Sinode nie.
3.2.6 Probleem
3.2.6.1 Die Appèl lyk op die oog af formeel in orde.
3.2.6.2 Die appellante noem egter die Appèl: “Appèl ... teen ‘n Kerkraadsbesluit van Klassis
Trans-Limpopo van 24 Maart 2011” Die opskrif is egter verwarrend omdat ‘n Appèl
na die Algemene Sinode alleen moontlik is indien dit teen ‘n besluit van ‘n
Streeksinode gerig is.
3.2.6.3 Hoewel die amptelike redaksie waarteen die Appèl gerig is, aandui dat dit teen ‘n
Streeksinodebesluit is, beredeneer die Appèlgrond regskrenking wat deur ‘n
Kerkraadsbesluit gepleeg is. Daar word nie duidelik aangedui in watter mate die
Streeksinode die reg gekrenk het nie.
Besluit: Punte 3.2.1 tot 3.2.6.3 kennis geneem.
3.2.7 Aanbeveling
3.2.7.1 Die Appèl is onontvanklik weens die probleem in 3.2.6 aangedui.
Besluit: Goedgekeur.
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12.1.1 APPÈL TEEN BESLUIT VAN STREEKSINODE
NOVEMBER 2011 – BR CJ MALAN (Artt 75, 113, 264)

PRETORIA,

22

A. Die vergadering gaan in camera.
B. Die voorsitterskap word deur die voorsitter, ds SD Snyman, oorgegee aan ds MA
Modise. Motivering: Die voorsitter en ondervoorsitter is albei van Streeksinode Pretoria
teen wie se besluit appèl aangeteken word.
C. Oudl CJ Malan stel die appèl.
D. Ds C Aucamp lig die besluit van Streeksinode Pretoria toe.
E. Besluit: Die appèl word verwys na Appèlkommissie 2.
F. Dr JH Howell rapporteer namens Appèlkommissie 2.
G. Die persoon wat namens die appellant optree, het te kenne gegee dat hy nie
teenwoordig sal wees nie.
H. Die afgevaardigdes van Streeksinode Pretoria neem nie aan die stemming deel nie.
I. APPÈL
1. Regskrenking waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Ondergetekende het aan die Deputate vir Korrespondensie benoem deur die
Streeksinode vir Gereformeerde Kerke van Pretoria (SS-GKPta of SSPta) skriftelik en
telefonies kennis gegee van sy voorneme om kragtens KO, art 31 te appelleer na die
Sinode van Potchefstroom 2012 teen die aanloop tot en besluit art 36 Notule van SSGKPta 22 November 2011 e.v.d. Ek het afskrifte van alle stukke in die Notule wat
betrekking het op die aansoek om beroepbaarstelling van br CJ Malan, gevra en slegs
fotokopie van art 36 (ongedat as Bylae 22) ontvang (vgl my Bylae 5 van 3 bladsye,
vooruit 14.12.11 met kennisgewing van Appèl na Administratiewe Buro gefaks). Ek
hoop om hierdie Appèl teen die besluit DV voor einde Desember aan Deputate vir
Korrespondensie per e-pos te stuur. Jammer dit is so laat, maar kan weens besluit van
SSPta van November 2011 en inwin van stukke nie eerder nie. My hartlike dank vir
goeie diens van die bekwame personeel by die Administratiewe Buro.
1.2 SS-GKPta November 2011 het ‘n aansoek om beroepbaarstelling van br CJ Malan nie
behoorlik ter tafel geneem (KO, artt 30, 33), self hom gehoor, sy aansoek hanteer,
kerklik beoordeel, indien nodig ad-hoc Kommissies met duidelike opdragte oor wat
ontbreek het, benoem nie (KO, art 49). In Notule art 36 November 2011 SSPta
ontbreek ‘n verantwoorde besluit oor beroepbaarstellig van br Malan. Die SSPta het nie
in reses gegaan om te wag op wat ontbreek nie, maar het gesluit en verdaag en br
Malan met sy aansoek in die koue gelaat. Dit is rede vir hierdie Appèl na die Algemene
Sinode van 2012. In aanloop tot art 36 SSPta November 2011 het reeds voor die
konstituering van SSPta allerlei persone en quasie “kommissies” buite, voor en na
SSPta van November 2011 konstitueer het sonder welomskrewe opdragte (KO, art 49)
werk van of KlOP of SSPta gedoen of probeer doen. M.i. moes die Klassis van kerke in
Oostelike Pretoria (KlOP), hoogstens met Deputate van of vanweë die vorige SSPta,
die aansoek van br Malan kragtens art 4 op kerklike wyse afgehandel het (vgl my Bylae
1 en KO, art 49 so wel as advies Sinode 1967 oor KO, art 4, so ver toepaslik op
aansoek-Malan). Dit is ‘n ope vraag of br Awie Verhoef c.s. as “eksamendeputate” br
Malan sonder opdrag van SSPta November 2011 kon en moes ondersoek het. Hulle
kon m.i. hoogstens as Deputate van die Streeksinode kragtens KO, art 49 in die KlOP
voor SSPta van 2011 mbt KO, art 4 in die aansoek-Malan opgetree het. Ongelukkig het
Deputate sedert middel 2010 sonder besluitnemende bevoegdheid verkeerd die
aansoek-Malan om beroepbaarstelling vir behandeling volgens advies Sinode Acta
1973:318 geklassifiseer en KLOP en SSPta het op die voet gevolg. Daarvolgens moes
br Malan nie-bestaande “dokumente” wat mbt ‘n eiewillige of ontslag onder KO, artt
79/80 sou bestaan het, inlewer voordat sy aansoek kon dien – ‘n dwaling wat voorkom
van middel 2010 (vgl Cilliers aan Malan 7.8.10, Ligthelm aan Malan 24.8.10) tot art 36
SSPta November 2011. Hierdie dwaling mbt ontbrekende “dokumente” beheers art 36
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1.3

1.4

van SS-Pta November 2011. Die relevante advies vir behandeling van ‘n aansoek om
beroepbaarstelling (Acta Sinode 1967:49b–p51) speel in KlOP en SSPta geen rol nie.
Malan het 27 September 2011 die “Sameroeper van Eksamendeputate” (wat nie deur
SSPta van November 2011 benoem was vir die aansoek van Malan nie) ingelig dat sy
ontslag as predikant kragtens KO, art 11 geskied het en deur Kerkraad en Klassis
Pretoria-Oos 8.10.1997 in Junie 1998 sonder verdere handelinge outomaties bepaal
was en geskied het (Bylae 1). Die feite het skynbaar nooit aandag van KlOP en SSPta
November 2011 geniet nie.
KlOP van ongeveer September 2010 en/of 2011 kon met of sonder Deputate
Streeksinode (KO, art 49) die aansoek van br Malan onder KO, art 4 in lyn met advies
van Sinode 1967, Acta:49 e.v. afgehandel het. M.i. was slegs sy vorige huwelik en hoe
dit sy situasie van 1997 en in 2010 raak, beoordeel word. Tog het die oordeel by GK
Pretoria-Magalieskruin tuisgehoort, KO, art 30. Die GK Kriel het egter vir br Malan
omstreeks 2009 ‘n “skoon” attestaat van GK Pretoria-Magalieskruin ontvang. Die GK
Kriel het hom as aktiewe ouderling bevestig en lewer sterk positiewe getuienis wat
volgens advies van Sinode 1967:49 e.v. beslissend by beroepbaarstelling weeg. Oudl
CJ Malan het immers die kandidaatseksamen reeds voor 1971 afgelê. Sonder enige
getuienis tot die teendeel, krenk art 36 SSPta November 2011 hierdie reg.

2. Verdere agtergrond waarvan die Sinode moet kennis neem
2.1 Ek was sedert 1981 bevriend met br Malan. Toe mev Malan haar na ‘n tyd laat groot
doop het (vgl Bylae 3), het ek enkele kere met mev Malan berading oor die
genadeverbond en kinderdoop gegee. Sy was onoortuigbaar. Ds Malan het te midde
van groeiende onrus in die gemeente agv mev Malan se optrede, sy huwelik, gesin en
diens probeer handhaaf. Teen 1997 het die Kerkraad na visitasies en advies van die
Klassis 8 Oktober 1997 besluit om ds Malan op “waggeld” onder KO, art 11 tot Junie
1998 te plaas. Hy het tot Junie 1998 as VDM met skoon attestasie van Pretoria-Oos in
ander kerke gedien. Toe die “wagperiode” afgeloop en sy band van KO, art 11 met GK
Pretoria-Oos outomaties verval, het hy soos ‘n ouderling “eervol ontslag” as predikant
van Pretoria-Oos ontvang. Die religieuse tweespalt in die pastorie het sy
beroepbaarheid verongeluk, hom en sy gesin finansiëel onversorgd gelaat, sonder dat
die kerke in Klassikale verband uit barmhartigheid dit aangespreek het (vgl Bylae (1)).
[Opmerking: M.i. behoort die GKSA die anomalie aan te spreek van beroepbaarheid in
die koninkryk van God gegrond op verlies van finansiële traktering (KO, art 11) agv
byvoorbeeld verarmende kerke in die nuwe RSA aan te spreek in die lig van KO, artt
12, 13, 15 of outomatiese herstel van proponentstatus mits nie tot ‘n ander beroep
oorgegaan was nie, (en bv “reg tot uitsonderlike Woordbediening aan Pres Paul
Kruger, proff F Postma, JC van Rooy e.a.) Sinode 1967:56)].
2.2 Malan se eggenote het hom na enkele jare verlaat en die partye het vreedsaam geskik
en op die rol geplaas vir 2010. Malan het in die lig daarvan in die 2de helfte van 2010
onderhandel met Deputate vir Korrespondensie van KlOP (Bylae 2) en vir volgende
SS-GKPta (vgl WJ Cilliers aan Malan 7.8.2010). Beide het hom (na oorleg?) foutiewelik
na vereistes van Sinode 1973:318 vir die aansoek verwys. Toe die Griffier die
Hofdatum na vroeg 2011 verskuif, het Malan sy aansoek voorlopig teruggetrek, maar
vereistes vir sy aansoek het op Sinode 1973:318, 3.2.2/3 en 3.2.2.5 bly staan en
onkerkregtelik-kollegialisties geëis dat Malan getuienis van die GK Pretoria-Brooklyn
ipv Kerkraad GK Pretoria-Oos wat nie meer bestaan nie, voorsien. Hierdie
formalistiese wettiese wanbegrip dat een struktuur ‘n ander vervang, loop deur tot in
SSPta art 36, pt 6.2 in November 2011. Dit word hoofrede waarom br Malan se
beroepbaarstelling nie aan die orde kom nie. GK Pretoria-Brooklyn het kerkordelik
korrek Malan geantwoord dat hulle nie kan doen nie – maar nog dring SSPta art 36, pt
6.2 nog daarop aan (Bylae 5).
2.3 Dieselfde kerkordelike mistasting laat N Ligthelm Malan sonder opdrag van KlOP
ontmoet en self behartig (vgl Bylae 2, 24.8.2010, ontmoeting 6.10.2010). Steeds
handel dit oor formele “dokumente” en dra by dat Malan se aansoek by KlOP ongeveer
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September 2010 en 2011 nog steeds op formele feite strand (vgl SSPta art 36, pte 2
en 3 en 6.1 en 6.3, Bylae 5) en laat br Malan se aansoek in doodloopstraat te laat
eindig.
2.4 Die antwoord van br Malan op die skrywe van ds Ligthelm as “deputaat” is insiggewend
mbt Malan se roepingsbewustheid, vgl Bylae 3.2.
2.5 Wanneer br Malan by KlOP einde 2010 aansoek doen (KO, artt 4 en 30; Sinode
1967:49 e.v.) word hy nie opgeroep om gehoor te word nie waarskynlik waarom die
skrywe van Ligthelm gedat 29.8.2010 wat deurloop tot SSPta art 36, pt 2 en 3 (Bylae 5)
gaan agv die beroep op 1973:318 direk in stryd met besluit van Kerkraad en Klassis
Pretoria-Oos Oktober 1997 (Bylae 1) en advies Sinode 1967:49 e.v.
2.6 Sinode 1967:49 e.v. lê nadruk op die plig van kerke om beroepbaarstelling as “roeping
van God” met spoed te hanteer en indien nodig daarvoor ‘n spesiale Klassis saam te
roep. Die hele proses in KlOP sedert einde 2010 wat kulmineer in art 36 SSPta
November 2011 is egter een lang slakkegang wat (bona of male fide?) Gereformeerde
prosedures en Sinodale bepalings ignoreer. Besluite in die lig van Skrif, Belydenis en
die geformuleerde KO soos op meriete aangepas by die aansoek, word versuim. Die
instelling is duidelik om Sinode 1973:318 soos sekulêre wêreldse wette en reglemente
soos wêreldse wetsbepalings op br Malan se aansoek af te dwing. In die onderhawige
aansoek van br Malan was “dokumente” die wêreldse slagyster wat Malan moes vang,
Bylae 5, pte 6.1, 6.2, 6.3 6.4).
2.7 Op 20 Julie 2011 doen br Malan weer “aansoek om beroepbaarstelling” by Deputate vir
Korrespondensie vir die a.s. KlOP (Bylae 4). Hy was daar teenwoordig, gehoor, niks
gevra en uitgestuur vir KlOP om sonder hom te bespreek, te besluit en kon nie klaar
kry nie (SSPta, art 36, pte 2 + 3).
2.8 Dit is opmerklik dat KLOP en SSPta wat die aansoek van br Malan mbt KO, art 4
behandel het, nooit na Skrif, Belydenis en KO in besluite as gesag verwys nie. Die
geloofsbriewe is dus pro forma gebruik en nêrens tov naamlose ongeídentifiseerde
“dokumente” op menslike gesag as beslissend aanvaar. Die aansoek van br Malan is
dus nie as ‘n kerklike saak soos beroepbaarstelling op kerklike wyse maar as ‘n
persoonlike saak op dokumente gegrond hanteer en KO, art 30 verswyg.
2.9 Die aansoek van br Malan moes in KlOP reeds einde 2011 dringend afgehandel
gewees het waarvoor Bylae 1, getuienis van GK Kriel in art 36, pt 5 genoem, br Malan
se lang diens as VDM voldoende was, indien daar nie in samesprekings van br Malan
met die volle SSPta nie onvoorsiene probleme ivm sy persoon of roeping opgeduik het
nie, KO, artt 4, 30, 33 en Sinode 1967:49 e.v. Die hindernis kon kollegialistiese
permanente strukture in Deputate, selfstandige Kommissies met gedelegeerde mag,
onkerklike formalisme ens gewees het, vgl SSPta, art 36 (Bylae 5).
2.10 Dit spyt my dat ek weens vakansiereëlings nie hierdie Appèl in die Sinode kan toelig
nie. Aangesien die Appèl br Malan raak en hy oor meer inligting beskik, magtig ek hom
om soos kerkregtelik genoem word as my “mond” in die Appèl Sinode 2012 te dien in
vertroue dat die Sinode dit sal toestaan.
3. Gronde vir Appèl teen besluit art 36 SS-GKPta, November 2011
3.1 Hierbo het verskillende aspekte en regspunte reeds aangedui dat in art 36 SSPta
November 2011 ‘n reeks onkerkregtelike handelinge van Deputate (persone),
“kommissies” ipv kerkvergaderings sowel as KlOP twee keer en uiteindelik SSPta
geprejudiseerd optree. Br Malan se aansoek om beroepbaarstelling is volgens advies
in Sinode Acta 1973:318 geklassifiseer en sonder bewyse aangeneem dat br Malan of
vrywillig of weens dissiplinêre handelinge volgens KO, artt 79/80 VDM ontslaan is en
tevergeefs na “dokumente” daaromtrent gesoek. Sy aansoek is dus op onbewese
aanname tov Acta 1973:318 hanteer en persone, “quasie= e.a. kommissies” het
sonder welomskrewe opdragte (KO, art 49), sowel as KlOP laat 2010 en 2011 en
SSPta November 2011 het versuim om die aansoek van br Malan volgens KO, art 4
met advies van Sinode 1967:49 e.v. te hanteer. Hierdie geprejudiseerde vertrekpunt
van ontbrekende “dokumente” volgens Sinode 1973:318 loop gevolglik deur na art 36
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3.2

3.3

3.4

3.5

SSPta van November 2011. Die besluit moet gekanselleer word omdat dit br Malan se
reg in KO, art 4 oor beroepbaarstelling gekrenk het.
Volgens reg soos bepaal in KO, art 4 en wyer aangedui in Sinode 1967:49 e.v. het br
CJ Malan kwalifiseer om beroepbaar in die GKSA gestel te word. Hy het die
kandidaatseksamen voor of in 1971 afgelê. Hy was beroepbaar gestel in ‘n besluit van
Gereformeerde Kerk en Klassis Pretoria-Oos in Oktober 1997 in wat neerkom op
“eervol ontslag” in Junie 1998 agv probleme wat sy vrou veroorsaak het in GK PretoriaOos en GKPta onthef is van sy pligte volgens art 11 om te onderhou. Sy vrou het hom
‘n paar jaar later verlaat. Ten spyte van die hangende formele egskeiding, het GK
Pretoria-Magalieskruin wat oor sy egskeiding moes geoordeel het (KO, art 30) hom van
“skoon” attestaat na GK Kriel laat vertrek om daar negatief as ouderling geestelike
diens, behalwe bediening van sakramente te verrig. GK Kriel het besonder goeie
getuienis oor hom vir beroepbaarstelling gelewer (vgl Bylae 5, art 36, pt 5). Tog
ignoreer SSPta dit in die besluit art 36 November 2011. Dit krenk die reg tov wat
Sinode 1967:49 e.v. by KO, art 4 vereis. SSPta voer ook niks negatief teenoor Malan
aan nie, maar stel hom nie beroepbaar nie. Dit is pligsversuim en regskrenking.
Die Kommissie ad hoc wat aan SSPta November 2011, art 38 rapporteer, swyg oor sy
opdrag en hoe hy dit uitvoer in twee vergaderings (Bylae 5:2, pt 1). Die opskrif in die
Notule dui die Rapport aan as “Eksaminering van br Neels Malan” (Bylae 5:1).
Daarvolgens was die tweede vergadering van die Kommissie ‘n gesprek met br Malan
deur die Kommissie ipv die SSPta en daaroor word niks aan die SSPta rapporteer of
besluit deur SSPta tov die aansoek van br Malan nie. Skynbaar het die eerste
vergadering van die Kommissie ad hoc sonder bepaalde opdrag van namens SSPta
dokumente tov br Malan nagegaan en beheers die ses punte wat SSPta in art 36
“goedkeur”. Die tweede vergadering was ‘n gesprek van die Kommisie ipv SSPta soos
KO, art 4 met br Malan vereis (Sinode 1967:49 e.v.). Daarvan meld die Rapport wat die
basis van SSPta art 36 vorm niks nie. Die Kommissie ad hoc het dus die Sinode
verplaas en die tweede vergadering vir gesprek met br Malan net formele “windowdressing” asof sy aansoek gehoor is, wetende dat die Kommissierapport oor sy eerste
vergadering die besluit oor Malan se aansoek in art 36 van SSPta beseël. Hoe ookal,
br Malan se aansoek om beroepbaarstelling is deur ‘n Kommissierapport oor
“dokumente” deur SSPta in art 36 beantwoord. Art 36 SSPta, November 2011 krenk
die kerklike orde vir beroepbaarstelling soos bepaal in KO, art 4 en Sinode 1967:49
e.v. Dit is ironies dat die Notule art 36 van SSPta November 2011 van “Eksaminering
br Neels Malan” praat, terwyl die Notule allermins daaroor, maar bloot oor
ongedefinieerde “dokumente” gaan wat irelevant vir die Malanaansoek was.
Punt 5 van art 36 SSPta November 2011 verwys na positiewe getuienis van GK Kriel
oor die beroepbaarstelling van br Malan maar word in art 36 SSPta nie regtens
evalueer nie. Dit is growwe regskrenking in die lig van Sinode Acta 1967:49. Die vier
“aanbevelings” wat SSPta wel aanvaar, handel nie een oor “eksaminering” of
beroepbaarstelling na aanleiding van ‘n aansoek onder KO, art 4 nie. Die wyse waarop
SSPta op die aansoek van br Malan uitspraak gee, maak van ‘n kerlike saak op
kerklike wyse behandel ‘n klug.
Wanneer besware van hierbo teen art 36 SSPta November 2011 ontleed word, is dit
duidelik dat die sg Kommissie ad hoc nie ‘n welomskrewe opdrag mbt eksaminering
van br Malan gehad of alternatiewelik uitgevoer het nie en dat SSPta in art 36 versuim
het om KO, art 49 toe te pas waarskynlik omdat SSPta werk wat hyself moes doen (artt
30, 34) na ‘n Kommissie ad hoc in stryd met KO, art 49 sonder welomskrewe mandaat
delegeer het. As dit gebeur het, het SSPta sekulêre genootskapsreg waar Kommissies
kerkvergaderings op sterkte van reglemente verplaas, lei of dikteer by aanvaarding van
art 36 toegepas. Dit het dan Gereformeerde kerkreg gekrenk waar samekomste van
kerke (meer vergaderings) volgens Skrif, Belydenis en KO besin en besluite neem en
aan Kommissies opdra om uit te voer (KO, art 49). Indien hierdie aanname as foutief
bewys word, is my reg as Appellant gekrenk omdat al die stukke van SSPta wat op die
aansoek van br Malan betrekking het nie soos gevra aan my gestuur is nie. Indien die
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Kommissie ad hoc egter sonder riglyne en sonder ‘n welomskrewe opdrag art 36 vir
SSPta formuleer het, het SSPta dit net met vier rubberstempels “goedgekeur” (Bylae 5,
pt 1). Dit verskil ligjare van kerklike sake op kerklike wyse volgens Skrif, Belydenis en
KO afhandel.
3.6 Die reg wat die kerke oa op Sinode 1967:49 e.v. vir beroepbaarstelling neergelê het
oor KO, artt 4 en 49 het SSPta met art 36 November 2011 gekrenk deur nie aan die
eise wat die lasbriewe vir die konstituering stel en wat SSPta in die Openlike Verklaring
voorgegee het na te kom, voldoen nie. Sodoende het SSPta in art 36 ook ongevoelig
en oneties kandidaat Malan gefaal wanneer hy na byna twee jaar met moeite, tyd,
intense spanning en kostes gestry het om die Here wat hom roep weer as predikant te
mag dien hom met vertroue na SSPta gewend het.
3.7 Ek beweer dat KlOP en SSPta die Negende Gebod teenoor br Malan geskend het deur
hom nie self te hoor wanneer sy aansoek om beroepbaarsteling bespreek word, repliek
te lewer voor besluit word ens. Indien sy aansoek in sy afwesigheid op argumente
afgeskiet word, wat hy nie gehoor of op kon antwoord nie, word sy reg gekrenk, vgl HK,
Son 43. Ek vind dit regskrenkend dat waar geleentheid vir vrae aan hom gegee was, in
KlOP en SSPta hom niks bv oor sy egskeiding gevra is nie. Derglike vrae en
antwoorde kon vir die beroepbaarstelling volgens advies van Sinode 1967:49 e.v.
saam met die getuienis van GK Kriel genoegsaam gewees het om beroepbaarstelling
al dan nie af te handel. Omdat art 36 van SSPta nie ‘n behoorlike antwoord op sy
aansoek was nie, is sy reg op behoorlike antwoord op ‘n aansoek om
beroepbaarstelling gemeen- en kerkregtelik gekrenk, vandaar hierdie Appèl.
3.8 Art 36 van SSPta November 21 skend die reg deur ‘n Rapport goed te keur wat
homself weerspreek. Enersyds word aanvaar dat KlOP met ’n “kommissie” dieselfde
aansoek as wat nou in SSPta tuishoort (KO, art 30), hanteer (art 36, pte 2 en 3, 6.3).
Andersyds verwys SSPta egter Malan na ‘n volgende en ander SSPta (Bylae 5, art 36
pt 6.4). Volgens Gereformeerde kerkreg sluit en verdaag ad hoc vergaderings van
kerke in Klassis of Sinode. Indien ‘n vergadering van kerke egter agenda soos ‘n
aansoek om beroepbaarstelling hanteer maar weens weens ontbrekende getuienis nie
kan afhandel nie, gaan die vergadering in reses (soos Sinode 2009) om weer te
vergader om werk as kerke af te handel (KO, art 30). SSPta het dus in art 36 br Malan
se reg gekrenk deur sonder om oor sy aansoek te beslis, te sluit en te verdaag.
3.9 Om van Malan te verwag om van GK Pretoria-Brooklyn ongespesifeerde dokumente te
verkry omdat GK Pretoria-Oos verdwyn het en GK Pretoria-Brooklyn dit reeds afgewys
het, is regskrenking in art 36, pt 6.2.
3.11 SSPta het gekonstitueer met verteenwoordigers van KlOP. KlOP het wat skynbaar
versuim om aandag van SSPta te vestig waarmee hulle besig is of andersins as
“instruksies” KO, art 33 aan hulle vertenwoordigers te gee. Gevolglik krenk SSPta met
art 36, pte 2, 3 en 6.3 (Bylae 5) die reg van SSPta as ‘n meerdere vergadering om
beroepbaarstelling te behandel wat by hom tuishoort omdat ‘n Kommissie van ‘n
mindere vergadering nog besig is met wat nie meer by KlOP tuishoort nie (KO, art 30).
Die regskrenking verswaar wanneer SSPta sy taak om oor ‘n aansoek om
beroepbaarstelling te besluit, afhanklik te maak van ‘n Kommissie van KlOP as ‘n
mindere vergadering. Regskrenking word nog erger en ongehoord wanneer die opdrag
aan die Kommissie van KlOP of waaroor dit gaan nie in art 36 van SSPta genoem word
nie. Om ‘n meerdere vergadering so ondergeskik aan ‘n “kommissie” te maak wat
absoluut geen kerkregtelike status het nie, is ongehoorde regskrenking (Bylae 5, pte 2
en 3 en 6.3). Dit bots immers vierkantig teen KO, art 4 en Sinode 1967:49 e.v. Om
Malan dupe te maak van derglike impotente kerkregering gebaseer op struktuurdenke
van ‘n abstrakte permanente Klassis met ‘n staande funksionerende “kommissie” bots
teen die realiteit dat die Klassis gesluit en verdaag het en die volgende moet die kerke
opnuut met lasbriewe saamstel. Malan se reg word dus in SSPta gekrenk met
kollegialistiese struktuurdenke.
3.12 Br Malan se reg is gekrenk omdat KlOP en SSPta beide van 2011, versuim het om vas
te stel waarom en hoe hy van GK Pretoria-Oos eervol kragtens KO, art 11 losgemaak
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is en vir maande beroepbaar was (vgl Bylae 1). Sy regsposisie is sonder ondersoek
onder Acta Sinode 1973:318 ingewring en die reg fundamenteel gekrenk deurdat nie
KlOP of SSPta 2011 ooit na Notule van Klassis Pretoria-Oos 1997 (Bylae 1) verwys
nie, hoewel br Malan dit beskikbaar gestel het (vgl Bylaag (1)).
3.13 Br Malan se aansoek om beroepbaarstelling as ‘n ervare kandidaat in teologie is dus
onregverdig, sorgeloos en onbroederlik deur KlOP en SSPta (vgl Bylae 5) behandel en
nie afgehandel nie, omdat gesag van ongespesifiseerde “dokumente” sonder bewys
van hulle relevansie hoër geag is as Skrif, Belydenis en KO wat gedeputeerdes na ‘n
Streeksinode volgens die geloofsbriewe veronderstel was om in ‘n aansoek om
beroepbaarstelling te kan hanteer. SSPta November 2011 het egter in art 36 uit
onkunde, onvermoë of uit verskuilde male fide die reg van br Malan om beroepbaar
gestel te word, gekrenk en sy jare van swaarkry, geloof en vashou aan die roeping van
die Here sonder liefde ignoreer en verleng. Mag die Here deur die Algemene Sinode
reg herstel op die Gereformeerde beginsels van die GKSA soos bely in die Reformasie
NGB, artt 7 en 29 veral 2de par.
4.

Slotversoek
Ondergetekende vertrou dat u tekortkortkomings in hierdie Appèlskrif sai verskoon. Tyd
was beperk om te redigeer en insig onder KO, art 18 en formulering kom nie meer so
maklik nie. Tog is ek oortuig dat die Here sy diensknegte wat Hy swaar beproef, ook
voorberei om tot eer van sy Naam en heil van sy kinders te gebruik. Gevolglik het ek my
geroepe gevoel om teen die besluit van SSPta in art 36 van 22 November e.v.d. 2011 te
appelleer. Br Neels Malan het dekades lank ‘n swaar kruis gedra maar aan sy roeping
getrou probeer bly. Die beginsel in KO, art 4 vir beroepbaarstelling is dat ‘n Klassis van
meer kerke moet oordeel. Gevolglik kan dit ook soos deur GKSA in en deur
Streeksinodes van nog meer kerke geskied. Ek versoek daarom nog meer kerke in
Algemene Sinode byeen 2012 beleefd om indien hierdie Appèl slaag en art 36 SSPta
November 2011 vernietig is, in lig van die gesloer en vertragings sedert 2010 self in die
lig van feite in hierdie Appèl, die beroepbaarstelling van kandidaat Malan waarin SSPta
gefaal het, af te handel. U beskik immers oor die getuienis van die Kerkraad en Klassis
Oktober 1997 (Bylae 1), getuienis van die GK Kriel gedat 14.9.2011 in stukke van SSPta
art 36, pt 5, en is bewus van die kandidaatseksamens wat br Malan reeds in 1970 afgelê
het. Ek vertrou dat u goedkeur dat br Malan in my afwesigheid met sy dokumente en
ervaring toelig waar en soos u vergadering verlang.

J.
1.

RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE
Opdrag
Appèl – B Spoelstra teen besluit van Streeksinode Pretoria, 22 November 2011.
Aanbeveling: Kennis geneem.
Besluit: Kennis geneem.
2. Werkswyse
2.1 In die behandeling van die Appèl is br CJ Malan namens die Appellant sowel as die
Toeligters van Streeksinode Pretoria, asook ds G van Wyk, dr RM van der Merwe en
prof J Smit aangehoor.
Aanbeveling: Kennis geneem.
Besluit: Kennis geneem.
3.

Hantering van die Appèl
Die beweerde regskrenking deur Streeksinode Pretoria asook verdere agtergrond word
ter kennisname in punte 1 en 2 van die Appèlskrif weergegee. Die kern van die Appèl is
die bewering dat die vereistes gestel deur Sinode 1973:318, 3.2.2.3 en 3.2.2.5 NIE
moes geld vir die behandeling van br CJ Malan se aansoek om beroepbaarstelling nie,
maar dat aan die bepalings van KO, art 4 (Sinode 1967:49 ev) voldoen moes word om
br Malan beroepbaar te stel. Die spesifieke Appèlgronde word nie duidelik onderskei,
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aangetoon en beredeneer nie, maar al die sake word in punt 3 (3.1-3.13) van die
Appèlskrif aangespreek. Die Toeligter, br Malan, het aangedui dat daar veral 3 sake is
waarin hy meen die reg gekrenk is, nl: (1) Dat die besluit van Sinode 1973 foutiewelik as
vertrekpunt vir beroepbaarstelling gestel is in stede van KO, art 4 (Sinode 1967); (2) dat
br Malan nie die geleentheid gegee is om die Streeksinode Pretoria volgens KO, art 4
toe te spreek toe sy aansoek om beroepbaarstelling bespreek is nie (audi et alteram
partem); (3) dat die gunstige getuienis van die Kerkraad van GK Kriel (waar br Malan
tans ‘n lidmaat is) nie geweeg is om die aansoek te beoordeel nie. Daarmee saam word
beweer dat die Kommissie wat die aansoek hanteer het, buite sy mandaat (KO art 49)
opgetree het in die hantering van br Malan se aansoek. Alle vermelde Appèlgronde kom
dus direk of indirek daarop neer dat vasgestel moet word wat die geldige wyse van
hantering van die aansoek om toelating tot die bediening deur br Malan is: Sinode
1973:318 of KO, art 4 (Sinode 1967:49). Sou alleen KO, art 4 van toepassing wees, sou
regskrenking teenoor br Malan waarskynlik bewys kan word.
Die Appèlkommissie formuleer die Appèlgrond(e) sover moontlik uit punt 3 (3.1-3.13)
van die Appèlskrif, waarna dit beredeneer word en tot ‘n bevinding gekom word.
Besluit: Kennis geneem.
4.1

Appèlgrond 1
Streeksinode Pretoria het die reg gekrenk deur die vereistes gestel deur Sinode
1973:318 as voorwaarde tot die aansoek om beroepbaarstelling van br Malan te stel,
terwyl die vereistes vir beroepbaarstelling soos gestel deur Sinode 1967:49 (KO, art 4)
toegepas moes word (vgl 3.1-3.4; 3.6-3.9; 3.11-3.13).
4.1.1 Beredenering
4.1.1.1 Wanneer geld die besluit van Sinode 1973:318? (Hierdie Sinodebesluit behandel
die saak van persone wat voorheen in die amp was.)
- In die geval waar ‘n persoon vroeër eiewillig die amp neergelê het.
- Ook waar predikante onder KO, artt 12 of 79 uit die amp is.
4.1.1.2 Wanneer geld die besluit van Sinode 1967:49? (Hierdie Sinodebesluit behandel die
saak van persone wat die eerste keer tot die bediening toetree.)
- By die aansoek van ‘n persoon wat vir die eerste keer aansoek doen om
beroepbaar gestel te word.
- Nadat aan die besluit van Sinode 1973:318 se vereistes voldoen is (waar daardie
besluit van toepassing is).
4.1.1.3 Watter besluit – Sinode 1973 of Sinode 1967 – is van toepassing vir br Malan se
aansoek om beroepbaarstelling?
- Die Appellant argumenteer dat Sinode 1967 (KO, art 4) van toepassing is op br
Malan se aansoek om beroepbaarstelling. Volgens hom moes br Malan se aansoek
suiwer op grond van KO, art 4 behandel en afgehandel word. Hy grond sy redenasie
op die feit dat br Malan uit die bediening is nadat hy op grond van KO, art 11 vir
bykans 9 maande op waggeld geplaas is. Die broeder het egter nie in die
vasgestelde tydperk ‘n beroep ontvang nie en moes noodwendig oorgaan tot ‘n
ander staat van die lewe (KO, art 12). (Vgl Kruger, LS e.a., 1966:95, Handleiding by
die Kerkorde van die GKSA; Spoelstra, B. 1989:93, Gereformeerde Kerkreg en
Kerkregering; Visser, J. 1999:57, Die Kerkorde in praktyk.) Br Malan het in 1998
verskeie Appèlle ingedien teen die besluit van die GK Pretoria-Oos, asook teen die
besluit van die Klassis Oostelike Pretoria om hom op waggeld onder KO, art 11 te
plaas. Nie een van br Malan se Appèlle het geslaag nie.
Daar kan geredeneer word dat die broeder nooit uit vrye wil die roeping neergelê het
nie, maar dat hy vanweë die feit dat hy nie ‘n beroep binne die vasgestelde tyd
ontvang het nie, uit die amp “geforseer” is. Sodanige redenasie wil betoog dat KO,
art 12 gevolglik nie hier van toepassing is nie en dat die vereistes van Sinode 1973
dan ook nie sou geld nie. KO, art 11 funksioneer egter nie binne ‘n lugleegte nie.
Hierdie artikel van die Kerkorde word alleen in besondere en buitengewone
omstandighede in werking gestel. Daardie buitengewone omstandighede kan ook
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op sake dui wat die ampsuitoefening van die aansoeker in die verlede beïnvloed
het, maar wat dit ook in die toekoms kan beïnvloed. Daar moet sover moontlik
verseker word dat ‘n aansoeker wat beroepbaar gestel word met stigting in ‘n
plaaslike kerk sal kan dien.
Daarmee saam is dit God wat roep (innerlike roeping). Daardie innerlike roeping
moet ook deur die uiterlike roeping bevestig word (KO, art 3). Wanneer ‘n persoon
wat onder KO, art 11 op waggeld geplaas is nie ‘n beroep binne die vasgestelde
wagtydperk ontvang nie, moet God se wil en beskikking daarin erken word.
Dit is dus nie sonder goeie grond nie dat selfs ‘n persoon wat weens die toepassing
van KO, art 11 oorgegaan het na ‘n ander staat van die lewe onder KO, art 12 se
saak deeglik nagegaan moet word. Hy kan alleen weer ‘n keer beroepbaar gestel
word nadat die sake wat aanvanklik daartoe aanleiding gegee het dat sy saak onder
KO, artt 11 en 12 behandel is, ook behoorlik ondersoek is.
4.1.1.4 Watter vereistes word gestel aan ‘n persoon wat aanmeld onder die besluit van
Sinode 1973?
- Hy moet aanbevelingsbriewe (wat positiewe getuienis lewer) inhandig van die
kerkraad en klassis waar hy oorspronklik uit die bediening is.
- Hy moet ‘n getuigskrif inhandig van die plaaslike gemeente waarvan hy tans ‘n
lidmaat is, asook voldoen aan al die ander vereistes waaraan ‘n normale KO, art 4
aansoek moet voldoen.
4.1.1.5 Hoe het die aansoeker, br Malan, sy aansoek om hertoelating tot die bediening
hanteer?
Op grond van die aanbeveling van die Korresponderende Kerkraad van Klassis
Oostelike Pretoria, het br Malan sy aansoek aanvanklik self ook hanteer volgens die
bepalings gestel deur Sinode 1973. Nou word daar geappelleer op grond van die
(wesens)grond dat die besluit van Sinode 1973 nie hier van toepassing is nie.
Br Malan het die GK Pretoria-Brooklyn genader vir ‘n aanbevelingsbrief. (Die GK
Pretoria-Oos se geboue, ens is met ontbinding van GK Pretoria-Oos, oorgeneem
deur die GK Pretoria-Brooklyn wat uit ou notules, ens die nodige dokumentasie aan
br Malan moes verskaf.) Br Malan het ook Klassis Oostelike Pretoria vir die vereiste
aanbevelingsbrief genader. Dit was dus duidelik dat br Malan self verstaan het dat
hy by die sitting van die Streeksinode Pretoria aan die vereistes van Sinode 1973
moes voldoen om suksesvol tot die bediening toegelaat te kan word.
4.1.1.6 Hoe het Streeksinode Pretoria van 22 November 2011 die aansoek hanteer?
Streeksinode Pretoria het die aansoek hanteer soos Sinodebesluit 1973:318 vereis
in die geval van ‘n persoon wat onder KO, art 12 (en ook waar dit vooraf ‘n KO, art
11 saak was) uit die bediening is.
Sinodebesluit 1973 stel die vereiste dat spesifieke dokumentasie vooraf ingehandig
moet word. Die vertroulike gesprek, eksaminering van preke, beoordeling van die
getuigskrif van die Kerkraad waar die aansoeker tans ‘n lidmaat is (in hierdie geval
die GK Kriel), ens kan dus nie plaasvind voordat die nodige dokumentasie by die
Streeksinode ingedien is nie.
Br Malan het egter in gebreke gebly om die nodige aanbevelingsbriewe van die GK
Pretoria-Brooklyn, asook van die Klassis Oostelike Pretoria, in te dien. Hy het beide
briewe wel aangevra, maar het dit nie ontvang om by die Streeksinode Pretoria 22
November 2011 te kon inhandig nie. Die onus om hierdie briewe in te handig berus
by die persoon wat aansoek doen om beroepbaar gestel te word. Die aansoeker
moet verseker dat al die nodige dokumentasie betyds beskikbaar is vir inhandiging
by die Streeksinode. Daar kan nie van ‘n Streeksinode verwag word om in reses te
gaan waar die persoon wat aansoek doen om beroepbaar gestel te word, nie
persoonlik verseker het dat hy n.a.v. die vereistes van Sinode 1973 die nodige
aanbevelingsbriewe ingehandig het nie. Br Malan beweer dat hy eers op die dag
voordat Streeksinode Pretoria op 22 November 2011 sou vergader van die GK
Pretoria-Brooklyn verneem het dat hulle nie vir hom ‘n aanbevelingsbrief kan gee
nie. Br Malan het ook sonder dat hy dit vooraf gekontroleer het, aangeneem dat
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Klassis Oostelike Pretoria ‘n aanbevelingsbrief tydens die Streeksinode Pretoria aan
hom sou oorhandig. Sodanige brief was egter ook nie beskikbaar nie.
Die vereiste dokumentasie volgens Sinode 1973 is nie ingehandig nie. Gevolglik kon
die aansoek nie verder deur die Streeksinode hanteer word nie. Dit blyk uit die
Tweede Rapport van die ad hoc Kommissie wat br Malan se aansoek op
Streeksinode Pretoria November 2011 behandel het (Bylae 22, punt 2 – aangeheg
as Bylae 5:2 van 3) dat die Kommissie moeite gedoen het om uit te vind waarom die
nodige dokumentasie nie beskikbaar was nie. Daar word ook deur die Toeligters
getuig dat daar staande die Streeksinode (alhoewel die onus op die aansoeker rus)
tevergeefs deur lede van die ad hoc Kommissie en bepaalde afgevaardigdes na die
Streeksinode gepoog is om die nodige ontbrekende dokumentasie in die hande te
kry sodat die beroepbaarstelling van br Malan staande die Streeksinode behandel
en afgehandel kon word.
Dit is verder duidelik uit Artikel 36 van die Notule van Streeksinode Pretoria (kyk
Rapport van ad hoc Kommissie, Bylae 22, punt 6.2-6.4) dat die Streeksinode nie
mala fide opgetree het in br Malan se saak nie. Die Streeksinode keur die volgende
goed: Die GK Pretoria-Brooklyn word geadviseer om die nodige aanbevelingsbrief
so gou moontlik aan br Malan te verskaf (6.2). Klassis Oostelike Pretoria word
geadviseer om die vordering van br Malan se saak duidelik met hom te
kommunikeer (6.3). Voorts onderneem die Streeksinode om so spoedig moontlik na
inhandiging van die nodige dokumente br Malan se aansoek te behandel (6.4).
(Daar moet ook vermeld word dat br Malan (volgens eie getuienis) ook in 2001
aansoek gedoen het by ‘n Partikuliere Sinode in Pretoria wat sy aansoek (in die
woorde van br Malan) weens onvoldoende getuienis afgewys het. Br Malan moes
dus deeglik bewus gewees het van die erns om die korrekte dokumentasie by die
aansoek om hertoelating tot die bediening by die betrokke Streeksinode in te
handig.)
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.1.6 kennis geneem.
4.1.2 Bevinding
Die besluit van Sinode 1973 was wel van toepassing by die hantering van die
aansoek om beroepbaarstelling van br Malan. Daarom kon die Streeksinode Pretoria
22 November 2011 nie die aansoek sonder die nodige aanbevelingsbriewe van die
GK Pretoria-Brooklyn en Klassis Oostelike Pretoria onder KO, art 4 hanteer nie. Die
Appèlskrif in sy geheel berus primêr op hierdie Appèlgrond.
Besluit: Kennis geneem.
4.1.3 Aanbeveling
Appélgrond 1 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
4.2

Appèlgrond 2
Streeksinode Pretoria het die reg gekrenk deur werk wat hyself moes doen te delegeer
na ‘n ad hoc Kommissie wat sonder welomskrewe opdrag (KO, art 49) funksioneer het
(vgl 3.5.)
4.2.1 Beredenering
Dit het reeds usansie geword (‘n kerklike gebruik wat deur sy goeie gevolg en
voordele inslag gevind het en daarom gehandhaaf word) dat ‘n Streeksinode by
voorbaat ‘n Klassis aanwys om as Eksamendeputate op te tree vir die eerskomende
Streeksinode (indien iemand sou aanmeld met die oog op beroepbaarstelling).
Daardie aangewese Deputate tree op binne ‘n welomskrewe opdrag (KO, art 49) en
mandaat soos deur die Streeksinode aan hulle gegee om die hele saak rondom
aansoeke om beroepbaarstelling te hanteer. Dit sluit noodwendig ook aansoeke in
wat hanteer moet word onder Sinodebesluit 1973, aangesien die hantering van
aansoeke onder Sinodebesluit 1973 (indien aan die nodige dokumentasievereistes
voldoen word) ook oorgaan na die hantering van die aansoek om beroepbaarstelling
onder KO, art 4.
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Besluit: Kennis geneem – wysigings is reeds aangebring – Deputate Handelinge.
4.2.2 Bevinding
Streeksinode Pretoria het nie die reg van die Appellant gekrenk deur ‘n sogenaamde
ad hoc Kommissie aan te wys nie. Hierdie Kommissie was die aangewese Klassis
wat as Eksamendeputate binne ‘n welomskrewe opdrag volgens KO, art 49 opgetree
het.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.3 Aanbeveling
Appélgrond 2 slaag nie.
Besluit: Goedgekeur.
5.

Aanbevelings
Die appèl slaag in sy geheel nie.
Besluit: Goedgekeur dat die appèl in sy geheel nie slaag nie.
2.

Die Algemene Sinode van 2012 voldoen nie aan die versoek van die appellant (vgl 4.
Slotversoek) om die beroepbaarstelling van br CJ Malan af te handel nie (vgl KO, art
30).
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12.1.2 APPÈL VAN BRS G EN F KRUGER TEEN ‘N KERKRAADSBESLUIT VAN
KLASSIS TRANS-MAGALIES VAN 24 MAART 2011 (insake klag teen br
Nico Vorster onder KO, art 79/80 – Skrifgesag, erfsonde en die 9e
Gebod) (Art 75)
A. Dr RM van der Merwe rapporteer namens die Pre-Advies Kommissie insake Appèlle en
Beswaarskrifte.
B. Besluit: Die appèl word nie ontvanklik verklaar nie (die appèl word nie gepubliseer nie –
Deputate Handelinge).
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13. Administratiewe Diensburo en Finansies
13.1

A.
B.
C.
D.

RAPPORT 1 – VOORSITTER VAN DIE BESTUUR VAN DIE
ADMINISTRATIEWE BURO (Art 52)

Die Sinode konstitueer as ledevergadering.
Ds EJ Tiemensma lewer die rapport.
Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Kennis geneem van die rapport.

E. RAPPORT
1. Doel van Rapport
1.1 Oor die bestuur van elke termyn het elke Bestuur van die Administratiewe Buro ’n eie
Rapport om oor sake te lewer soos dit deur die Reglement en opdragte deur die
ledevergadering bepaal word.
1.2 In hierdie Rapport rapporteer die Bestuur van die afgelope termyn nie in detail oor sake
wat elders in die Rapport en die Aanvullende Rapport van die Administratiewe Buro
aan die orde gestel word nie.
1.3 Die doel van hierdie Rapport is om die bestuur van die Buro oor die afgelope termyn
binne ’n geheelperspektief te plaas soos dit oorsigtelik op aanverwante sake, die
uitvoering van opdragte en verdere sake van belang betrekking het.
2. Aanverwante sake
2.1 1 Mei 1931–1 Mei 2011
2.1.1 Die Administratiewe Buro het op 1 Mei 2011 sy 80e bestaansjaar gevier. In hierdie
bestaansjaar van die Buro kom die dank die Here toe vir almal wat in diens van Hom
en van die kerkverband by die funksionering van die Buro betrokke was en steeds is.
Hierdie feesjaar is per geleentheid op gepaste wyse saam met verskillende
Deputategroepe gevier.
2.1.2 Die Bestuurslede van die afgelope termyn, asook die personeel in diens van die
Administratiewe Buro, maak ’n integrale deel van die Buro in sy bestaan tot dusver
uit. Elkeen van hulle verdien ’n woord van hartlike dank vir hulle onbaatsugtige diens.
2.2 Voortgesette strategiese aanpassings
2.2.1 Die strategiese aanpassings van die afgelope termyn staan nie op sy eie nie, maar is
’n voortbouing op beplanninge sedert 2003 om die Buro toenemend as ’n Diensburo
te vestig. Die raamwerk waarbinne hierdie strategiese beplanninge staan, is om
uitvoering aan doeltreffende finansiële en administratiewe dienste aan die kerke,
deputategroepe, trustees en meerdere vergaderings te gee.
2.2.2 ’n Uitvloeisel hiervan was dat reeds in die vorige termyn (2006–2009) sekere
aanpassings aan die struktuur van die Buro gemaak is. Benewens ’n herdindeling
van take is met die GK Springs-Oos ooreengekom om ds LH van Schaik in die vorige
termyn tydelik beskikbaar te stel vir die behartiging van bykomende opdragte in diens
van die kerkverband.
2.2.3 Hierop is in die termyn 2009–2012 voortgebou. Na die bewilliging van die GK
Springs-Oos en die advies van die Klassis Verre-Oosrand om ds LH van Schaik se
diens, ingevolge KO, art. 14, tydelik vir dienswerk by die Buro te onderbreek, vul hy
die pos van Uitvoerende Bestuurder. Die funksionele werksaamhede van die Buro is
vir die afgelope termyn onder die Uitvoerende Bestuurder in sewe afdelings – onder
hoofde van ’n bestuurder vir elke afdeling – verdeel om deelnemende bestuur tot sy
reg te laat kom (finansies, algemene administrasie, kerklik-administratiewe opleiding
en ondersteuning, eiendomme, personeelsake, skakeling met Deputate en Kerke).
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2.2.4 Uit die kerkverband is navraag oor die implementering van hierdie aanpassing
rondom ’n Uitvoerende Bestuurder ontvang. Dit is deur die Bestuur verduidelikend
opgevolg. Wanneer die uitsette van die afgelope termyn in oënskou geneem word,
blyk dit dat ’n groot tree vorentoe aan die aspek van diens aan die kerke gegee is.
2.2.5 Die struktuuraanpassing het tot meer vergaderings vir lede van die Bestuur en vir
personeel in diens van die Buro gelei. Behalwe kwartaallikse vergaderings deur die
Bestuur van die Buro, is die volgende vergaderings bykomend toegevoeg om ’n
vlotter verloop aan die daaglikse werksaamhede van die Buro te verleen:
vergaderings van die Uitvoerende Bestuur (rapporteer aan die Dagbestuur);
vergaderings van die Dagbestuur (lewer verslag aan die Bestuur). Hierdie bestuurstyl
het daartoe bygedra dat voorkomende sake en die werkslading meer effektief
aangespreek kon word. Die werkslading van die Bestuur en die personeel moet nie
onderskat word nie. Waardering vir die bereidheid om te dien, kan (andermaal) nie
nagelaat word nie.
2.3 Personeelaangeleenthede
2.3.1 Die implementering van strategiese aanpassings het meegebring dat dit ook intern
aangespreek moes word om die personeel hierby te laat inpas. Die Uitvoerende
Bestuurder gee deurlopend hieraan aandag. In hierdie verband het ook ’n toepaslike
werkswinkel plaasgevind om aan die belangrikheid van die personeel se bydrae tot
die uitbouing van die Buro as ’n Diensburo verdere stukrag te verleen.
2.3.2 Die belange / behoeftes van die personeel is nie deur die Bestuur oor die hoof gesien
nie. Dit blyk onder meer uit die volgende: om probleemareas oplossend te probeer
aanspreek; toe te sien dat geen personeellid op een of ander wyse benadeel word / is
nie; die daarstel van ’n nuwe, eie en toepaslike beleidshandleiding vir personeel in
diens van die Buro (tans in proses en waaroor aanvullend gerapporteer word).
3.

Uitvoering van opdragte
In die Rapport en Aanvullende Rapport van die Administratiewe Buro word volledig oor
die uitvoering van opdragte gerapporteer. Vir die doeleindes van hierdie Rapport word
oorsigtelik skakelwerk en finansiële beheer en administrasie uitgesonder.
3.1 Skakelwerk deur Skakeldeputate
3.1.1 Die Algemene Sinode 2009 het ’n Beskrywingspunt oor die benoeming van Sinodale
Skakeldeputate goedgekeur om die algemene skakelwerk tussen die Administratiewe
Buro / Algemene Sinode en die plaaslike kerke te doen.
3.1.2 Verskeie werkswinkels het landswyd plaasgevind om uitvoering aan die gestelde
doelwitte van die Beskrywingspunt te gee (waaroor afsonderlik in die Rapport van die
Administratiewe Buro gerapporteer word).
3.1.3 Hierdie skakelwerk kan nie as van ‘minder belang’ gereken word nie. Dit dien as ’n
kommunikasiemiddel om vrae, onduidelikhede en probleme wat plaaslike kerke mag
hê (byvoorbeeld oor ramings, sustentasie, kollektes, ens.) uit te klaar. Hierdie
skakelwerk is en bly ’n hoë prioriteit in die skakeling met en die inskakeling van die
plaaslike kerke wat deel van die voormalige Sinode Middellande was.
3.2 Finansiële beheer en administrasie
3.2.1 Dit is ’n bevoegdheid en plig van die Bestuur (Reglement, art 7.3) om die gelde van
die Administratiewe Buro te beheer en te administreer. Uit die finansiële
verslagdoening (afsonderlike Rapport) oor die omset van fondse, wat tans rondom
R230 miljoen per jaar beloop, is dit duidelik dat daar oor die afgelope termyne ’n
wesenlike groei in finansiële aktiwiteite was om bestuursmatig te behartig.
3.2.2 Kundige lede van die Bestuur het daaraan meegewerk dat elke maand finansiële
state ontvang word en met elke Bestuursvergadering voorgelê kan word om kontrole
uit te oefen.
3.2.3 In die kerkverband, asook met elke Rapport wat aan die ledevergadering gelewer
word, is ramings ’n veelbesproke finansiële aangeleentheid. Dit blyk onder meer uit
skrywes wat die Bestuur van tyd tot tyd moes hanteer wat hierop betrekking het. Die
administrasie van ramings is in die geheel – insluitend agterstallige ramings en die
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invordering daarvan – met elke Bestuursvergadering as ’n saak van belang ter tafel
geneem.
4.

Verdere sake van belang
Op grond van die geheel van die voorafgaande word samevattend die aandag op enkele
verdere sake – as sake van belang vir die Bestuur en vir die aandag van die
ledevergadering – gevestig.
4.1 Die jaarlikse verslagvergadering oor die werksaamhede van die Buro aan die
verteenwoordigers van Klasses en Streeksinodes (met uitnodiging aan alle plaaslike
Kerkrade) toon toenemend ’n merkbare afname in bywoning. ‘n Vraag is of hierdie
vergadering nog aan sy doel beantwoord en of met alternatiewe wyses van
verslagdoening nie dieselfde doel bereik kan word nie.
4.2 Die Bestuur is terdeë bewus van die stand van sake wat die ramings en die
agterstallige ramings betref. Van belang is dat hierdie saak soos ’n muntstuk is wat
twee kante het. Plaaslike kerke se knelpunte is die een kant. Aan die anderkant kom dit
vir die Bestuur voor asof gereken kan word dat die Administratiewe Buro eensydig
ramings vasstel en daartoe bevoeg is om ramings af te skryf. Hier dien dit om op die
volgende te wys: die Buro administreer volgens opdrag die ramings wat deur die
Sinode vasgestel word. Mede-verantwoordelikheid lê ten grondslag daaraan om
ramings verantwoordbaar die doel te laat dien waarvoor dit vasgestel word.
4.3 Die Skakeldeputate se werksaamhede bevestig die belangrikheid daarvan om nie net
Klassisse en Streeksinodes nie, maar veral ook Kerkrade deurlopend ingelig te hou. In
die voortgesette uitbouing van die Buro as ’n Diensburo is dit van kardinale belang om
die nodige inligting op alle moontlike maniere te voorsien. Net so belangrik as om
Kerkrade van die nodige inligting te voorsien, is dit vir Kerkrade van belang om met die
Buro te skakel om inligting te bekom. Ewe-eens wil die Administratiewe Buro die
kerkverband hierin tot diens wees.
5. Diensgerig op pad
5.1 Na die vestiging van die Buro as ’n Diensburo is nie die einde van ’n pad na ’n aantal
termyne bereik nie. Op die pad vorentoe wag die voortgesette uitbouing van die Buro
as ’n Diensburo.
5.2 Vir die samewerking tot dusver is daar net dank. Vir die pad vorentoe sien die
Administratiewe Buro dit as sy roeping om in afhanklike gerigtheid op die Here in diens
van die kerke te staan.
Besluit: Punte 1 tot 5.2 kennis geneem.
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13.2

RAPPORT 2 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE LEDE
VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – ADMINISTRASIE (Artt 53, 57)

A. Ds LH van Schaik lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Handel die Reglement van die Administratiewe Buro en plaaslike kerke saam met die
Regsdeputate af vir terugvoering gedurende November (Acta 2009:263, 1.2.8)
Tydens die afhandeling, is bevind dat die verdere twee wysigings in die Reglement van
die Administratiewe Buro aan die ledevergadering voorgehou word:
7.3.2 Begrotings van deputategroepe word gekoördineer deur en in oorleg met die
Administratiewe Buro opgestel en die bestuur stel keur daarna die oorhoofse
begrotings op of keur begrotings van Deputategroepe goed en raam daarvoor;
(Acta 1997:402, 3.3.4.4).
7.5.5 Die bestuur vergoed uitgawes aangegaan deur deputate van Algemene
Sinodes aan hulle uit fondse en gelde van sodanige Deputate van die
Administratiewe Buro waarvoor ten opsigte van sodanige deputate en sodanige
uitgawes begroot is, maar en sodanige vergoeding geskied slegs by
voorlegging van gespesifiseerde rekenings wat deur een van die Deputate
onderteken is.
(Voorgestelde veranderings in kursief en onderstreep)
Motivering:
a) Die bewoording (en dus ook bedoeling) van voorgenoemde twee artikels
strook nie met 7.5.3 en 7.5.4 nie.
b) Dit is ‘n rede waarom die Direkteur in die verlede begrotings vir Deputate
opgestel het met geen of weinig inspraak van hulle kant nie.
c) Die bepaling in 7.5.4 dat Deputate verplig is om self oor die besteding van
hulle fondse en gelde aan die Algemene Sinode verslag te doen, verg juis
volle deelname en inspraak ook by die opstel van sodanige begrotings.
Besluit: Punt 1.1 goedgekeur (sluit in wysigings van Reglement 7.3.2 en 7.5.5 –
Deputate Handelinge)
1.1.1 Na bedanking van die Rekenmeester by die Administratiewe Buro is die pos nie gevul
nie en herontplooiing van bestaande personeel is gedoen. Aan die optimale benutting
van personeel word voortdurend en aaneenlopend aandag gegee (Acta 2009:267,
7.2.2).
1.1.2 Op versoek van die Deputate Jeugsorg en Sinodebesluit (2009:783) is daar 2
aanstellings gedoen, nl die Redakteur vir Kruispad en ‘n administratiewe beampte
(2009:267, 7.2.3).
1.1.3 Personeelaangeleenthede van die personeel van die Administratiewe Buro, Deputate
Jeugsorg, Kerkargief en Kruispad word ooreenkomstig die bepalings van relevante
wetgewing hanteer (2009:267, 7.2.4).
1.1.4 Die neem van ‘n getrouheidswaarborgpolis ter versekering van aanspreeklikheid vir
verliese wat uit die hantering van fondse deur die personeel van die Administratiewe
Buro mag voortspruit word jaarliks hersien en is tot beskikking van die Sinode
(2009:267, 7.2.5).
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.1.4 kennis geneem.
1.2 Dat die hantering van die Pro Ecclesia Beurslening in die toekoms onder die funksies
van die Bestuur van die Administratiewe Buro val (Acta 2009:271, a)
52

Die naam is verander na Pro Ecclesia Studieleningsfonds. Nuwe kontrakte, wat aan die
bepalings van die kredietwet voldoen, is met behulp van ‘n regskundige opgestel. Daar
word ook op elke lening ‘n lewenspolis uitgeneem. Hulp vir 2009 was: R185 000; vir
2010 was dit R352 000 en vir 2011 R170 000.
1.3 Die Bestuur van die Administratiewe Buro en die Deputate Kerklike Tydskrifte
afhandelingsbevoegdheid het, in die lig van die resultate van die navorsing (Acta
2009:270, 4)
Lede van die Bestuur van die Administratiewe Buro was betrek by ‘n werkswinkel wat
deur die Deputate Kerklike Tydskrifte gehou is. Die Deputate Kerklike Tydskrifte sal oor
die finale resultate rapporteer.
Besluit: Punte 1.2 tot 1.3 kennis geneem.
1.4 Dat die elektroniese kerkbestuurstelsel verder ontplooi word sodat dit as databasis kan
funksioneer om die inligting van predikante en gemeentes te koördineer (Acta
2009:273, a)
Ondersoek is gedoen. Elke kerkraad het sy eie datastelsel. Om ‘n nasionale datastelsel
in werking te stel sal heelwat onkoste te weeg bring. Dit blyk dat dus nie ‘n werkbare
idee is nie. Daar word aanbeveel dat van hierdie besluit afgestap word.
Besluit: Afgekeur.
1.5 Dat die elektroniese datastelsel prakties aangewend word om onder andere debiteure
daarmee te moniteer en deur middel van e-pos met die kerkverband te kommunikeer
(Acta 2009:273, b)
Debiteurerekeninge word op aanvraag per e-pos aan Kerkrade beskikbaar gestel.
1.6 Dat alle plaaslike kerke aangemoedig word om e-posadresse aan die bestuurder van
die databasis beskikbaar te stel om kommunikasie effektief te laat plaasvind (Acta
2009:273, c)
‘n E-pos databasis van alle predikante en emeriti asook van kerkkantore is beskikbaar.
Inligting, soos beroepenuus, algemene inligting van die TSP en Administratiewe Buro
en ander kerklike inligting word op ‘n daaglikse/weeklikse basis aan almal
gekommunikeer.
1.7 Dit word aan die Bestuur van die Administratiewe Buro opgedra om die riglyne te
verander na visitasie-inligting wat deur visitatore gebruik kan word (Acta 2009:274)
Tydens die werkswinkels van die Skakeldeputate is hierdie visitasie-inligting aan die
verteenwoordigers beskikbaar gestel.
1.8 Die kontrakte van Kruispad (personeel) tot einde Februarie 2009 gehonoreer word, en
dat die Jeugdeputate in samewerking met die Administratiewe Buro die nuwe kontrakte
opstel en sluit (Acta 2009:274)
Alle dienskontrakte is met die Kruispad personeel gesluit. In die rapport van die
Jeugdeputate sal verder hieroor gerapporteer word. Deputaatgroepe word daarop
gewys dat die Administratiewe Buro as ‘n regspersoonlikheid kan optree en dat
werknemers van Deputaatgroepe deel is van die Administratiewe Buro personeel.
1.9 Die Sinode gee opdrag aan die Bestuur van die Administratiewe Buro om in hulle
ondersoek rondom die aanstelling van ‘n voltydse webmeester, lidmate en enige ander
lidmate wat soortgelyke dienste aanbied, te nader (Acta 2009:802)
Dr HF van Wyk (GK Bloemhof/Christiana) is in ‘n tydelike hoedanigheid weer as
Webmeester aangestel. Hieroor sal verder in die Aanvullende Rapport gerapporteer
word.
Verslag van dr HF van Wyk oor die werkwyse van die Internetkommissie
Sake waarvan die Sinode kennis neem
1. Dr HF van Wyk het ingestem om voort te gaan met die onderhouding van die
webwerf totdat die Bestuur van die Administratiewe Buro die opdrag van Sinode
2009 (Acta:802) uitgevoer het.
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2. Die volgende is tot en met Junie 2011 gedoen.
2.1 In 2010 is al die gemeentes se inligting op die webwerf op datum gebring. Daar is
ook aan elke gemeente ‘n intekennaam en wagwoord verskaf sodat kerke hulle eie
inligting op datum kon hou.
2.2 Daar is roetekaarte na die meeste van die gemeentes aangebring. Waar die
skakel nie aangebring is nie, is waar die fisiese adres in die Almanak sodanig is
dat dit nie via die Internet opgespoor kan word nie.
2.3 Die Kerklike Tydskrifte, Kerkblad, Vroueblad en Slingervel is elektronies
beskikbaar op die Internet.
2.3.1 Die tydskrifte kan elektronies gelees word en die intekengeld is dieselfde as
wanneer daar geen posgeld betrokke is nie.
2.3.2 Tydskrifte ouer as ‘n jaar kan kosteloos volledig gelees word.
2.3.3 Maandeliks word daar ‘n klein seleksie van artikels beskikbaar gestel om mense
aan te moedig om in te teken op die tydskrifte.
2.4 Die CO-deputate hou self hulled eel van die Internet op datum.
2.5 Die Deputate wat studie gedoen het oor Evolusionisme het versoek dat hulle
studie ook op die webwerf gepubliseer word.
2.6 Geen ander Deputate het gebruik gemaak van die webwerf nie.
2.7 Daar is heelwat opdragte van beide Sinodes 2003 en 2006 wat nie uitgevoer is
nie.
Besluit: Punte 1.5 tot 1.9 kennis geneem.
D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Ledevergadering kan kennis neem
Personeelsake
1.1 Die Bestuur van die Administratiewe Buro het op aanbevelings van die Uitvoerende
Bestuurder sekere herindeling van poste in die Administratiewe Buro goedgekeur en in
werking gestel om sodoende nie nuwe aanstellings te maak nie. Die rekenmeester en
adjunkdirekteur is nie vervang nie. ‘n Voltydse assistent vir die Argief is nie aangestel
nie. Ander poste wat reeds deur die Bestuur in die vorige termyn goedgekeur is (‘n
assistent vir die Fondsbestuurder en ‘n assistent vir die rekenmeester is nog nooit
gevul nie).
1.2 Die Deputate Jeugsorg se aanstellings (1.1.2 en 1.1.3) is in werking gestel.
1.3 Om die optimaal benutting van personeel te verwerklik is samesprekinge met die
Deputate Jeugsorg gevoer om van die personeel te herontplooi tot die Administratiewe
Buro se voordeel sowel as die van die Jeugdeputate.
1.4 Die versoek van die Sinode om ‘n bemarker vir die Kerklike Tydskrifte aan te stel kon
agv gebrek aan fondse nie realiseer nie.
1.5 Die opdrag van die Sinode om ‘n voltydse Webmeester aan te stel is ook nie uitgevoer
nie – ook agv tekort aan fondse (Acta 2009:802).
1.6 Al die bg is gedoen in samewerking met die lid vir Menslike Hulpbronne, br Hennie van
der Merwe (lid van die Bestuur van die Administratiewe Buro).
1.7 Met die hulp van br Hennie van der Merwe is die dienskontrakte van die personeel by
die Administratiewe Buro nagegaan en op datum gebring.
1.8 Die personeelbeleidshandleiding en personeelprosedurehandleiding is ook bygewerk
en is deur die Bestuur van die Administratiewe Buro goedgekeur.
1.9 Die opdrag van Sinode 2009 oor die aanstelling van ‘n Webmeester is met die skrywe
van die Aanvullende Rapport nog in onderhandeling.
1.10 In aggenome van bogenoemde is die beplanning vir 2012 soos volg:
1.10.1 Die voltydse pos vir Jeugsorg Deputate / Kruispadbemarking behou word maar dat
die bemarking van die ander drie Kerklike Tydskrifte ook onder hierdie persoon sal
ressorteer.
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1.10.2 Die voltydse pos van Kruispadredaktrise / Jeugsorg / Webwerf /
Kruispadkoördineerder afgeskaal word na ‘n halfdagpos met behoud van die
redaktrisewerk.
1.10.3 Die moontlikheid ondersoek word om die verskillende webwerwe (GKSA en Kruispad)
onder een Webmeester te ressorteer.
1.10.4 In samewerking met die te benoeme Deputate Historiese Sake weer besin word oor
‘n moontlike tydelike assistent vir die ontsluiting van argiefmateriaal.
1.10.5 Siende dat die Skakeldeputate voluit binne die GKSA funksioneer, word die vraag
gevra of dit nog nodig en sinvol is dat die SDDS nog steeds van hul eie
Skakeldeputaat gebruik maak.
1.10.6 Vir die huidige geen nuwe aanstellings by die Administratiewe Buro personeel
gedoen word nie.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.10.6 kennis geneem.
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13.3

A.
B.
C.
D.
E.

RAPPORT 3 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE
LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – FINANSIES (Artt 54, 55,
250, 268, 269, 286)

Ds LH van Schaik en br LJ Kruger lewer die rapport.
Besluit: Die rapport word verwys na die Kommissie vir Finansies.
Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
Ds PJ Nel rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
Oudl HAJ Oosthuizen rapporteer namens die Kommissie vir Finansies oor die finansiële
state.

F. RAPPORT
Oor hierdie aangeleentheid rapporteer die Bestuur soos volg:
1.

Staande opdragte
Staande opdragte aan die Bestuur van die Administratiewe Buro word omskryf in die
Reglement, met spesifieke verwysing na artt 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 10 en 11.
1.1 Verslagdoening (artt 10.1, 10.2 en 11.1)
Daar is jaarliks aan die begin van November volledig verslag gedoen oor relevante
inligting aan die hand van die finansiële state.
Die al swakker bywoning van hierdie vergaderings is ‘n bron van kommer omdat
kommunikasie aan die kerkverband skade ly.
Aanbeveling: Die ledevergadering doen ‘n dringende beroep op Streeksinodes,
Klassisse en Kerkrade om hierdie jaarlikse vergadering by te woon ten einde die
noodsaaklike kommunikasie aan die kerkverband te verseker.
Besluit: Ten opsigte van 1.1 besluit die Sinode soos volg:
1. Die jaarlikse verslaggewing waarna Kerkrade, Klassisse en Streeksinodes genooi
word, verval.
2. Die verslag word wel opgestel en per e-pos aan elke gemeente gestuur. ‘n Uitdruk
word aan die Kerkrade wat nie e-pos kan ontvang nie, gestuur.
3. Kerkrade word vriendelik uitgenooi om so gou moontlik te reageer.
1.2 Begrotings (opstel, beheer en verslagdoening)
Vir die afgelope jare het dit, verkeerdelik, gebruik geraak dat die Administratiewe Buro
hierdie aspekte amper eensydig namens die Kuratorium, Trustees, Bestuurders en
Deputate behartig het. Op enkele uitsondering na, is dit dan ook praktyk om in
Rapporte aan die Algemene Sinode te meld: “Finansiële gegewens word in die state
van die Administratiewe Buro weerspieël.”
Ter wille van opheldering rakende voornoemde rolspelers se opdrag, word die
volgende aanhalings uit die Reglement van die Administratiewe Buro onder die aandag
gebring:
“7.3.2 Begrotings van Deputategroepe word geko rdineer deur en in oorleg met die
Administratiewe Buro opgestel en die bestuur keur daarna die oorhoofse begrotings
goed en raam daarvoor (Acta 1997:402, 3.3.4.4).
7.5 Administrasie van fondse en gelde van Deputate van die Algemene Sinode
7.5.1 Die Bestuur mag uitbetalings namens Deputate van die Algemene Sinode doen
alleen na skriftelike opdrag daartoe deur sodanige Deputate.
7.5.2 Uitbetalings deur die Bestuur namens Deputate van die Algemene Sinode word
slegs uit fondse en gelde waaroor sodanige Deputate beskik en slegs binne die perke
van sodanige geldelike voorsiening gedoen.
7.5.3 Die Bestuur het geen seggenskap oor die doeleindes waarvoor Deputate van die
Algemene Sinode fondse en gelde aanwend nie.
7.5.4 Deputate van Algemene Sinodes is verplig om self oor die besteding van hulle
fondse en gelde aan Algemene Sinodes verslag te doen. Die Bestuur van die
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Administratiewe Buro is nie daarvoor verantwoordelik nie, behalwe binne die bestek
van sy administrasie daarvan.
7.5.5 Die Bestuur vergoed uitgawes aangegaan deur Deputate van Algemene Sinodes
aan hulle uit fondse en gelde van die Administratiewe Buro waarvoor ten opsigte van
sodanige Deputate en sodanige uitgawes begroot is, en sodanige vergoeding geskied
slegs by voorlegging van gespesifiseerde rekenings wat deur een van die Deputate
onderteken is.
7.6.4 Die Bestuur kan Deputate van die Algemene Sinode magtig om die bedrag aan
sodanige Deputate kragtens begroting(s) deur die Bestuur goedgekeur, te oorskry.
Sodanige magtiging mag slegs verleen word nadat ‘n skiftelike aansoek van die
betrokke Deputate ontvang is waarin motivering vir sodanige oorskryding uiteengesit is
en wat mede-onderteken is deur die voorsitter en skriba/sekretaris.
7.7.6 Die Administratiewe Buro is ook in diens van verskillende Trustees of fondse en
plaas die fondse in opdrag van hierdie Trustees in bates volgens neergelegde beleid
soos voorgeskryf deur die Trustees.
7.7.9 Die Bestuur neem, met die goedkeuring van Deputate, Trustees of Bestuurders
waar nodig, ooreenkomstig die neergelegde mandaat, besluite oor kontantbeleggings.”
Die Bestuur wil hierin steeds tot diens wees en het die betrokke personeel opdrag om:
(a) Toesien dat volledige begrotings vir elke Deputategroep opgestel word waarin
hulle inspraak het ten einde hul samewerking te verseker.
(b) Sodra die onderskeie begrotings deur die Bestuur goedgekeur is, moet dit aan
die betrokke Deputategroepe deurgegee word met die dringende versoek dat
goedgekeurde begrotings nie oorskry moet word nie.
(c) Die bestuurstate van die onderskeie Deputategroepe, soos dit in die
Administratiewe Buro se boeke reflekteer, moet gereeld tydens hulle
vergaderings aan hulle beskikbaar gestel word sodat hulle deurlopend kan
evalueer of hulle binne hulle begrotings is, met verduidelikende notas indien
nodig.
(d) Hou die Bestuur ingelig oor die spandering van fondse deur die
Deputategroepe sodat tydige waarskuwings gerig kan word, indien nodig.
Aanbeveling: Omdat die Bestuur nie seggenskap het oor die doeleindes waarvoor
Deputate fondse en gelde aanwend nie, moet Deputate hulle opdrag rakende die
opstel, beheer en verslagdoening oor hulle begrotings, fondse en gelde, aan die
Algemene Sinode nakom.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
2. Spesifieke opdragte
2.1 Acta 2009:140
4.3.1 Dat die finansiële beheer van alle skemas onder beheer van die SDDS steeds sal
setel onder die Bestuur van die Administratiewe Buro.
Die finansiële beheer van alle skemas onder beheer van die SDDS setel nog
steeds onder die Bestuur van die Administratiewe Buro.
4.3.2 Dat die geouditeerde state jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro
voorgelê moet word asook aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering.
Die geouditeerde state word jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe
Buro voorgelê asook aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering.
Aanbeveling: Neem kennis.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Acta 2009:261
3.2.4.4 Die Sinode versoek Klassisse om toe te sien (o.a. deur visitasie) dat kerke die
goedgekeurde kollektes opneem en die kollektes, wat trustgelde is, stiptelik aan die
Administratiewe Buro oorbetaal word.
Skrywes is gereeld aan Kerkrade gestuur om hulle te herinner aan die opneem
en oorbetaling van verpligte kollektes.
Aanbeveling: Neem kennis.
57

Besluit: Kennis geneem.
2.3

Acta 2009:271
1.2.12 Samel verpligte kollektes, soos opnuut bepaal deur die Sinode, in.
Skrywes is gereeld aan Kerkrade gestuur om hulle te herinner aan die opneem
en oorbetaling van verpligte kollektes.
Aanbeveling: Neem kennis.
Besluit: Ten opsigte van 2.3 besluit die Sinode soos volg:
1. Die Administratiewe Buro gee agterstallige kollektes van Kerkrade aan Kerkrade
en Klassisse deur om tydens visitasie daaraan aandag te gee.
2. Klassisse word versoek om indringend aandag te gee aan kollektes wat nie na
insameling getrou oorbetaal word nie. Kollektes is trustgelde.
2.4 Acta 2009:289, 2.2 Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet lidmate koöpteer
om saam na die bestaande ramingstelsel te kyk. Die opdrag is om vas te stel of die
huidige stelsel wel billik is. Indien daar aanpassing gemaak moet word aan die
ramingstelsel, moet voorstelle by Sinode 2012 gemaak word.
Hierdie opdrag word in die Aanvullende Rapport opgeneem.
Aanbeveling: Neem kennis.
Besluit: Kennis geneem.
G. AANVULLENDE RAPPORT
RAMINGS

Verduideliking van bogenoemde:
Fondse 1, 2 en 3 se ramings word vasgestel deur die Trustees van die
Emeritaatsversorgingsfonds (EVT) en die Deputate Emeritaatsversorging. Die Bestuur van
die Administratiewe Buro het geen seggingskap hieroor nie.
Fonds 4 word vasgestel deur die Kuratorium van die TSP. Die Bestuur van die
Administratiewe Buro het geen seggingskap hieroor nie.
Fonds 5 se begroting en ramings word deur die Bestuur van die Administratiewe Buro
opgestel en vasgestel.
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Fonds 6 is die verskillende Deputategroepe se begrotings om die Sinode opdragte te kan
uitvoer.
Fonds 7 is die Deputate Historiese Sake se begroting en ramings. Die Bestuur het wel aan
die Deputate laat weet dat daar nie genoeg fondse is vir die aankoop van ‘n duur apparaat
nie, daarom die daling in die nuwejaar se begroting.
Fonds 8 word deur die Bestuur hanteer en word jaarliks met `n gemiddelde persentasie
verhoog.
Ramings in die geheel gesien
Ramings kan nie altyd onderhewig gestel word aan inflasiekoers nie. Versorging van emeriti
en traktering van professore en salarisse van personeel word bepaal deur die BEHOEFTE
en nie deur inflasie nie.
Emeriti – grootste uitgawes is voedsel, brandstof en mediese uitgawes. Neem in ag dat die
jongste voedselprysindeks 7.5% is, dat `n liter brandstof meer as R11 per liter kos en dat die
mediese skema se ledegeld met 11% styg en dat mediese inflasie (brille en pille ) tussen 11
en 17 % is.
Professore en administratiewe personeel TSP – Die NWU bepaal jaarliks na
onderhandelinge met die vakbonde die salarisaanpassings van die personeel. Hierdie jaar
was dit 8.3%.
Wat moet die Kuratore doen? Streng by sg inflasie hou. Kuratore-pariteit.
Personeel Administratiewe Buro – Jare lange besluit dat die personeel ongeveer dieselfde
verhogings kry as die NWU. Terloops, die Administratiewe Buro werk met minus 3
personeellede.
Slotopmerkings
Dit is waar dat Sinodes emosionele besluite neem. Ek verseker u dat die verskillende
instansies beslis nie willekeurig ramings verhoog nie. Steek vir `n slag hand in eie boesem :
IS ONS OFFERGAWES WERKLIK SKRIFTUURLIK? IS ONS BLYMOEDIGE GEWERS? IS
ONS OFFERS VIR DIE HERE?
Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.
Die aangehegte grafiek toon aan die groei in ramings toe te skryf aan:
1. Die feit dat daar nie ‘n 5% reële groei sedert 2000 in belydende lidmate was nie.
2. Aantal belydende lidmate nie gestagneer het op 1999 se 73 000 belydende lidmate nie.
3. Vermindering in aantal belydende lidmate sedert 2000.
Besluit: Kennis geneem.
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Besluit: Kennis geneem.
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H. RAPPORT KOMMISSIE FINANSIES
Die volgende kollektes is staande Sinode 2012 goedgekeur:
1. Verpligte kollektes
1.1 Bybelverspreiding – “Borg ‘n Bybel” per lidmaat
1.2 Dankbaarheidsfonds
1.3 Kerklike tydskrifte
1.4 Ekumenisiteit –Buitelands
1.5 Ekumenisiteit – Gereformeerde Bediening in Londen
1.6 Emeritaatsversorgingfonds
1.7 GKSA Sustentasiefonds
1.8 Pro Eccleciastudieleningsfonds
1.9 Teologiese Studentekas
1.10 Christelike Onderwys – Arso/lesmateriaal
1.11 Deputate Jeugsorg
2. Vrywillige kollektes
2.1 Bystandsfonds vir Diakonie KO, art 25
2.2 TSP Biblioteekfonds
2.3 TSP Publikasiesfonds
2.4 Thusofonds
Besluit: Goedgekeur.

1
1
1
1
1
7
5
1
6
1
1

1
1
1
1

3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet in hul rapport vir DV 2015 Algemene
Sinode, ook die lys van kollektes invoeg, net soos oor die ramings.
Motivering: Dit sal meebring dat goeie kontrole oor die rapportering van kollektes
plaasvind.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 ‘n Versoek word gerig dat Deputategroepe wat kollektes ontvang, sal onthou om dit in
hul rapporte te verreken.
Besluit: Goedgekeur.
I.

FINANSIËLE STATE
Kyk Addendum: Finansiële State agterin Handelinge.
Die finansiële state is jaarliks behoorlik geouditeer en opgestel volgens algemeen
aanvaarde rekeningkundige praktyk. Daar is ook jaarliks ‘n ouditkomiteevergadering
gehou, waarby ‘n onafhanklike rekenmeester teenwoordig is. Tydens die vergadering
word relevante sake bespreek met die ouditeur en rekenmeester.
Die Kommissie is van oordeel dat die stelsels en prosesse, vir beheer en toesig, wat
goedgekeur is geímplementeer is en goed funksioneer. Die state is ook jaarliks na
hierdie vergadering aan afgevaardigdes van die Streeksinodes en deur hulle na die
Klassisse en gemeentes, deurgegee.

J. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1.

Groot waardering word uitgespreek teenoor die personeel en Bestuur van die
Administratiewe Buro vir die toegewyde werk om die finansiële funksies te vervul.
Besluit: Goedgekeur.
2. Die Kommissie beveel aan dat die afwagrekening waar onge-allokeerde ontvangste te
boek gestel word, aan ‘n dubbele kontrole maatreël onderworpe sal word.
Besluit: Goedgekeur.
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3.

Die GKSA Sustentasiefonds waarvan die saldo staties is vir die afgelope aantal jare,
behoort jaarliks uit renteverdienste van die fonds te groei met inflasie + 1%, om die reële
fondswaarde in stand te hou.
Besluit: Goedgekeur.
4. Lenings aan Kerke, individuele studente en personeel se ouderdomsanalise van
agterstallige bedrae, kan per kategorie as bylae gespesifiseer word om die finansiële
state te vergesel.
Motivering: Die doel hiervan is om sodanige inligting aan die te benoemde Kommissie
van Finansies van elke Sinode te verskaf om die beoordeling te vergemaklik.
Besluit: Goedgekeur.
5. Ontvangbare handelsdebiteure ouer as 120 dae se ouderdomsanalise van 120, 150,
180 en >180 dae behoort as bylae tot die finansieële state aan die Kommissie van
Finansies beskikbaar gestel te word. ‘n Beleid betreffende die hantering van oninbare
skulde behoort geímplementeer te word.
Motivering: Die doel hiervan is om sodanige inligting aan die te benoemde Kommissie
van Finansies van elke Sinode te verskaf om die beoordeling te vergemaklik.
Besluit: Goedgekeur en uitvoering van besluit verwys na die Administratiewe Buro.
6. Deputate van Pre-advies vir Finansies word aangewys met opdrag:
6.1 Jaarliks die finansiële state te ontvang en na te gaan en terugvoering aan kerke te
verskaf.
6.2 Nadat finansiële state en Agenda van die Algemene Sinode by Streeksinodes
beskikbaar is, solank begin om die state te behandel en ‘n aanbeveling aan die Sinode
te maak asook aanbevelings oor finansiële sake.
6.3 Oorweging word daaraan gegee dat elektronies vergader word. Verwys na die
Kommissie vir die Benoeming van Deputate.
Motivering: Die Kommissie van Finansies by die Sinodes het nie genoegsame tyd om
die Rapporte vroegtydig in die Sinode beskikbaar te stel nie. Spoediger afhandeling
van Finansiële Rapporte sal die Sinode sitting baie bevoordeel.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
7. Die geouditeerde finansiële state soos ingesluit in die Agenda, wat voldoen aan die
wetlike vereistes, in die toekoms steeds so gepubliseer word.
Motivering: ‘n Opsommende formaat kan die indruk skep van wanvoorstelling en
gevolglik lei tot baie navrae.
Besluit: Goedgekeur.
8. Gemeentes wat enige probleem met ramings ondervind, moet deur die Klassis
waaronder die gemeente ressorteer bygestaan word, waarna aan die Administratiewe
Buro gerapporteer word.
Besluit: Goedgekeur.
9. Riglyne oor uitgawes vir reis en verblyf bestaan reeds en die Administratiewe Buro word
versoek om hierdie riglyne jaarliks aan Deputate beskikbaar te stel met die versoek om
nougeset daarby te bly.
Besluit: Goedgekeur.
10. Daggelde word teen ‘n vasgestelde tarief betaal waar van toepassing.
Besluit: Goedgekeur.
11. Deputate poog om waar moontlik vergaderings te vervang met alternatiewe tegnologiese
kommunikasiemetodes soos byvoorbeeld telefoonkonferensies en “Skype”.
Besluit: Goedgekeur.
12. Daar moet uiters versigtig met die toekenning van honoraria omgegaan word. Indien dit
werklik noodsaaklik is om honoraria te betaal aan Deputate van die GKSA, Algemene
Sinode, moet die betaling deur die Deputaatgroep gemotiveer goedgekeur en genotuleer
word waarna dit aan die Administratiewe Buro gestuur word vir vereffening. Die hele
proses moet deursigtig wees.
Besluit: Goedgekeur.
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13.4

RAPPORT 4 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE
LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – EIENDOMME (Art 58)

A. Br MC Erasmus lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Oor hierdie afdeling van sy opdrag, wens die Bestuur soos volg te rapporteer
1. Bestuur en beheer
1.1 Omdat die bestuur en beheer van die eiendomme, met spesifieke verwysing na
onderhoud en instandhouding, wat voortdurende en deurlopende aandag verg, te
behartig, bepaal die Reglement van die Administratiewe Buro (art 9) dat die Bestuur ‘n
Eiendomskomitee moet aanwys om dit namens en onder leiding van die Bestuur te
doen.
1.2 Bykomend tot die bepalings met betrekking tot die samestelling van die Komitee, word
die Voorsitter van die Deputate Historiese Sake gekoöpteer en het die Rektor van die
TSP ‘n staande uitnodiging om vergaderings van die Komitee by te woon.
1.3 Die Komitee rapporteer dan ook skriftelik onder ‘n staande punt op die Agenda by elke
vergadering van die Bestuur van die Administratiewe Buro oor die uitvoering van
opdragte.
1.4 Aanbeveling: Die ledevergadering neem van 1.1 tot 1.3 kennis.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
2. Staande opdragte
2.1 Die staande opdragte van die ledevergadering aan die Bestuur (Eiendomskomitee),
word omskryf in artt 3.1.1, 4.9 en 7.8 (7.8.1–7.8.7) van die Reglement.
2.2 Uitvoering
2.2.1 Rakende onderhoud aan geboue, die volgende
2.2.1.1 Die TSP-gebou is aan die buitekant opgeknap en die dak is geseël en geverf.
2.2.1.2 In die begroting van 2011/12 is voorsiening gemaak om ook die dak van die
Administratiewe Buro kantoorkompleks te seël en te verf.
2.2.1.3 Sowel die dak en buitemure van die Ou Voorbereidende Skool is waterdig gemaak
en geverf.
2.2.1.4 Die huurder, br Izak Potgieter, woon self op Krugerskraal. Daar is merkbaar
gevorder met restourasiewerk en die oprigting van ‘n ablusiegerief vir besoekers.
Die terrein is netjies wat deur ‘n tuin om die huis aangevul word.
Aanbeveling: Die ledevergadering neem van 2.2.1.1– 2.2.1.4 kennis.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
2.2.2 Meubels en toebehore
2.2.2.1 Die NWU het nuwe meubels aangekoop vir gebruik in die Jan Lion Cachet
biblioteek.
2.2.2.2 Rekenaartoerusting word deurlopend opgradeer en/of vervang. Die kopieermasjien
moes ook teen hoë koste vervang word, veral met die oog op verhoogte gebruik
daarvan tydens die Algemene Sinode.
Aanbeveling: Die ledevergadering neem kennis.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
2.2.3 Die gedeelte van die Administratiewe Buro kompleks wat nie deur die
Administratiewe Buro self benut word nie, en vir drie jaar (2006–2009) sonder dat
huur daarvoor gehef is, deur die TSP/Fakulteit Teologie gebruik is, word verhuur aan
die Sentrum vir Gemeenskapsreg en Ontwikkeling van die NWU. Die huurinkomste
(2011) beloop R10 808 per maand wat eskaleer teen 6% per jaar, en die termyn
verstryk op 31 Desember 2012, met die opsie om dit verder te verleng.
Besluit: Kennis geneem.
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2.2.4 Die vergroting van die Kuratorium (2009) het tot gevolg dat die huidige uitleg van die
Senaatsaal by die TSP nie meer vergaderings van die Kuratorium kan akkommodeer
nie. Op versoek van die Dagbestuur van die Kuratore, is die Eiendomskomitee in
oorleg met hulle en die Rektor van die TSP besig met beplanning en kosteberaming
om dit sodanig te omskep dat dit weer deur die Kuratorium en ander kerklike
vergaderings benut kan word.
Besluit: Kennis geneem.
2.2.5 Die lenings wat in 2005 aangegaan is vir die opgradering van die klank- en
lugversorgingstelsel van die Sinodesaal, moet oor die volgende 67 en 95 maande
onderskeidelik teen R61 416 en R88 644 per jaar terug betaal word. Die effek hiervan
is dat daar in die eiendomme begroting eers hiervoor voorsiening gemaak moet word
alvorens uitgawes vir herstel en onderhoud aan die orde kom.
Aanbeveling: Die ledevergadering neem kennis.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
3. Spesifieke opdragte
3.1 Bykomende akkommodasie TSP en Fakulteit Teologie
Terugverwysend na 1.1 (Acta 2009:294) en ter wille van finale afronding van die
opdrag, rapporteer ons dat die NWU ‘n gebou op drie vlakke opgerig het wat mooi
inskakel by die ander geboue (TSP/GK Potchefstroom-Noord en die Administratiewe
Buro kompleks) op die terrein. Die naam van die gebou waarin die Fakulteit Teologie
gehuisves word, is dan ook heel gepas die Teologie gebou.
Ingevolge klousule 18 van die koopooreenkoms tussen die drie partye, is ‘n
Skakelkomitee (met een verteenwoordiger elk van die Administratiewe Buro, GK
Potchefstroom-Noord en die NWU) aangewys om gemeenskaplike sake soos onder
andere die verfraaiing en instandhouding van die terrein, toegangsbeheer en sekuriteit
te hanteer.
Aanbeveling: Die ledevergadering neem kennis.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
3.2 Acta 2009:276
(1) Die ledevergadering neem met kommer kennis van die swak toestand van
sommige van die eiendomme.
(2) Die
Bestuur
van
die
Administratiewe
Buro
besluit
oor
die
beskikbaarstelling/verkryging van voldoende fondse wat nodig is vir restourasie,
onderhoud en instandhouding van sy historiese erfenis en ander eiendom van die
GKSA (Administratiewe Buro kompleks en die TSP gebou) wat die opbou van die
reserwefonds insluit, ...
Die “beskikbaarstelling/verkryging van voldoende fondse” is ‘n moeilik uitvoerbare
opdrag omdat:
(1) Soos reeds gemeld (2.5.5), verteenwoordig die jaarlikse terugbetaling van lenings
ten bedrae van R150 060, ‘n aansienlike deel aan die uitgawekant van die
Eiendomskomitee se begroting wat allereers gedelg moet word.
(2) Ten einde die heffing van ramings so laag moontlik te hou, is deel van die oefening
om uitgawes te prioritiseer. Fondse vir onderhoud en instandhouding van
eiendomme val nie in die bopunt van die lys nie.
(3) Hoe groter die bedrag van agterstallige ramings, hoe moeiliker is dit om
goedgekeurde begrotings te laat klop. Dit het dus ook ‘n direkte effek op die
beskikbare fondse vir aanwending vir restourasie, onderhoud en instandhouding
van eiendomme.
‘n Bedrag van R400 000 uit die opbrengs van die verkoop van die grond aan die NWU,
is in ‘n reserwefonds gestort.
Aanbeveling: Die ledevergadering neem kennis.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
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3.3

Acta 2009: 295
1.3 Opdragte
Die Sinode (Ledevergadering) gee die volgende opdragte:
1.3.1 Die Bestuur kry opdrag om ingevolge die Reglement toe te sien dat alle
(moontlike) verbouings en verbrekings aan die TSP gebou gedoen word.
1.3.2 In soverre sodanige veranderinge op versoek van die TSP en die Fakulteit
Teologie gedoen word, is dit vir die rekening van die NWU, en moet dit in oorleg
met die Kuratore plaasvind.
1.3.3 Die Kuratore kry opdrag om in oorleg met die Bestuur, die ooreenkoms tussen
die GKSA en die NWU rakende die gebruik en benutting van mekaar se
fasiliteite, by wyse van uitbreiding van die ooreenkoms, duidelik uit te spel.
3.3.1 Aan die opdrag in 1.3.1 en 1.3.2 hierbo, kon nie gevolg gegee word nie, hoofsaaklik
omdat daar nie, soos aanvanklik in die vooruitsig gestel, fondse vir 2011 beskikbaar
was nie.
Besluit: Kennis geneem.
3.3.2 Die Uitgebreide Bestuurskomitee van die NWU (Pukkampus) het egter vir hierdie doel
‘n bedrag as prioriteit 1 vir 2012 begroot.
Besluit: Kennis geneem met die mededeling dat die NWU kennis gegee het dat hulle
nie oor die nodige fondse beskik vir die bedrag begroot vir 2012 nie.
3.3.3 In samesprekings wat tot dusver gevoer is, is die partye eenstemmig dat strukturele
veranderings vermy moet word.
Aanbeveling: Die opdrag in 1.3.1 en 1.3.2 aan die Bestuur word gekontinueer.
Besluit: Kennis geneem en aanbeveling goedgekeur.
3.3.4 Die Bestuur het van die Kuratore bevestiging ontvang dat die opdrag in 1.3.3 na ‘n
Kommissie verwys is. Die Kuratore sal waarskynlik daaroor aan die Algemene Sinode
rapporteer.
Aanbeveling: Indien daar nie hieroor gerapporteer word nie, word aanbeveel dat die
opdrag gekontinueer word.
Besluit: Kennis geneem en aanbeveling goedgekeur.
3.4 Acta 2009:338
2.1.3.1 Dat die werk in die Argief kontinueer …
Besluit: Goedgekeur. Die Administratiewe Buro moet vir bykomende rakruimte in die
argief in die volgende begroting voorsiening maak.
Dit was nie nodig om aan voornoemde opdrag gevolg te gee nie, omdat:
(1) Daar tans heelwat rakruimte is nadat br Gert Kruger, wat tydelik aangestel is, deur
selektering en ordening van dokumente, daarin kon slaag om onbenutte ruimte te
skep.
(2) Daar is ‘n hoeveelheid staal rakke beskikbaar, wat indien benodig, in die argief
geplaas kan word.
Aanbeveling: Die ledevergadering neem kennis.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
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13.5

RAPPORT 5 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE LEDE
VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – SKAKELDEPUTATE (Art 59)

A. Ds CA Jansen lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta Sinode 2009:288-289, 6.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Twee werkswinkels is in Potchefstroom gereël om ‘n behoeftebepaling te doen. Die
eerste werkswinkel is bygewoon deur verteenwoordigers uit Streeksinodes en
Klassisse (November 2009) (kyk Acta 2009:844) en die tweede deur predikante,
kerkraadslede en lidmate van die swart gemeentes (Mei 2010). Die behoeftebepaling
het die agenda gevorm vir die werkswinkels wat daarop gevolg het. Versoeke is gerig
vir werkswinkels op plaaslike vlak.
2.2 Die belangrikste sake wat aandag moes kry, is: kerklike administrasie, kerklike
vergaderings, finansiële bestuur en -administrasie, ramings, fondse, argief, kerklike
eiendomme, versorging van die predikant (KO, artt 11, 13 & 20) en die GKSA
Predikante Pensioenfonds. Die doel is om hulp te bied.
2.3 Die Deputate het werkswinkels aangebied op (met die streek in hakies):
2.3.1 Kwa Mcane (Kwa Zulu Natal)
2.3.2 Bloemfontein (Vrystaat)
2.3.3 Edenvale (Randvaal)
2.3.4 Wapadrant (Pretoria)
2.3.5 Potchefstroom (Klassis Potchefstroom)
2.3.6 Kemptonpark (Klassis Sentraal Oosrand en Verre Oosrand)
2.3.7 Krokodilrivier (Klassis Krokodilrivier en Rustenburgomgewing)
2.3.8 Polokwane (Soutpansberg)
2.3.9 Secunda (Klassis Lydenburg en Piet Retief)
2.4 Die terugvoering van veral die swart kerke is baie positief omdat heelwat hulp gegee
kon word en inligting deurgegee kon word.
2.5 Werkswinkels wat nog moet plaasvind:
2.5.1 Bloemhof (Klassis Griekwaland-Wes)
2.5.2 Windhoek (Namibië)
2.5.3 Weskaap
2.5.4 Ooskaap
2.5.5 Bosveld
2.5.6 Venda
2.6 Die Deputate werk aan ‘n inligtingsboekie, wat as handleiding deur kerke gebruik kan
word. Die boekie moet teen die laaste deel van 2011 voltooi word en word dan gratis
aan alle kerke beskikbaar gestel.
2.7 Skakelwerk: dit word voortdurend gedoen en Deputate besoek plaaslike kerke soos
versoek word. Hiertydens word advies gevra en gegee in die volgende: traktering,
beroeping en beroepsbriewe, kerklike finansies, finansiële samewerking, kombinasies
en –aktes, bedieningsmodelle, ens.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.7 kennis geneem.
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3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1 Daar weer Skakeldeputate aangewys word met die volgende opdragte: Acta
2009:285–289.
3.2 Die Skakeldeputate bied hulp en advies aan op versoek van plaaslike kerke.
Besluit: Punte 3.1 en 3.2 goedgekeur.
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13.6

RAPPORT 6 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE
LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – OUDITKOMITEE (Artt 60,
61, 248)

A. Br LJ Kruger lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Punt 4 van die rapport en aanvullende rapport word na die Kommissie
Finansies verwys.
D. Ds PJ Nel rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
E. RAPPORT
1. Opdrag
Om die riglyne wat deur die King verslag daargestel is uit te voer, sodat deursigtigheid
met die finansiële verslagdoening in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
bewerkstellig en uit gebou kan word.
Besluit: Kennis geneem.
2. Uitvoering
2.1 Die Ouditkomitee het sy werksaamhede voortgesit deur met die Bestuur van die
Administratiewe Buro tesame met die ouditeure van die Administratiewe Buro te
vergader voor die aanvang van die ouditeuring van die boeke van die Administratiewe
Buro sowel as die van SDDS, EVT en die PPF.
2.2 Tydens hierdie vergaderings is bespreking gevoer oor die ouditplan van die ouditeure
en is daar ook spesifieke opdragte aan die ouditeure gegee oor spesifieke risiko areas
soos deur die Ouditkomitee geïdentifiseer. Klem word ook gelê op die beleggings
riglyne soos deur die Sinode vasgestel. Daar is ook deurlopend versoeke tot die
ouditeure gerig om aan spesifieke ouditareas besondere aandag te gee.
2.3 Die Ouditkomitee vergader ook telkens na afloop van die ouditeuring van die boeke om
die finansiële state te oorweeg, waartydens klem gelê word op die openbaarmaking in
die finansiële state, dat dit in ooreenstemming is met wetgewing en algemene
aanvaarde rekeningkundige praktyk. Aanbevelings word ook gemaak ten einde die
finansiële state meer gebruikersvriendelik te maak.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3 kennis geneem.
3.

Bevinding
Ons is van mening dat die finansiële state van al die vertakkinge van die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika soos hierbo genoem, wel voldoen aan die openbaarmaking
vereistes soos gestel en dat die riglyne soos gestel deur die King verslag nagekom is.
Besluit: Kennis geneem.
4. Aanbevelings
4.1 Dat die Sinode indringend aandag gee aan die feit dat agterstallige ramings vanaf 30
Junie 2008 tot 30 Junie 2010 (Die laaste datum waaroor hierdie verslag handel) met
48% toegeneem het.
4.2 Dat die Sinode maatreëls daarstel wat sal verseker dat gemeentes hulle verpligtinge
teenoor die breë kerkverband nakom.
4.3 Dat die Sinode maatreëls inwerking stel om die tekorte wat daar op die Teologiese
Skool – Algemene – en Kruispad fondse bestaan uit te wis.
Besluit: Punt 4 word verwys na Kommissie Finansies.
F.
1.

AANVULLENDE RAPPORT
Opdrag
Die opdrag soos in die Rapport van die Ouditkomitee bly onveranderd.
Besluit: Kennis geneem.
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2. Uitvoering
2.1 Die Ouditkomitee het ook na afloop van die 2011 oudit saam met die ouditeure
vergader waartydens die finansiële state van die Administratiewe Buro bespreek en
oorweeg is. Daar is weereens indringende vrae gevra oor die inhoud, aanbieding en
algemene stand van die finansies. Navraag is ook gedoen na die vlak van bevoegdheid
van die personeel asook die samewerking wat die ouditeure van die bestuur en
personeel van die Administratiewe Buro ontvang het.
2.2 Navraag is ook aan die ouditeure gerig om te bepaal of daar enige beperkings op hulle
geplaas is in die uitvoering van hulle oudit.
Besluit: Punte 2.1 en 2.2 kennis geneem.
3.

Bevinding
Ons is van mening dat die finansiële state van Administratiewe Buro van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wel voldoen aan die openbaarmaking vereistes
soos gestel en dat die riglyne soos gestel deur die King verslag nagekom is en dat daar
geen beperking op die ouditeure gelê is tydens die uitvoering van hulle pligte as
ouditeure nie.
Besluit: Kennis geneem.
4. Aanbevelings
4.1 Die Sinode gee indringend aandag aan die feit dat agterstallige ramings vanaf 1 Julie
2010 tot 30 Junie 2011 met 37,8% toegeneem het (vanaf 1 Julie 2008 tot 30 Junie
2010 het dit met 48% toegeneem). Tans is R11 902 124 aan ramings agterstallig. Daar
moet in aanmerking geneem word dat die grootste deel hiervan ramings ten opsigte
van emeritusversorging is.
4.2 Die Sinode gee dringend aandag aan die feit dat handelsdebiteure, dit wil sê rekeninge
vir boekeverkope en tydskrifte, wat langer as 120 dae uitstaande is tans R492 626
beloop. Die invordering hiervan hou groot risiko in gesien in die lig van die tydperk
wat dit uitstaande is.
4.3 Die Sinode stel maatreëls daar wat sal verseker dat gemeentes hulle verpligtinge
teenoor die breë kerkverband nakom, in besonder die versorging van emeriti.
4.4 Die Sinode stel maatreëls inwerking om die tekorte wat daar op die
Bybelvertalingsfonds, Kruispadfonds, Studentekashulpfonds en Teologiese Skool
Potchefstroom: Algemene Fonds bestaan uit te wis.
4.5 Daar weer Ouditkomitee deur die Sinode aangewys sal word.
4.6 Die Sinode hom sal vergewis van die vereistes wat aan die lede van Ouditkomitee
gestel word in terme van die King 3 verslag.
4.7 Die Sinode die kwalifikasies, kundigheid en voortgesette opleiding van die benoemde
lede sal oorweeg ten einde geskikte en bekwame broeders aan te wys.
Besluit: Punt 4 word verwys na Kommissie Finansies.
G. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Agterstallige ramings het vanaf 1 Julie 2010 tot 30 Junie 2011 met 37,8% toegeneem
en die vorige twee jaar met ‘n nog groter syfer.
1.2 In die lig van die agterstallige ramings blyk dit nodig te wees dat Klassisse, gemeentes
en individuele gelowiges, almal opnuut weer dringend aandag gee aan die
offervaardigheid wat die Here van sy gelowige kinders in sy Woord vra.
1.3 Rekeninge vir boeke en tydskrifte wat langer as 120 dae uitstaande is, beloop tans
R492 626.
1.4 Daar is tans tekorte op die Bybelvertalingsfonds (R41 662), Kruispadfonds (R517 554),
Studentekashulpfonds (R928 710) en Teologiese Skool Potchefstroom Algemene
Fonds (R447 708).
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1.5 Die rede vir die tekorte is die volgende:
1.5.1 Bybelvertalingsfonds – Die koste is vir die mense wat instaan vir die vertalers,
wanneer hulle met die vertaling besig is. Die uitgawes is in die vorige begroting
onderskat.
1.5.2 Kruispadfonds – Die bestuur het opdragte van Sinode 2009 ontvang na aanleiding
van finansiële beloftes van gemeentes. Die verwagte hulp van gemeentes het nie
gerealiseer nie.
1.5.3 Studentekashulpfonds – Die inkomste vanuit gemeentes het nie gerealiseer nie. Die
nood van sommige studente moes hanteer word. Hierdie nood lê op die terrein van
diakonale sake.
1.5.4 Die nood van hierdie studente lê op die terrein van barmhartigheid. Die nood van
hierdie studente raak die hele GKSA. Die SDDS kan genader word om met hierdie
nood te help.
1.5.5 Teologiese Skool Potchefstroom Algemene Fonds – Ramings soos vasgestel deur
die Kuratore, het nie alles gerealiseer nie.
1.6 Die Kuratore versoek dat R500 000 uit die Dankbaarheidsfonds aan die
Studentekashulpfonds oorbetaal word.
1.6.1 Die Dankbaarheidsfonds is gestig om te voorkom dat emeriti nood ondervind, vir
ander kerklike (na binne gerig) en koninkryksbehoeftes (na buite gerig) waarop
besluit mag word (Acta 2003:753, 3.6). Hierdie besluit van Sinode 2003 word
aangehaal in die verslag van die Administratiewe Buro tydens Sinode 2006, waarin
gestel word dat die Dankbaarheidsfonds primêr aangewend sal word vir “2.1 GKSA
Sustentasiefonds, 2.2 Emeritaatsversorgingstrust, 2.3 Instandhouding historiese
geboue, 2.4 Feesfonds – waaruit sekere uitgawes vir die 150-jarige fees gefinansier
sal word” (Acta 2006:300, 2).
1.6.2 ‘n Groot deel van die agterstallige ramings is ramings vir die Emeritaatsversorging.
Hier bestaan dus ‘n krisis. Die Dankbaarheidsfonds is onder andere gestig, sodat
emeriti nie nood ondervind nie. Indien nodig, kan ‘n deel van die fonds hiervoor
aangewend word.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.6.2 kennis geneem (wysigings reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
2.

Agterstallige ramings
Aanbevelings:
2.1 Die Administratiewe Buro gee agterstallige ramings aan elke Kerkraad en die Klassisse
deur om indringend aandag aan te gee deur o.a visitasie. Die Bestuur van die
Administratiewe Buro verskaf ‘n volledige uiteensetting aan Klassisse tov van
agterstallige ramings. Klassisse gee jaarliks ordelik terugvoer oor die hantering van
agterstallige ramings.
Besluit: Goedgekeur (wysigings reeds aangebring – Deputate Handelinge).
2.2 Klassisse en Streeksinodes word versoek om die kwessie van agterstallige ramings ‘n
staande punt op elke Klassisvergadering te maak.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Die Klassis en Streeksinodes neem gemeentes se betrokke omstandighede in ag en
handel dienooreenkomstig.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 Die agterstallige ramings reflekteer, met ‘n ouderdomsanalise, in die toekoms in die
notas by die Administratiewe Buro se state
Besluit: Goedgekeur.
2.5 Die Administratiewe Buro voorsien ‘n werksdokument aan Klassisse waarin die
beginsels en die bedrae van ramings op ‘n bevatlike manier uiteengesit word.
Besluit: Goedgekeur.

72

2.6

Die Sinode verwys Klassisse na die Skriftuurlike beginsels van dankoffers en riglyne
(Acta 2006:327, 4) en versoek Klassisse om gemeentes op te roep om dankoffers in
ooreenstemming met God se Woord te gee.
Besluit: Goedgekeur.
3. Handelsdebiteure
3.1 Verkope word in die toekoms op ‘n kontantbasis gedoen. Elektroniese betalings word
aanbeveel.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Gemeentes word gewys op die agterstallige rekeninge en versoek om dit te betaal.
Lidmate wat agterstallig is, word opgeroep om dieselfde te doen.
Besluit: Goedgekeur.
3.3 Rente word gehef op rekeninge ouer as 90 dae, teen die Administratiewe Buro se bank
se prima uitleenkoers +1%
Besluit: Goedgekeur.
4. Tekort op die Bybelvertalingsfonds
4.1 Die Deputate Bybel moet noukeurig op begrotingsbeheer let.
Besluit: Goedgekeur (wysigings reeds aangebring – Deputate Handelinge).
4.2 Die tekort moet in die nuwe begroting aangespreek word.
Besluit: Goedgekeur.
5. Tekort op die Kruispadfonds
5.1 Die Deputate moet noukeurig op begrotingsbeheer let.
5.2 Die tekort kan in die nuwe begroting aangespreek word.
5.3 Die Sinode spreek hom uit oor die voortgesette uitgee van die tydskrif Kruispad. ‘n
Elektroniese uitgawe kan oorweeg word.
Besluit: Neem kennis dat dit by die Rapport oor Kruispad aan die orde kom.

6. Tekort op die Studentekashulpfonds
6.1 Die Deputate moet noukeurig op begrotingsbeheer let.
Besluit: Goedgekeur (wysigings reeds aan gebring – Deputate Handelinge).
6.2 Studente word aangemoedig om sover moontlik pogings aan te wend om eie inkomste
aan te vul.
Besluit: Goedgekeur.
6.3 Gemeentes word deurlopend ingelig oor die kerke se verantwoordelikheid volgens die
Skrif en KO, art 19, asook die nood van studente en versoek om finansieel te help.
Besluit: Goedgekeur.
6.4 Hierdie nood van die teologiese studente word nie aangespreek deur fondse uit die
Dankbaarheidsfonds te onttrek nie.
Besluit: Goedgekeur.
6.5 Die tekort (nood) word verwys na die SDDS.
Besluit: Terugverwys na Kommissie vir Finansies om saam met Deputate SDDS te
kom met ‘n aanbeveling. (Kyk besluit by 24.8 in Handelinge, G.)
7. Tekort op die Teologiese Skool Potchefstroom: Algemene fonds
7.1 Gemeentes word oproep om die ramings nougeset te betaal.
Besluit: Goedgekeur (wysigings reeds aangebring – Deputate Handelinge).
8. Die Sinode wys weer ‘n Ouditkomitee aan.
Besluit: Goedgekeur.
9. Die Sinode verwys die King 3 verslag na die Administratiewe Buro en Ouditkomitee vir
implementering.
Besluit: Goedgekeur.
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10. Die Sinode verwys die benoeming van die Ouditkomitee na die Deputate vir Benoeming
van Deputate.
Besluit: Goedgekeur.
11. Dat die versoek ten opsigte van die grafiek in die verslag oor ramings na die
Administratiewe Buro verwys word.
Besluit: Goedgekeur.

Dankwoord namens die vergadering word deur die ondervoorsitter, dr DG Breed, gerig aan
ds EJ Tiemensma, brr LJ Kruger, MC Erasmus en JH van der Merwe vir besondere werk
gedoen.
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13.7

RAPPORT 1 – DEPUTATE VIR ADVIES INSAKE TOESEGGINGS UIT DIE
RENTE VAN DIE SUSTENTASIEFONDS – ALGEMEEN (Artt 63, 65)

A. Dr SJ van der Merwe lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:260.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode 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 nie en het dit 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. Sommige Klassisse het baie deeglike
werk gedoen, terwyl ander hulle verantwoordelikheid om die aansoek te motiveer,
nagelaat het.
2.2.2 Aansoeke is op dieselfde wyse as in die verlede behandel en beoordeel volgens die
Reglement. Kerke wat aansoek doen om sustentasie is gevra vir ‘n bedieningsplan
sodat die wyse waarop die kerk sy roeping wil nakom, duidelik is.
2.2.3 Die aansoeke van kerke by die Sustentasiefonds vir 2010 was R4 295 651. Die
Deputate het ‘n bedrag van R2 623 000 toegeken uit die Sustentasiefonds. Die
Streeksinodes en Klassisse het dit aangevul tot ’n bedrag van R3 934 776.
2.2.4 Die aansoeke deur die kerke by die Sustentasiefonds vir 2011 was R5,7 miljoen. Die
Deputate het met ‘n bedrag van R3,2 miljoen gesustenteer. Die Streeksinodes en
Klassisse het dit aangevul tot R4,9 miljoen.
2.2.5 Die Deputate sal aanvullend rapporteer oor die aansoeke en toekennings vir 2012.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.2.5 kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Toekennings
Streeksinodes

2010

Bosveld
Pretoria

2011

79 000

Noordwes

646 000

752 577

Vrystaat en KwaZulu Natal

748 500

968 779

Suidelike

996 500

1 047 281

Randvaal

153 000

482 683

2 623 000

3 251 321

Oostelike

Totaal

3.1.1 Aanbeveling
Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die optrede van
die Deputate goed.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
3.2 Fondsinsameling
3.2.1 Aan al die kerke is ‘n omsendskrywe gerig waarin bydraes gevra is.
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3.2.2 Die Sinode moet met dankbaarheid kennis neem van die mooi bydraes van kerke en
lidmate. Sien die finansiële state vir die bedrae wat geskenk is.
3.2.3 Die kollektes wat kerke opgeneem het, het nie naby die riglyn van R20.00 per lidmaat
per jaar gekom nie.
3.2.4 Aanbevelings
3.2.4.1 Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes van kerke
en lidmate.
3.2.4.2 Die Sinode gee opdrag aan die te benoeme Deputate om voort te gaan met
fondsinsameling vir die Sustentasiefonds deur vrywillige bydraes te vra by kerke
en/of instansies en/of persone
3.2.4.3 Die Sinode keur 5 kollektes per jaar goed vir die Sustentasiefonds met as riglyn
R20.00 per lidmaat per jaar.
3.2.4.4 Die Sinode versoek Klassisse om kerke aan te moedig om toesig te hou (oa deur
visitasie) dat die goedgekeurde kollektes opgeneem word.
Besluit: Aanbevelings goedgekeur.
4. Opdragte
4.1 Die Sinode benoem weer Deputate volgens die Reglement om die volgende opdrag uit
te voer:
4.1.1 Om volgens die Reglement van die Sustentasiefonds toeseggings te maak uit die
rente van die fonds.
Besluit: Punte 4.1 en 4.1.1. goedgekeur.
4.1.2 Om die Sustentasiefonds uit te bou.
Besluit: Goedgekeur.
4.1.3 Dat daar jaarliks gerapporteer word aan Klassisse, Streeksinodes en ook aan die
Algemene Sinode oor die wyse waarop die sustentasie toegeken word.
Besluit: Goedgekeur.
D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Opdrag
Die opdrag is in die Acta van 2009:260.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds word verwys na die
finansiële state van die Administratiewe Buro.
2.2 Aansoeke
2.2.1 Aansoeke is op dieselfde wyse as in die verlede behandel en beoordeel volgens die
Reglement. Kerke wat aansoek doen om sustentasie is gevra vir ‘n bedieningsplan
sodat die wyse waarop die kerk sy roeping wil nakom, duidelik is.
2.2.2 Die aansoeke van kerke by die Sustentasiefonds vir 2012 was R6.4 miljoen. Die
Deputate het ‘n bedrag van R3.4 miljoen toegeken uit die Sustentasiefonds. Die
Streeksinodes en Klassisse het dit aangevul tot ’n bedrag van R5.2 miljoen. Die
Deputate doen ’n beroep op die kerke om mildelik by te dra deur kollektes.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.2.2 kennis geneem.
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3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Toekennings
BEGROTING
Nas Dep

BYDRAES
Klassis

Totaal

Streeksinode

Sust
Fonds
80 000
80 000
112 000
123 000
250 000
724 381 1 116 000 1 941 681
0
132 269
744 000
917 349
285 000 1 070 000 1 430 000
129 217
338 000
586 238
1 382 867 3 471 000 5 205 268

Bosveld
80 000
Pretoria
250 000
15 000
Noordwes
1 941 681
101 300
Oostelike
0
VS/Natal
917 349
41 080
Suidelike
1 430 000
75 000
Randvaal
586 238
119 021
Totaal
5 205 268
351 401
3.2 Aanbeveling
Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die optrede van
die Deputate goed.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
3.3 Fondsinsameling
3.3.1 Aan al die kerke is ‘n omsendskrywe gerig waarin bydraes gevra is.
3.3.2 Die Sinode moet met dankbaarheid kennis neem van die mooi bydraes van kerke en
lidmate. Vergelyk die finansiële state vir die bedrae wat geskenk is.
3.3.3 Die kollektes wat kerke opgeneem het, het nie naby die riglyn van R20.00 per lidmaat
per jaar gekom nie.
Besluit: Punte 3.3.1 en 3.3.3 kennis geneem.
3.3.4 Aanbevelings
3.3.4.1 Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes van kerke
en lidmate.
3.3.4.2 Die Sinode gee opdrag aan die te benoeme Deputate om voort te gaan met
fondsinsameling vir die Sustentasiefonds deur vrywillige bydraes te vra by kerke
en/of instansies en/of persone.
3.3.4.3 Die Sinode keur 5 kollektes per jaar goed vir die Sustentasiefonds met as riglyn
R20.00 per lidmaat per jaar.
3.3.4.4 Die Sinode versoek Klassisse om kerke aan te moedig om toesig te hou (oa deur
visitasie) dat die goedgekeurde kollektes opgeneem word.
Besluit: Aanbevelings goedgekeur.
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13.8

RAPPORT 2 – DEPUTATE VIR ADVIES INSAKE TOESEGGINGS UIT DIE
RENTE VAN DIE SUSTENTASIEFONDS – REGLEMENT (Artt 64, 66)

A. Dr SJ van der Merwe lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:260.
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit
2.1 Reglement Die Deputate het in opdrag van die Sinode en na oorleg met die Deputate
van die streeksinodes die Reglement hersien sodat dit duideliker is en Klassisse dit
makliker kan gebruik om kerke advies te gee tov bediening en finansiële beplanning.
(Die Reglement het sy eie nommering.)
REGLEMENT VAN DIE SUSTENTASIEFONDS
VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA
Die onderstreepte dele/woorde is wysigings/byvoegings tot die huidige Reglement, terwyl die
deurgehaalde dele/woorde weggelaat/geskrap moet word.
1. Sinodale magtiging
1.1 Kragtens ‘n besluit van die Nasionale Sinode 1997 word die Eeufeesbedieningsfonds
(Acta 1942) en die Duvenagefonds (Acta 1936) saam gevoeg tot die GKSA
SUSTENTASIEFONDS waarin beide die fondse se oorspronklike doelstellings
opgeneem word.
1.2 Die GKSA SUSTENTASIEFONDS is ‘n Sinodale fonds wat in die lewe geroep is met ‘n
spesifieke doel en wat deur die Algemene Sinode beheer word deur Deputate wat
daarvoor aangewys word.
2.

Naam van die Fonds
GKSA Sustentasiefonds.

3. Doel van die Fonds
3.1 Finansiële hulp en advies aan kerke in die uitvoering van Christus se opdrag om die
evangelie aan alle mense te bedien. Die primêre fokus is die uitbreiding van God se
koninkryk in die opbou en uitbou van die kerk volgens Matt 28.
3.2 Finansiële oorbruggingshulp en advies aan kerke wat weens vertrek van lidmate of
sosio-ekonomiese omstandighede nie die instandhouding van Woordbediening kan
volhou nie. Hierdie hulp word gegee nadat die Klassis volgens KO, artt 41 en 44 die
kerk bygestaan het om alternatiewe te vind oa kombinasie, bedieningsooreenkoms of
samewerkingsooreenkoms.
3.3 Finansiële hulp en advies aan kerke sodat kerke deur die bediening van die Woord kan
groei tot finansiële selfstandigheid onder leiding van die Klassis volgens KO, art 38.
3.4 Finansiële hulp en advies aan kerke vir wie daar geen alternatiewe (bv kombinasie,
bedieningsooreenkoms, samewerking) vorme van Woordbediening bestaan nie en dit
noodsaaklik is dat daar ‘n kerk moet bly voortbestaan.
4. Beheer
4.1 Deputate
4.1.1 Die Algemene Sinode wys die Bestuur van die Administratiewe Buro aan om in die
uitvoering van Sinode opdragte die doelstellings van die fonds na te kom, aan die
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4.2
4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1

vereistes van die Reglement te voldoen en daadwerklike pogings aan te wend om die
fonds uit te bou.
Samestelling van Deputate
Die Bestuur van die Administratiewe Buro wys na elke Sinode 3 kundiges uit eie
geledere aan om saam met een afgevaardigde van elke Streeksinode as Deputate vir
die fonds te dien.
Die Deputate se taak is ook om Klassisse en kerke van advies in alle finansiële
aspekte ten opsigte van sustentasie te bedien.
Die Uitvoerende Bestuurder Direkteur van die Administratiewe Buro en van sy
personeel dien ampshalwe op die Deputate.
Die Deputate wys uit eie geledere ‘n Dagbestuur aan.
Taak van die Dagbestuur
Om jaarliks die riglyne waarvolgens sustentering geskied (sien 8.3) vas te stel.
Om in hoogs uitsonderlike gevalle buitengewone sustentasie-aansoeke te hanteer
soos in 8.5 uiteengesit.
Om adviese aan kerke en Klassisse te koördineer.
Termyn van Deputate
Die termyn van die Deputate is van Algemene Sinode tot Algemene Sinode.

5. Fondse
5.1 Bydraes
5.1.1 Fondse word verkry deur bydraes (sluit oa in kollektes, vrywillige bydraes van kerke
en lidmate, skenkings, boedelbemakings) te ontvang of soos deur die Sinode besluit.
5.1.2 Bydraes wat ontvang word, word gelykop verdeel tussen die Kapitaalfonds en
Rentefonds of soos deur die Sinode besluit.
5.2 Kapitaalfonds
5.2.1 Die Kapitaalfonds groei alleen deur bydraes wat in trust belê word.
5.2.2 Die rente-inkomste word oorgedra na die Rentefonds.
5.2.3 Die Kapitaalfonds mag nie gebruik word vir Sustentasie nie.
5.3 Rentefonds
5.3.1 Die Rentefonds groei uit bydraes ontvang en rente inkomste van die Kapitaalfonds.
5.3.2 Alleen gelde in die Rentefonds word aangewend vir sustentasie aan kerke.
5.4
Die finansiële boekjaar is 1 Julie tot 30 Junie.
6. Administrasie
6.1 Die administrasie van die fonds is opgedra aan die Administratiewe Buro van die
GKSA wat die fonds volgens neergelegde finansiële beleid bestuur en aan die
Algemene Sinode Bestuur van die Administratiewe Buro verslag doen.
6.2 Die Deputate ontvang jaarliks ‘n uiteensetting van die stand van die fondse en die
bedrag wat vir sustentasie toekenning vir die volgende jaar beskikbaar is.
7. Aanwending van die fondse
7.1 Die Sustentasiefonds is ‘n trustfonds wat deur die Administratiewe Buro bestuur word.
Van hierdie fondse kan as lenings aan kerke beskikbaar gestel word onderhewig aan
die goedkeuring van die volle Bestuur van die Administratiewe Buro.
7.2 Die opbrengs op die kapitaal sal nie by die Kapitaalfonds gevoeg word nie, maar in die
Rentefonds gestort word vir sustentasie.
8. Aansoeke
8.1 Prosedure vir die aansoek vir sustentasie by die GKSA Sustentasiefonds:
8.1.1 ‘n Kerkraad doen aansoek by die Klassis (volgens die toepaslike bepalings van die
Reglement) en op die voorgeskrewe aansoekvorm wat elke jaar by die
Administratiewe Buro verkry moet word. ‘n Kerkraad doen aansoek by die Klassis
(volgens Reglement van die Sinode en op die voorgeskrewe vorms wat jaarliks by die
Administratiewe Buro verkry moet word.
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Die aansoekvorm moet volledig voltooi en elektronies ingedien word. Voorgeskrewe
vorms wat die aansoek moet vergesel (aansoeke moet ook elektronies ingedien te
word).
8.1.2.1 Voorgeskrewe vraelys ingevul
8.1.2.2 Voorgeskrewe Verklaring van Rekenmeester
8.1.2.3 Voorgeskrewe Balansstaat en Kontantvloeistaat
8.1.2.4 Voorgeskrewe inkomste staat,behoorlik ingevul
8.1.2.5 Voorgeskrewe uitgawe staat, behoorlik ingevul
8.1.3 Motivering en omskrywing van die spesifieke omstandighede moet die aansoek
vergesel. Kerke wat aansoek doen, moet ‘n duidelike strategiese bedieningsplan
voorlê waarin doelwitte binne die doel van hierdie fonds uiteengesit word asook die
wyses waarop die kerkraad beoog om hierdie doelwitte te bereik. Die bedieningsplan
moet aan ‘n tydsraamwerk gekoppel word.
8.1.4 Motivering en omskrywing van die nood van die gemeente waarin die Kerkraad
aantoon watter pogings hulle aangewend het om die nood op te los, deur oa
kombinasievorming,
bedieningsof
samewerkingsooreenkomste
en
fondsinsamelings. Kombinasievormings, bedieningsooreenkomste, same-werking,
fondsinsamelings
8.1.5 ‘n Volledige verklaring van opgehoopte fondse en trustfondse, fondse op beleggings
moet in die state vervat word, asook uitstaande of agterstallige ramings en ander
skulde.
8.1.6 Indien die kerk in kombinasie is met kerk(e) wat nie om hulp vra nie, word beide se
state verlang asook ‘n uiteensetting van onderlinge finansiële verpligtinge in die
kombinasie. ‘n Tydsverdeling van die predikant se werksaamhede in die kombinasie
word ook verlang.
8.2.1 Deputate van die Klassis moet die aansoek(e) voor die sitting van die Klassis
(volgens Reglement) hanteer sodat dit tydens die Klassis afgehandel kan word.
Deputate van die Klassis hanteer die aansoek volgens Reglement van die Sinode
sien 8.3)
8.2.2 Kontroleer alles en sorg dat motiverings en syfers korrek is.
8.2.3 Behandel die aansoek deur nie sustenteerbare items af te trek. en die jaarlikse
riglyne na te kom.
8.2.4 Vul die gedeeltes wat deur die Klassis voltooi moet word, in. Vul die voorgeskrewe
kerklike vergaderings vorm in.
8.2.5 Deputate van die Klassis rapporteer aan die Klassis.
8.2.5.1 ‘n Volledige Rapport met werkswyses en toepassing van die Reglement word
tesame te same met die aanbevelings aan die Klassis voorgelê.
8.2.6 Klassis beoordeel die aansoek en lewer ‘n Rapport met aanbevelings aan die
Streeksinode Deputate.
8.2.7 Die Klassis se verantwoordelikheid word nagekom deur die volgende te doen:
besluite te neem:
8.2.7.1 Die Klassis moet sy eie motivering omskryf waarin die volgende vervat word:
8.2.7.1.1 Die redes en omskrywing van die nood van die kerk asook die uitvoerbaarheid en
volhoubaarheid van die bedieningsplan.
8.2.7.1.2 Die Klassis moet homself vergewis van die nood van die betrokke kerk en
daaraan aandag skenk.
8.2.7.1.3 Die tydsduur van die nood en die moontlikheid van beweging tot finansiële
selfstandigheid moet volledig omskryf word.
8.2.7.1.4 Die Klassis moet redes aanvoer waarom daar nie kombinasievorming
plaasgevind het nie.
8.2.7.1.5 Die Klassis moet aandui en motiveer waarom en hoe ‘n betrokke kerk se aansoek
voldoen aan die bepalings van die: Doel van die Fonds (3). Hier moet veral gelet
word op die feit dat die kerk se taak is om die evangelie aan alle mense te
bedien (3.1). In die lig hiervan moet op die volgende drie vereistes vir hulp aan ‘n
kerk gelet word: oorbruggingshulp (3.2); groei tot finansiële onafhanklikheid
8.1.2
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(3.3); noodsaaklike voortbestaan (3.4). Sou die kerk ‘n voorpos kerk wees –
moet die Klassis aandui waarom die kerk ‘n voorpos kerk is.
8.2.7.1.6 Aantoon of die predikant(e) met behoorlike onderhoud versorg word (KO, art 11).
8.2.8 Die Klassis moet aantoon hoeveel uit eie fondse beskikbaar gestel word vir die
sustentasie.
8.2.9 Al die bogenoemde Klassisbesluite moet in ‘n Notule-uittreksel voorgelê word.
8.2.10 ‘n Volledige Rapport met werkswyses en toepassing van die Reglement word te
same met die aanbevelings deur die Klassis voorgelê aan die Deputate van die
Streeksinode.
8.3.1 Deputate van die Streeksinode hanteer die aansoeke saam met Deputate van al sy
Klassisse.
8.3.2 Behandel die aansoek(e) volgens Reglement en maak seker dat kyk of die
aansoek(e) daaraan voldoen.
8.3.3 Die Streeksinode Deputate kontroleer alles en sorg dat motiverings en syfers korrek
is.
8.3.4 Voltooi die toepaslike gedeeltes op die aansoekvorm. Vul die voorgeskrewe kerklike
vergaderings vorm in
8.3.5 Die Streeksinode moet sy eie motivering omskryf.
8.3.6 Die Streeksinode moet aantoon hoeveel uit eie fondse beskikbaar gestel word vir die
sustentasie.
8.3.7 ‘n Volledige Rapport met werkswyses en toepassing van die Reglement word tesame
te same met die aanbevelings as Eerste Rapport aan die Streeksinode voorgelê.
8.3.8 Deputate van die Streeksinode lewer ‘n Rapport met aanbevelings aan die Deputate
van die Algemene Sinode en versend die aansoeke na die Deputate GKSA
Sustentasie elektronies (soos per oproep).
8.4 Prosedure vir behandeling van die aansoeke vir sustentasie deur die Deputate GKSA
Sustentasie
8.4.1 Behandel al die aansoeke op meriete volgens die Reglement en maak uit beskikbare
fondse toekennings uit die GKSA Sustentasiefonds aan die onderskeie kerke.
8.4.2 Elke aansoek word op sy eie meriete hanteer. Daarom is dit noodsaaklik dat elke
Klassis waaruit ‘n aansoek kom, se Sustentasiedeputaat die vergadering van die
Deputate GKSA Sustentasie sal bywoon. Hierdie deputaat van elke Klassis moet die
geleentheid kry om ook die onderskeie aansoeke uit die Klassis op hierdie
vergadering te verduidelik en motiveer. Sover moontlik moet die aansoeke eenvormig
hanteer word volgens vooraf neergelegde riglyne vir sustentering van traktement,
mediese versorging, pensioenfondsbydrae, vervoertoelaes, lidmate dankoffers, ens.
8.4.3 Die Deputate GKSA Sustentasie stuur ‘n Rapport aan die Streeksinodes waarin
verslag gedoen word en die toekennings gemotiveer word.
8.4.4 Dit staan die Streeksinode vry om kerke verder te sustenteer.
8.4.5 Nadat die Deputate GKSA Sustentasie finaal besluit het, ontvang die Kerk ‘n
begroting van die Streeksinode se Deputate Sustentasie waarvolgens hulle
begrotings moet beheer en dissipline moet uitoefen. Die Streeksinode gee ook
terugvoering aan elke Klassis in sy ressort.
8.5 Riglyne vir eenvormige hantering van aansoeke
8.5.1 Sustentasie moet voldoen aan die Doel van die Fonds soos omskryf in 3.
8.5.2 Trustfondse word nie in ag geneem by beoordeling vir sustentasie nie, maar wel die
opbrengs daarvan.
8.5.3 Sodanige trustfondse moet egter baie duidelik aangetoon word en gemotiveer wees
waarom die kapitaal nie gebruik mag word nie.
8.5.4 Ouditkoste is sustenteerbaar ten einde geouditeerde state wat korrekte syfers bevat,
te verseker.
8.5.5 Ander items wat duidelik verklaar is, sal op meriete beoordeel word na gelang van die
beskikbare fondse.
8.5.6 Bankkoste en rente op skuld is sustenteerbaar.
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8.5.7

Indien kerke ‘n oorskot aan die einde van die boekjaar toon, moet dit in aanmerking
geneem word met inagneming van die begrote syfers vir die laaste ses maande van
die huidige kalenderjaar.
8.5.8 Geen sustentasie word uitbetaal vir:
8.5.8.1 Donasies.
8.5.8.2 Onderhoud en herstel van geboue.
8.5.8.3 Tuinarbeider.
8.5.8.4 Honoraria.
8.5.8.5 Affiliasiegelde.
8.5.8.6 Waardevermindering.
8.5.8.7 Tekorte van vorige jare.
8.5.8.8 Bydraes tot fondse soos Bybelverspreiding, Emeritaatsfonds, Noodtoestande,
onthaaltoelaag, studietoelaag; boeke aankope, Kerkblad-intekening.
8.5.8.9 Agterstallige ramings.
8.5.8.10 Kapitale uitgawes.
8.5.8.11 Afbetalings van lenings of ander skuldlaste nie.
8.6 Bepalings oor die toeseggings uit die GKSA Sustentasiefonds
8.6.1 Nadat die aansoeke behandel is:
8.6.1.1 Bepaal die Deputate wat die bedrae is wat deur die Klassisse en Streeksinodes uit
eie fondse bygedra kan word.
8.6.1.2 Die Deputate poog dan om uit die Rentefonds toeseggings te maak sodat die totale
bedrag wat toegesê is, gesustenteer kan word.
8.6.1.3 Indien daar nie genoegsame fondse tot die Deputate se beskikking is nie, sal ‘n
persentasie van toegekende bedrae gesustenteer word met inagneming van elke
Streeksinode se vermoë om te help.
8.6.1.4 Indien ‘n kerk wat Sustentasie ontvang het, se finansiële posisie gedurende die jaar
skielik en onverwags positief verander (bv deur ‘n erflating of skenking) moet die
kerk die Sustentasiedeputate daarvan in kennis stel sodat ‘n moontlike aanpassing
in die oorspronklike toekenning deur die Deputate gemaak kan word.
8.7 Uitbetalings uit die Sustentasiefonds aan Streeksinodes
8.7.1 Uitbetalings aan die Streeksinodes word kwartaalliks deur die Administratiewe Buro
vooruit gedoen.
8.7.2 Ramings word volgens Sinodebesluit afgetrek en direk in die naam van die kerk
oorbetaal aan die onderskeie instansies.
8.7.3 Kerke wat vakant is, ontvang normaalweg vir die tydperk van vakantskap nie
sustentasie uit die Sustentasiefonds nie, behalwe as die bedieningsplan skipbreuk
gaan ly.
8.7.4 By vertrek van 'n predikant sal uitbetalings slegs geskied vir die tydperk waarin hy
aan die kerk of kombinasie verbonde was.
8.7.5 Indien 'n kerk sustentasie ontvang het vir 'n tydperk na die datum waarop daardie
kerk se verpligting tot onderhoud van die predikant beëindig is, moet daardie kerk die
betrokke bedrag terugbetaal.
8.8 Buitengewone of tussentydse aansoeke om sustentasie
8.8.1 Buitengewone of tussentydse aansoeke om sustentasie is nie ‘n kortpad kort pad of
laat aansoek om sustentasie te verkry nie.
8.8.2 Die uiterste nood en skielike onverwagte verandering van ‘n kerk se finansiële
toestand moet DUIDELIK gemotiveer word.
8.8.3 So ‘n tussentydse aansoek word deur die Dagbestuur hanteer en die Reglement sal
in alle opsigte geld.
8.8.4 Die Klassis of waar nie anders kan nie, ‘n Klassis-kontrakta moet homself baie
duidelik vergewis van die noodsaak van so ‘n tussentydse aansoek en die aansoek
moet soos volledig gemotiveer word. soos voorgeskryf in 8.2.2.
8.8.5 Die betrokke Streeksinode deputaat verteenwoordiger op die Deputate van die GKSA
Sustentasiefonds moet deur die betrokke Klassis by so ‘n aansoek betrek word.
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Die betrokke Streeksinode deputaat verteenwoordiger op die Deputate GKSA
Sustentasiefonds sal saam met die Dagbestuur die aansoek in behandeling neem en
vir goedkeuring aan die Bestuur van die Administratiewe Buro voorlê.
2.2.1 Aanbeveling:
Die Sinode keur die wysigings aan die Reglement goed.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
8.8.6

D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Opdrag
Met sy vergadering van 1 November 2011, het die Deputate bykomend tot die
voorgestelde wysigings, besluit om die volgende onderstreepte byvoegings tot
bestaande artikels in die Reglement vir goedkeuring voor te hou.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 8.1.2 foutiewelik deurgehaal.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 8.2.8
Die Klassis moet aantoon hoeveel uit eie fondse beskikbaar gestel word vir
die sustentasie. Indien die Klassis ‘n kerk(e) se aansoek(e) ten volle uit eie fondse dra,
is dit nie nodig om daardie aansoek(e) met state aan die Deputate van die
Streeksinode deur te stuur nie. Om uiteindelik op nasionale vlak ‘n geheelbeeld van
sustentasiehulp te verkry, moet ‘n skedule opgestel en deurgestuur word waarin die
kerk(e) aangedui word sowel as die goedgekeurde bedrag/bedrae vir sustentasie.
2.3 8.3.6
Die Streeksinode moet aantoon hoeveel uit eie fondse beskikbaar gestel word
vir die sustentasie. Indien die Streeksinode en/of Klassis ‘n kerk(e) se aansoek(e) ten
volle uit eie fondse dra, is dit nie nodig om daardie aansoek(e) met state aan die
Algemene Deputate Sustentasie deur te stuur nie. Om uiteindelik op nasionale vlak ‘n
geheelbeeld van sustentasiehulp te verkry, moet ‘n skedule opgestel en deurgestuur
word waarin die kerk(e) aangedui word sowel as die goedgekeurde bedrag/bedrae vir
sustentasie.
2.4 Aanbeveling: Die Sinode keur voornoemde byvoegings goed.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur (wysiging reeds aangebring – Deputate Handelinge).
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13.9

BESKRYWINGSPUNT VANAF STREEKSINODE VRYSTAAT EN
KWAZULU-NATAL – ONTWIKKELING VAN KERKEIENDOMME IN
POTCHEFSTROOM (Art 67)

A. Dr PK Lourens stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Dat die ontwikkeling van die GKSA se kerkeiendomme in Potchefstroom oorweeg word.
2.

Motivering
Dit is welbekend dat die Noordwes Universiteit se Potchefstroomkampus jaar na jaar
geweldig groei en daarmee saam ‘n groot geleenheid skep tot eiendomsontwikkeling in
die nabygeleë omgewing.
Die eiendomme suid van die Ou Teologiese Skool (en skool self) met die kerkmuseum
en Totiushuis asook die ou koshuis wat tans aan ‘n privaatskool verhuur word, moet
gereeld ten duurste opgeknap en onderhou word met geld wat veral uit ramings
gevorder word. Veral die ou koshuis vertoon tans nie goed nie en die tuine rondom die
ander geboue steek ook af by die omgewing.
Goeie rentmeesterskap sou dalk vernuwing in denke vra en daarom vra ons dat daar
besin word oor die nut, noodsaaklikheid en volgehoue finansiële haalbaarheid van
(sommige/al?) hierdie geboue wat op ‘n keurterrein geleë is.
Sou daar nie moontlike ontwikkeling kon plaasvind nie op hierdie terrein wat ‘n
volhoubare inkomste sou kon verseker vir ander belangrike kerklike werk.
Dit sou aan die Bestuur van die Administratiewe Buro in samewerking met die
Regsdeputate en Aktuarisse en in oorleg met die Fakulteite Ekonomiese Wetenskappe,
Stadsbeplanning, Argitektuur ens. aan die NWU opgedra kon word vir uitvoering
daarvan met in agneming van wetlike bepalings ivm ou geboue.
Besluit: Dat aan die beskrywingspunt nie gevolg gegee word nie.
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13.10

RAPPORT 7 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE
LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – BEWARING VAN
DEPUTATE SE NOTULES (Art 62)

A. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
B. RAPPORT
Sover vasgestel kon word, is daar nie ‘n besluit of reëling met betrekking tot die bewaring
van Notules, verslae en verwante stukke van Deputate nie.
Hoewel die opdragte aan Deputate en die uitvoering daarvan, wel driejaarliks in ‘n Rapport
aan die Algemene Sinode saamgevat word, is die vraag of dit al is wat opgeteken staan en
bewaar word. Is dit met die oog op latere naslaan en navorsing nie noodsaaklik dat Notules,
verslae en verwante stukke ook bewaar moet word nie?
Aanbevelings
1. Notules, verslae en verwante stukke wat oor die termyn van drie jaar deur Deputate
gehou word, moet aan die einde van die termyn by die Administratiewe Buro ingehandig
word.
2. Verkieslik elektronies sowel as in harde kopie.
3. Die Administratiewe Buro moet dit verder hanteer en uiteindelik aan die Kerkargief
besorg vir veilige bewaring.
Besluit: Aanbevelings goedgekeur.
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13.11

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR SKEIDING VAN
DIE BEHEER EN DIE UITVOERENDE FUNKSIE IN DIE
ADMINISTRATIEWE BURO VAN DIE GKSA (Art 69)

A. Oudl H van Wyk stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
’n Duidelike skeiding moet getref word tussen die beheer wat die Bestuur van die
Administratiewe Buro moet uitoefen en die uitvoerende funksie van die Hoofuitvoerende
Administratiewe Beampte.
2. Motivering
2.1 ’n Kommissie van die Kerkraad het op 22 Junie 2010 tydens ’n ontmoeting met die
Bestuur van die Administratiewe Buro gevra wie die Rekenpligtige Beampte van die
Administratiewe Buro is. Die Bestuur kon nie ’n duidelike antwoord op die vraag
verstrek nie, wat die Kerkraad met die vraag laat of daar ter wille van goeie orde en
administrasie ’n duidelike skeiding tussen die beheer en die uitvoerende funksie van
die Administratiewe Buro bestaan.
2.2 In enige demokratiese bestel word die wetgewende gesag en die uitvoerende gesag
duidelik geskei.
2.3 In die geval van Administratiewe Buro is die Bestuur van die Buro verantwoordelik aan
die lede van die Buro (dit is die kerke). Die lede van die Buro (die kerke) wys die
Bestuur ooreenkomstig die Reglement van die Administratiewe Buro (Artikel 3 van die
Reglement) aan. Die Rekenpligtige Beampte is aanspreeklik ten opsigte van die
administrasie van die Buro. Hy/sy moet aan die Bestuur van die Buro verantwoording
doen.
2.4 Die Rekenpligtige Beampte kan nie ’n lid van die Bestuur van die Administratiewe Buro
wees nie. Die Rekenpligtige Beampte word skriftelik deur die Bestuur aangestel en
moet die aanstelling skriftelik aanvaar.
2.5 Die Rekenpligtige Beampte is normaalweg die Hoof Uitvoerende Beampte.
2.6 ’n Skriftelike delegasie aan die Hoof Uitvoerende Beampte vanaf die Bestuur is
noodsaaklik. In die skriftelike delegasie word die Rekenpligtige Beampte se pligte,
verantwoordelikhede en aanspreeklikheid uiteengesit.
Besluit: Dat aan die beskrywingspunt nie gevolg gegee word nie.
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13.12

BESKRYWINGSPUNT SUIDELIKE STREEKSINODE OOR DIE
FINANSIËLE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO (Art 70)

A. Ds H Reinecke stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
Die Suidelike Streeksinode rig ’n versoek tot die Algemene Sinode om ondersoek te doen
oor die finansiële bestuur van die Administratiewe Buro en die wyse waarop daar uitvoering
gegee kan word aan die volgende in die Reglement van die Administratiewe Buro:
“10 Kommunikasie aan die Kerkverband
Behalwe vir die driejaarlikse verslag aan die Ledevergadering word daar op die
volgende wyse finansiële state en relevante inligting aan die kerkverband
gekommunikeer:
10.1 Elke Part Sinode, Streeksinode, Klassis en/of Kerkraad wys ‘n kundige persoon
aan, wat een keer per jaar saam met die Bestuur op eie koste vergader. Hierdie
verteenwoordigers sal behulpsaam wees met kommunikasie tussen Kerke en die
Administratiewe Buro oor finansiële sake.
10.2 Hierdie verteenwoordigers sal jaarliks tydens die vergadering van die GKSA se
Sustentasiedeputate, (met behulp van finansiële state) ingelig word oor die finansiële
sake wat die Administratiewe Buro in die totale kerkverband hanteer.“
Motivering
Die Suidelike Streeksinode het met kommer kennis geneem van geblokkeerde
kommunikasiekanale wat blykbaar bestaan wat die beskikbaarstelling van volledige
finansiële state van die Administratiewe Buro vertraag.
Dit is noodsaaklik dat die Administratiewe Buro vroegtydig en duidelik verlangde finansiële
gegewens aan enige kerkvergadering moet kan deurgee, soos aangevra.
Tydens die Verslagdoeningsvergadering in November 2007 was die finansiële state van die
Administratiewe Buro vir die laaste keer in ’n verslagdoeningsvergadering beskikbaar.
Besluit: Dat aan die beskrywingspunt nie gevolg gegee word nie.
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13.13

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULUNATAL – BESINNING OOR BESTUUR VAN FINANSIES IN GKSA (Art 71)

A. Ds DG Zwemstra stel die beskrywingspunt.
B. Ordevoorstel: Dat die beskrywingspunt in die lig van KO, art 46 nie ontvanklik is nie.
Motivering: Sinode Acta 1994: 312 en 366 (3.7.2 en 2.1.5); Acta 1997:392 en 442 (2.8
en 3.3.4.3); Acta 2006:292 (7.4.2).
C. Besluit: Ordevoorstel goedgekeur.
D. Die beskrywingspunt word nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge.
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13.14

RAPPORT 8 – BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO AAN DIE
LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO – LIDMATE STATISTIEK (Art
56)

A. Br LJ Kruger lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Kennis geneem van die rapport in die lig daarvan dat die saak wel later in ander
rapporte aan die orde kom.
D. RAPPORT
1. Aantal gemeentes, belydende lidmate, dooplidmate en die tendense in hierdie getalle
het wesenlike implikasies, nie net vir die Administratiewe Buro nie maar vir die kerke,
Klassisse en Streeksinodes.
2. Hierdie tendense behoort in ag geneem te word by die beplanning van bedieninge.
3. Statistiese inligting is aan Sinode 2009 voorgelê.
4. Alhoewel die statistieke tot en met 2012 meer inligting bevat, bestaan daar nog steeds
tekortkominge omdat gemeentes nie altyd akkurate inligting aan die Administratiewe
Buro deurgee nie.
5. Alhoewel inligting dalk nie 100% akkuraat is nie, is Administratiewe Buro egter van
mening dat ‘n duidelike prentjie gevorm kan word van die aangehegte statistiese inligting
6. Statistiese inligting word vir ‘n jaar ontvang en weergegee as die inligting wat betrekking
het op die volgende jaar byvoorbeeld, gemeentes het in 2011 inligting gegee wat in die
aangehegte statistiek as 2012 statistiek weergegee word.
7. Statistiek vir die laaste 4 jaar is soos volg:
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8. Statistiek per onderskeie groep

Getalle vir belydenis afgelê is nie ingesluit in “Netto verskil” getalle nie omdat dit
dooplidmate verteenwoordig wat nou belydende lidmate is en nie ‘n groei in totale aantal
lidmate verteenwoordig nie.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in die lig daarvan dat die saak wel later in
ander rapporte aan die orde kom.
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14. Bybelmedia, Bybelvertaling en Bybelverspreiding
14.1

RAPPORT 1 – DEPUTATE BYBEL – BYBELMEDIA (Art 47)

A. Ds DJ Bakker lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
(Acta 2009:98, 5.1.1.1)
Benoem kundige persone op ad hoc basis, indien Bybelmedia van adviespanele gebruik
maak in die keuring van manuskripte.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Daar het skakeling met Bybelmedia plaasgevind in ‘n vergadering tussen Deputate
Bybel en Bybelmedia op die 26 November 2010.
2.2 Voortspruitend uit die skakeling:
2.2.1 Bybelmedia neem kennis dat hulle ons kan versoek om kundiges aan te wys om op
adviespanele te dien vir keuring van manuskripte.
2.2.2 Die tydskrif “Kruisgewys” met ‘n meegaande skrywe (van Deputate Bybel) word aan
elke predikant uitgestuur deur Bybelmedia. Hulle versoek dat kundiges uit ons midde
teologiese skrywes deurgee vir plasing in die tydskrif.
2.2.3 Bybelmedia stel hulle BM-katalogus aan die Deputate beskikbaar met die
moontlikheid dat die Deputate geskikte publikasies en produkte vir die lees en gebruik
in die Gereformeerde Kerke kan aanbeveel.
2.2.4 Bybelmedia is ook bereid om behulpsaam te wees met publikasies vir die jeug in
samewerking met Kruispad.
2.2.5 Bybelmedia het baie gedoen in die ontwikkeling van kategese handleidings en sou
skakeling met die Katkisasie Deputate verwelkom.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.2.5 kennis geneem.
3 Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Benoem kundige persone op ad hoc basis, indien Bybelmedia van adviespanele
gebruik wil maak in die keuring van manuskripte.
3.2 Dat Deputate Bybel sy skakeling met Bybelmedia voortsit.
Besluit: Punte 3.1 en 3.2 goedgekeur.
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14.2

A.
B.
C.
D.

RAPPORT 2 – DEPUTATE BYBEL – BYBELVERSPREIDING (Artt 49, 50,
268)

Ds J van Schaik lewer die rapport.
Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Punt 2.8 word verwys na die Kommissie vir Finansies.
Ds PJ Nel rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.

E. RAPPORT
1. Opdrag
(Acta 2009:98, 5.1.2.1 en 5.1.2.2)
1.1 Hou fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met die Bybelgenootskap van
Suid-Afrika in stand.
1.2 Voorsien die kerke jaarliks van die riglyn vir bydraes ten op sigte van
Bybelverspreiding.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Bydraes deur gemeentes en individue van die GKSA:
Syfers vir 2009 en 2010 en gedeelte van 2011 lyk soos volg.
Syfers vir 2011 sal by die opvolgverslag beskikbaar wees.
2008
Jan-Des
1. Individue, BAM en
Besighede
207 641.97
2. Kerke, Susters en
Jeug
1 116 187.65
3. Boedels
TOTAAL
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2009
Jan-Des

2010
Jan-Des

2011
Jan-Mei

136 036.72

144 665.41

63 482.00

1 236 030.12

1 322 367.34

588 961.55

0.00

0.00

1 323 829.62

1 372 066.84

0.00
1 467 032.75

652 3.55

Br Hennie Dekker (GKSA verteenwoordiger en voltydse werknemer by BSA) besoek
steeds gereeld gemeentes op rotasie basis om die noodsaaklikheid van
Bybelverspreiding onder aandag van gemeentes te bring en dus die finansiële
ondersteuning van die Bybelgenootskap te bevorder.
Br Dekker bedank gemeentes vir die hartlike ontvangs tydens sy besoeke.
Br Dekker is voltyds by BSA en betrokke by alle interne sake waar hy as
verteenwoordiger vir die GKSA instaan.
Daar is reeds vir BSA se Streekkomitees landswyd (elke provinsie) verteenwoordigers
aangewys deur al die GKSA se Streeksinodes soos deur die BSA versoek word van
alle lede-kerke.
Bybel op Selfoon (BoS) as nasionale projek word aan gemeentes voorgestel en
aanbeveel:
Motivering: Die selfoon is die Jeug se verkose lees en skryf toestel.
Aksie: 1.
Plaas die Bybel op die Kerkjeug se selfone.
2.
‘n Jeug en/of kategese koördineerder en/of predikante begelei die jeug
om die Bybel interaktief op ‘n daaglikse/weeklikse basis te gebruik.
Voordele: 1. Die Selfoonbybel word die kind se persoonlike Bybel.
2. Die Bybel is altyd byderhand.
3. Met gestruktuereerde begeleiding begin die Jeug weer Bybel lees of lees
baie meer Bybel.
‘n NUWE Vertrekpunt vir bydraes deur gemeentes:
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Tans R25 per belydende lidmaat per jaar. Voorstel: Verandering vir bydraes van
“Rand-bedrag” na “Borg ‘n Bybel per jaar” word voorgestel. Die konsep “Borg ‘n Bybel”
spreek baie duideliker as Randwaarde. Dit skep ook ruimte om bydraes visueel voor te
stel maw hoeveel Bybels het die gemeente tot op die stadium geborg gedurende 2011.
Die konsep is meer direk verbind aan die Bybelverspreiding-konsep. Geen gereelde
aanpassings nodig vir die Randwaarde bydraes nie want die standaardbybel se prys
vorm die basis.
2.8 Die versorgingspakket van br Hennie Dekker het onlangs drasties verander. Dit raak in
besonder br Dekker se vervoertoelaag, medies en pensioen. Die Sinode word versoek
om dit dringend op te neem met br Dekker en ‘n aanbeveling aan die Sinode te maak
vir besluitneming.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.8 kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Die Sinode spreek sy opregte dank uit tot br Hennie Dekker wat baie kosbare werk
verrig binne die BSA en GKSA.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Die Sinode gee aandag aan die versorging van br H Dekker.
Besluit: Afgekeur.
3.3 Die Sinode spreek sy opregte dank uit tot die BSA vir die noodsaaklike werk wat hulle
verrig om die Bybel en geestelike leesstof daar te stel, te bevorder en te versprei.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Die Sinode stel die riglyn vir bydraes per belydende lidmaat per jaar vir
Bybelverspreiding, vas op die Randbedrag om een Bybel te borg. Die Sinode bevorder
dus die projek: “Borg ‘n Bybel per jaar”.
Besluit: Goedgekeur.
3.5 Die Sinode ondersteun en bevorder projek “Bybel op Selfoon” (BoS).
Besluit: Goedgekeur.
F. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Die inkomste van die totale GKSA vir die Bybelgenootskap se 2010 boekjaar lyk soos
volg:

Wes-Kaap
KZN Suid
KAS (Kemptonpark)
Bfn & Noord-Kaap
Oos-Kaap
KZN Noord
Totaal

2010
2009
171 151.90
180 416.78
31 267.15
24 785.10
895 456.36 1 034 937.92
113 645.97
149 773.83
48 878.95
48 651.39
2 904.00
2 593.00
1 263 304.33 1 441 158.02

%
-5.14%
26.15%
-13.48%
-24.12%
0.47%
11.99%
-12.34%

1.2 Aantal Bybels versprei – 2010 boekjaar: Net meer as 1 000 000.
Besluit: Punte 1.1 en 1.2 kennis geneem.
G. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
Aanbeveling oor 2.8
Die Deputate Bybel moet in samewerking met die betrokke Skakeldeputaat, die saak
met die Bybelgenootskap opneem en by die volgende Sinode terugrapporteer.
Besluit: Goedgekeur.
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H. GROETEBOODSKAP VAN BYBELGENOOTSKAP
Ds DJ Bakker stel ds D Taljaard bekend waarna die voorsitter, ds SD Snyman
laasgenoemde aan die woord stel vir die oordra van die groeteboodskap. Nadat ds D
Taljaard die vergadering toegespreek het, rig die voorsitter, ds SD Snyman ‘n
dankwoord aan ds D Taljaard vir die lewer van die boodskap asook die werk wat die
Bybelgenootskap doen.
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14.3

RAPPORT 3 – DEPUTATE BYBEL – BYBELVERTALING (Art 48)

A. Dr AJ Kruger lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
(Acta 2009:98, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3)
1.1. Benoeming van persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling by die
Bybelgenootskap.
1.2. Verleen samewerking in alle sake wat verband hou met die Verdere Afrikaanse
Vertaling van die Bybel.
1.3. Die opdrag van die Sinode 2000 word gekontinueer t.o.v. die Godsname JHWH en
Adonai in die Ou Testament en moet deurlopende aandag genoet.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3 kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1. Insake die benoeming van persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling by die
Bybelgenootskap
2.1.1. Die volgende persone is benoem, met hersiening wanneer nodig, en hulle het ook die
vergaderings van die Advieskomitee bygewoon: Proff HJN van Deventer, JJ J van
Rensburg, HF van Rooy en PP Krüger.
2.1.2. Daar is vertalers vanuit die geledere van die GKSA aangewys wat deurentyd
betrokke is by die vertalingsproses van die NAB.
2.1.2.1. Die proses is aan die gang, maar verloop stadiger as wat aanvanklik bereken was.
(Bylae 1 is ’n skrywe van prof Bernard Combrinck oor die proses en vordering van
die werk aan die vertaling.)
2.1.2.2. Die amptelike benaming vir die vertaling is: “Die Bybel in Afrikaans: ’n Direkte
vertaling”.
2.2. Insake opdrag: Verleen samewerking in alle sake wat verband hou met die Verdere
Afrikaanse Vertaling van die Bybel
2.2.1. Voorkomende sake word op ’n ad hoc basis hanteer.
2.2.2. Die aantal meewerkende kerke aan die huidige proses is heelwat groter as in die
verlede (toe dit hoofsaaklik die GKSA, NG Kerk en NH Kerk was wat betrokke was).
Alle Christelike kerke met ’n belang in ’n Afrikaanse vertaling is uitgenooi om deel te
wees van die proses.
2.2.3. Aangeheg as Bylae 2 is ‘n skrywe oor die weergawe van Ou-Testamentiese
gedeeltes met Messiaanse strekking. Dit blyk dat daar waarskynlik twee uitgawes van
die nuwe vertaling sal wees – een wat algemeen versprei word sonder hoofletters by
hierdie gedeeltes en een wat deur kerkgenootskappe versprei sal word wat die
uitgawe met hoofletters verkies.
2.2.4. Gedeeltes afgehandel tot na fase twee van die vertalingsprojek word tans aan
kerklike lesers gestuur vir kommentaar. Daar is persone uit die GKSA wat deelneem
aan die projek en die gedeeltes kan ook van die internet afgelaai word op die
Bybelgenootskap se webblad (Bylae 3 – die eerste nuusbrief aan die kerklike lesers).
2.2.5. Die projekleier (prof Combrinck) het spesifiek dank uitgespreek teenoor die GKSA
wat dit finansieel moontlik maak vir sekere professore om tyd te bestee aan
vertaalwerk deur gelde beskikbaar te maak vir locum tenentes wat die professore se
las ligter maak.
2.2.6. Dit is dalk nodig om kennis te neem dat die Deutero-kanonieke boeke t.w.v. veral die
Rooms Katolieke Kerk ook vertaal word. Daar sal, soos in die verlede met die 1933vertaling, ’n aparte uitgawe van die Bybel met Deutero-kanonieke boeke wees.
2.3. Die opdrag t.o.v. die onderskeidende vertaling van die Godsname JHWH en Adonai in
die Ou Testament is aangespreek op vergaderings van die Advieskomitee en daar is ’n
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vertalingsriglyn hieroor uitgereik (Bylae 4) nl. dat die Godsname wel onderskeidend
vertaal word.
2.3.1. Vir die GKSA is dit belangrik om te let op die volgende vertalings:
2.3.1.1.
– [yhwh] “die HERE” of “HERE” (wanneer nie in kombinasie met ander name)
2.3.1.2.
en
– [’ad n en ’ d naj] “die Heer” en “my/ons Heer”
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3.1.2 kennis geneem – wysiging is reeds aangebring –
Deputate Handelinge.
3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1. Die opdrag word gekontinueer soos by Sinode 2009, nl.
3.1.1. Benoem steeds en voortdurend persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling by
die Bybelgenootskap (KABA).
3.1.2. Verleen steeds en voortdurend samewerking in alle sake wat verband hou met “Die
Bybel in Afrikaans: ’n Direkte vertaling”.
3.1.3. Die uitvoer van die vertalingsriglyn t.o.v. die Godsname JHWH en Adonai in die Ou
Testament word deurlopend gemonitor (Acta, 2003:114, 5.3.5 en 6.1.3.4), met in ag
neming van die bestaande riglyn vir vertalers (pt 5 hierbo).
Besluit: Punte 3.1. en 3.1.3 goedgekeur.
3.2 Die GKSA ook in die toekoms na die nuwe Afrikaanse Vertaling sal verwys as “Die
Bybel in Afrikaans: ’n Direkte vertaling”.
Besluit: Goedgekeur.
3.3 Die Sinode sy dank uitspreek teenoor die Bybelgenootskap vir die tyd, geld, geloof en
toewyding waarmee hierdie taak aangepak word.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Alle vertalers, begeleidingspan en alle medewerkers voortdurend aan die Here
opgedra word in gebed vir sy besondere toerusting aan die persone.
Besluit: Goedgekeur (wysigings reeds aangebring – Deputate Handelinge).
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14.4

BESWAARSKRIF: GL ERASMUS RAKENDE DIE AFWYS VAN DIE
BESWAARSKRIF OP SINODE 2009 RAKENDE DIE NAV (Artt 17, 74)

A. Dr RM van der Merwe rapporteer namens die Pre-advies Kommissie insake Appèlle en
Beswaarskrifte:
B. Besluit: Die beswaarskrif word nie ontvanklik verklaar nie (die beswaarskrif word nie
gepubliseer nie – Deputate Handelinge).
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15. Diakonale Sake
15.1

RAPPORT 1 – DIAKONALE SAKE – DIAKONALE INRIGTINGS (Art 191)

A. Ds MJ Erasmus lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2003:146, 2.2)
1.1 Die Deputate beheer alle diakonale inrigtings van die GKSA in samewerking met die
plaaslike kerk in wie se ressort die bepaalde inrigting sorteer.
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.
1.3 Om as verteenwoordigers van die kerkverband alle eiendomme wat kragtens sy
opdrag verkry is, te beheer en in die regte belang daarvan op te tree.
1.4 Om pro-aktief op te tree deur skakeling en koördinering van alle diakonale
werksaamhede van die Gereformeerde Kerke.
1.5 Om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en liefdadigheidsinrigtings
volgens KO, art 26.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.5 kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Skakeling na binne
2.1.1 Die tydige beskikbaarstelling van finansiële inligting. Die Administratiewe Buro het die
finansiële administrasie van SDDS oorgeneem (Acta 2003:149, 3.1) en bystand aan
die tehuise op dié terrein verleen.
2.1.2 Die opstel van die nodige begrotings en beskikbaarstelling van maandelikse
finansiële inligting.
2.1.3 Telefoniese skakeling met die tehuise asook besoeke een tot twee keer per jaar.
2.1.4 Voordragte is by die Diakonale Kongresse gelewer.
2.1.5 Briewe is aan diakonieë en Kerkrade oor verskeie sake gerig. Oor seker sake is daar
diakonieë wat getrou reageer en dan ook bystand verleen. Tog is dit duidelik dat
briewe oor die algemeen nie die nodige aandag geniet nie en die kerkverband
behoort daarvan kennis te neem.
2.2 Skakeling na buite
2.2.1 Skakeling met die Owerheid
Die kinderhuise het direk, waar nodig, met Provinsiale Departemente van Welsyn
geskakel.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.2.1 kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbeveling
3.1 Die te benoemde Deputate die opdragte (punt 1) kontinueer.
Besluit: Goedgekeur.
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15.2

RAPPORT 2 – DIAKONALE SAKE – BESTUUR VAN KINDERHUISE EN
OORDRAG VAN SDDS OUETEHUISE (Artt 192, 193)

A. Ds MJ Erasmus lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2009:142, 2.4.1.5)
Die te benoeme Deputate word opdrag gegee om in die lig van KO, art 36 te besin oor
die betrokkenheid van die SDDS by die bestuur van kinderhuise. In die besinning moet
aandag gegee word aan die redes waarom die SDDS-ouetehuise aan die Residensia
Stigting bemaak is, asook oor die betrokkenheid van die SDDS (en diakonieë van alle
kerke) by die geestelike en fisiese versorging van die kinders in die tehuise.”
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Kinderhuise
2.1.1 Die SDDS is art 21 maatskappy. Dit impliseer dat die Deputate wat deur die Sinode
aangewys is, ook direkteure is en wat onder andere verantwoordelik is vir beheer en
toesig en raad aan die kinderhuishuisbesture.
2.1.2 Die SDDS vergader gereeld. Op die vergaderings word daar deur elke kinderhuis
verslag gedoen van die finansies, personeel, dag tot dag versorging van die kinders,
behoeftes op materiële gebied, wat insluit fisiese fasiliteite en ander finansiële nood.
2.1.3 Die SDDS koördineer en fasiliteer en reguleer die verspreiding van die finansies wat
die kerke bydrae met volle insae en samewerking van die twee kinderhuise.
2.1.4 Wat die dag tot dag versorging en bestuur van die kinderhuise aanbetref is dit die
verantwoordelikheid van die onderskeie kinderhuisbestuurders in samewerking met
die onderskeie besture. Wat die skakeling met die onderskeie provinsiale owerhede
aangaan, is dit ook die verantwoordelikheid van die onderskeie bestuurders. Enige
hulp wat die tehuise egter mag vra, word deur die SDDS voorsien. Die kinderhuise
behoort ook aan die SDDS art 21 maatskappy.
2.1.5 Die geestelike versorging kry baie aandag. Die kinders word in die plaaslike
Gereformeerde Kerke gekatkiseer, terwyl die plaaslike predikante waar die
kinderhuise geleë is, die geestelike versorging van die kinders waarneem. Daar word
ook soos in normale Gereformeerde huisgesin huisgodsdiens gehou en kinders het
ook geleentheid vir persoonlike stiltetyd.
2.1.6 Daar word baie moeite gedoen om die kinderhuise se nood en behoeftes onder die
aandag van diakonieë te bring. Alle belangstellendes word ook uitgenooi om betrokke
te raak en gevolglik is daar verskeie diakonieë wat aktief by die kinderhuise betrokke
is.
2.2 Die Ouetehuise
2.2.1 Daar was aanvanklik drie ouetehuise wat onder die jurisdiksie van SDDS geval het,
naamlik Waterberg Ouetehuis (Nylstroom), Ons Huis Ouetehuis (Florida,
Johannesburg) en Huis Dirk Postma Ouetehuis (Burgersdorp).
2.2.2 Die ouetehuise het ontstaan onder die inisiatief van die onderskeie Kerkrade in die
gemeentes waaronder hulle ressorteer. Die situasie het egter ontstaan dat al meer
lidmate van ander kerklike denominasies as inwoners opgeneem is, omrede finansies
dit nie meer toegelaat het dat ouetehuise nie ten volle beset is nie. Die gevolg was
dat daar baie klein persentasie Gereformeerde lidmate in die ouetehuise gehuisves
is. Die SDDS se uitgangspunt is volgens die Skrif en die Formulier vir bevestiging van
die diakens geneem naamlik dat elke individuele diakonie moet toesien dat niemand
99

weens “armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die
geloofsgemeenskap vervreem raak nie.”
(a) Elke diakonie is eerstens verantwoordelik vir die bejaardes in sy eie gemeente.
(b) Daarna sekerlik ook vir die geloofsgenote, en daarna vir ander bejaardes.
2.2.3 Die probleem het al meer ontstaan dat die kerkverband vir net enkele bejaarde
Gereformeerde lidmate, drie ouetehuise moes onderhou. Dit was prinsipieel nie meer
haalbaar nie. In
ekonomiese omgewing van stygende koste en dalende
ondersteuning vanaf owerheidsweë het dit al moeiliker geword om die ouetehuise op
gesonde finansiële basis te bedryf.
2.2.4 Residentia-Stigting is ook
art 21 maatskappy wat met groot kundigheid bestuur
word en het die Stigting twee van die ouetehuise oorgeneem. Omdat die Stigting
reeds
ouetehuis op Bethulie onder moeilike omstandighede bedryf, is nie kans
gesien om Huis Dirk Postma Ouetehuis op Burgersdorp ook oor te neem nie.
2.2.5 Die gemeenskap van Burgersdorp het egter aangedui dat hulself die bestuur van
Huis Dirk Postma Ouetehuis self sal oorneem en is die oordrag bewerkstellig en
afgehandel. Die ondersteuningsbasis van die ouetehuis is verbreed deurdat die hele
plaaslike gemeenskap in groter mate by die ouetehuis betrek is.
2.2.6 Hierdie aangeleentheid is finaal afgehandel.
2.3 Glenzicht Aftree-oord
2.3.1 Sedert Sinode 2009 is die volgende uitstaande sake by die Glenzicht-projek
afgehandel
2.3.1.1 Die retensiewerk wat nie deur die Ontwikkelaar nagekom is nie, is finaal afgehandel.
2.3.1.2 Die rente aan die inwoners verskuldig deur die Ontwikkelaar is bereken en aan die
inwoners betaal.
2.3.1.3 Die enigste uitstaande saak is die konsolidasie van die twee erwe waaruit die
oorspronklike terrein bestaan het wat nie deur Marprieu volgens kontrak afgehandel
is nie. Die bestuur het opdrag gegee en die konsolidasie is wel in die akteskantoor
gedurende Januarie 2009 afgehandel, maar probleme word steeds ondervind
deurdat Johannesburg Stadsraad die nodige administratiewe handelinge rondom
die konsolidasie uitvoer en afhandel nie. Probleme word ook ondervind met
gelewerde munisipale rekeninge van die aftree-oord. Oor hierdie saak sal in die
Aanvullende Agenda gerapporteer word.
2.3.1.4
Versorgingseenheid waarvoor die infrastruktuur daargestel is, is wel vir tyd by
die oord bedryf. Die diens is gestaak nadat die verskaffer nie die mas kon opkom
nie. Die bestuurskomitee van Glenzicht is weer besig om ondersoek te doen of dit
wel moontlik is om versorgingsoord by Glenzicht ekonomies te bedryf.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3.1.4 kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1 Dat die Sinode kennis neem van hierdie Rapport.
3.2 ‘n Woord van dank word gerig aan br CJH Kruger vir die harde werk, tyd en baie
moeite aan Glenzicht Aftree-oord bestee.
Besluit: Punte 3.1 en 3.2 goedgekeur.
D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem
1.1 Versorging van afgetrede werknemers van SDDS
1.1.1 Die Deputate het die volgende opdrag van Sinode 2009 ontvang:
(i) Dat goedkeuring verleen word dat ‘n fonds vir die begin van R200 000 in die lewe
geroep word met die doel dat voormalige werknemers in die daaglikse versorging
bygestaan word.
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(ii) Dat die te benoemde Deputate hierdie aangeleentheid as ‘n saak van prioriteit
ondersoek en dadelik maatreëls in plek stel dat die aangeleentheid met
waardigheid afgehandel kan word (Acta 2009, 141, 2.3).
1.1.2 Die Deputate het ‘n fonds, die “Mediese Bystandsfonds” (omdat mediese uitgawes
die grootste verpligting in pensioenarisse se begroting is) daargestel met die doel om
bystand te verleen aan:
“Werknemers van die kinderhuise voor 2000 wat die broodwinner van die huisgesin
was en hulle afhanklikes, en na aftrede
maandelikse pensioen ontvang, is die
verantwoordelikheid van die kinderhuis waar hulle gewerk het na analogie van KO,
artt 11, 13 en 20 en dan met tussenkoms van die plaaslike diakonie waar hulle
woonagtig is.”
1.1.3 Die fonds is begin en kon gedurende die 2009/2010 finansiële jaar aangevul word.
Weens ‘n gebrek aan fondse kon die fonds in die 2010/2011 finansiële jaar nie
aangevul word nie. Die Deputate het in die huidige finansiële jaar reeds kennis
ontvang van ‘n erflating wat deur die Deputate aangewend kan word. ‘n Besluit is
geneem dat ‘n deel van die erflating tot voordeel van hierdie fonds aangewend sal
word.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.1.3 kennis geneem.
1.2 Rondom Glenzicht Aftree-Oord
1.2.1 Soos in die Rapport vermeld is probleme met die konsolidasie van die twee
oorspronklike erwe ondervind.
1.2.2 Die Stadsraad van Johannesburg is tans in proses om die eiendom te waardeer. Die
bestuur van SDDS sal dan die geleentheid hê om die waardasie te betwis sou ‘n
onrealistiese waardasie daar gestel word. Sodra die waardasie finaal afgehandel is,
sal die eiendom deur Stadsraad van Johannesburg op die munisipale waardasierol
geplaas word en sal huidige probleme met diensterekeninge dan waarskynlik finaal
opgelos kan word.
Besluit: Punte 1.2 tot 1.2.2 kennis geneem.
1.3 Aanbeveling vir te benoeme Deputate
1.3.1 Die Sinode wys die volgende Deputate aan:
1.3.1.1 ’n Voorsitter, Ondervoorsitter en een persoon om die sake namens SDDS by
Glenzicht te hanteer. ’n Verdere 4 persone word aangewys waarvan 2 uit die jong
kerke (verkieslik 1 uit die Vrystaat en 1 uit die Gauteng-omgewing) aangewys moet
word.
1.3.1.2 Verder moet die Besture van die twee kinderhuise self 2 Deputate elk aanwys.
1.3.1.3 Die Adjunk-Bestuurder van die Administratiewe Buro as Skakeldeputaat en die 2
inrigtingshoofde is ex officio-lede van die Deputate.
1.3.1.4 ‘n Adviseur.
Besluit: Punte 1.3.1 en 1.3.1.4 goedgekeur.
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15.4

A.
B.
C.
D.

RAPPORT 4 – DIAKONALE SAKE – BESTUUR EN FINANSIËLE BEHEER
(Artt 193, 196, 197, 198, 199, 271)

Ds MJ Erasmus lewer die rapport en finansiële state.
Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Die finansiële state word na die Kommissie Finansies verwys.
Oudl HAJ Oosthuizen rapporteer namens die Kommissie Finansies.

E. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2006:168, 5)
1.1 Dat die finansiële beheer van alle skemas onder die beheer van die SDDS steeds sal
setel onder die Bestuur van die Administratiewe Buro.
1.2 Dat die geouditeerde state jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro
voorgelê moet word asook aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering.
Besluit: Punte 1.1 en 1.2 kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Algemeen: Die Deputate tree koördinerend op ten opsigte van
2.1.1 Insameling en hantering van fondse.
2.1.2 Bepaling van beleid met betrekking tot personeel.
2.2 Insameling en hantering van fondse: fondse is op die volgende wyses ontvang en
geadministreer:
2.2.1 Waar spesifieke opdragte vir die aanwending van fondse ontvang is, is hierdie
opdragte stiptelik uitgevoer.
2.2.2 Waar fondse ontvang is vir algemene aanwending deur SDDS, is hierdie fondse
verdeel met in agneming van die volgende
2.2.2.1 Fondse wat direk aan die kerkverband aan tehuise gestuur is.
2.2.2.2 Spesifieke behoeftes by die tehuise.
2.2.2.3 Normaalweg het die verdeling op ’n gelyke basis geskied maar verdelings is ook
gedoen waar die tekort op bepaalde tydstip die grootste was.
2.2.2.4 Inspraak deur die kinderhuise oor fondse wat vir hulle ontvang is.
2.2.2.5 Verdeling om voorsiening te maak vir bystand aan diakonieë kragtens KO, art 25
(kyk Rapport 6).
2.2.3 Die geouditeerde state word jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro en
aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering voorgelê.
2.3 Subsidies: Soos in die verlede het dit weer duidelik geword dat subsidies van
owerheidweë nie met inflasie tred hou nie. Soos by alle welsynsorganisasies word die
finansies van die kinderhuise steeds jaar vir jaar onder groter wordende druk geplaas.
2.4 Gedurende die afgelope drie jaar het die Besture en personeel van ons kinderhuise
nog steeds op alle terreine saamgewerk en gereeld vergader om sake van
gemeenskaplike belang te bespreek.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.4 kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbeveling
3.1 Die te benoeme Deputate kontinueer die opdrag (punt 1)
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
F.

FINANSIËLE STATE
Kyk Addendum: Finansiële State agterin Handelinge.
Die finansiële state is jaarliks behoorlik geouditeer en opgestel volgens algemeen
aanvaarde rekeningkundige praktyk. Daar is ook jaarliks ‘n ouditkomiteevergadering
108

gehou, waarby ‘n onafhanklike rekenmeester teenwoordig is. Tydens die vergadering
word relevante sake bespreek met die ouditeur en rekenmeester.
Die Kommissie is van oordeel dat die stelsels en prosesse, vir beheer en toesig, wat
goedgekeur is geímplementeer is en goed funksioneer. Die state is ook jaarliks na
hierdie vergadering aan afgevaardigdes van die Streeksinodes en deur hulle na die
Klassisse en gemeentes, deurgegee.
G. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
Aanbevelings:
1. Die state is gekontroleer en in orde bevind.
2. ‘n Inskrywing op die state met verwysing na nota 8 is opgevolg en die regstelling sal met
die ouditeur opgeneem word.
Besluit: Aanbevelings goedgekeur.
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15.5

RAPPORT 5 – DIAKONALE SAKE – NOODLYDENDES EN
NOODTOESTANDE (Artt 200, 201)

A. Ds MJ Erasmus lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag: (Acta 2003:147, 2.2.2.1)
1.1 Die primêre opdrag is om in samewerking met plaaslike diakonieë, ook in ander
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.
1.2 Stel ondersoek in na noodsituasies en -toestande binne en buite die Republiek van
Suid-Afrika. Bekom gegewens oor die nood van geloofsgenote binne en buite die
GKSA en ook van ander (Gal 6:10).
1.3 Maak en behou kontak met ander kerklike instansies, liggame en instellings wat
gemoeid is met soortgelyke hulpverlening.
1.4 Gee aan die Kerke inligting en advies oor tersaaklike hulpverlening.
1.5 Kry opdrag om alle behoeftes onder die aandag van kerke en diakonieë te bring en
bydraes tot die Fonds vir Noodtoestande te vra.
1.6 Dra daartoe by, sover moontlik, dat die uitdeling van hulp volgens die eise van die amp
van diaken sal geskied.
1.7 Vind weë en middele om hulle werk aan die kerke in die ressort van die Algemene
Sinode bekend te stel.
1.8 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.
1.9 Lig kerke in oor hulle opdrag en voorsien diakonieë van die toepaslike aansoekvorms.
1.10 Die Deputate moet in hulle Rapport aan die Sinode besonderhede van die
hulpverlening aan kerke en instansies verskaf.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.10 kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Gedurende hierdie termyn het die Deputate die fonds jaarliks op vasgestelde bedrag
van R200 000 gehou. Sodra die Deputate bewus geword het van nood, is briewe aan
diakonieë gerig om die spesifieke nood onder hul aandag te bring.
2.2 Sake wat aandag geniet het en waarvoor toekennings gemaak is of inligting deurgegee
is: (met hierdie toekennings is die Sinodeopdragte nougeset nagekom)
2.2.1 Nood van inwoners in Zimbabwe
2.2.2 Noodlydendes in Haiti
2.2.3 Noodlydendes in Japan
2.2.4 Inligting deur gee rakende mediese geval by die GK Boksburg-Suid.
2.3 Hoewel ons die saak van hulpverlening aan diakonieë vir noodleniging gereeld in die
kerkverband bekend gemaak word, ontvang ons weinig aansoeke om hulp uit die
noodfonds terwyl die vermoede bestaan dat daar tog nood bestaan. Die Deputate word
genoodsaak om in terme van die Sinode-opdrag self navraag te doen na nood wat mag
bestaan.
2.4 Dit is duidelik dat
2.4.1 Sommige voorsitters van diakonieë nie posstukke nie ontvang nie.
2.4.2 Diakonieë gee min aandag aan skrywes wat ontvang word.
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2.4.3 Die vinnige wisseling van diakens bring ook mee dat kontinuïteit ’n probleem skep.
2.4.4 Gebrek aan kennis in die afhandeling van sake.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.4.4 kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbeveling
3.1 Die te benoeme Deputate die opdragte (punt 1) kontinueer.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Nood in die kerkverband
Die Deputate het reeds voor die vorige Sinode bewus geword van die nood wat onder
die lidmate in die kerkverband oor ‘n breë front bestaan en dat diakonieë dit moeilik vind
om volledig hieraan aandag te skenk. Daar is in die verlede gepoog om diakonieë in
Klassis verband saam te snoer, maar die pogings was nie volhoubaar nie. Intussen word
die probleme steeds meer en word diakonieë met eie probleme, van wissellende aard en
omvang, gekonfronteer. Waar die Deputate nog nie werklike ‘n oplossing kon vind wat
spesifiek op die GKSA gerig is nie, word die Sinode versoek om die vorige opdrag aan
die Deputate te kontinueer.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Noodtoestande
Na die Rapport ingedien is het die Deputate bewus geword van die nood van boere in
die Noordwes Provinsie en die Vrystaat wat groot verliese gely het weens veldbrande. ‘n
Bedrag is aan AgriSA beskikbaar gestel wat gebruik is vir die aankoop van veevoer.
Besluit: Kennis geneem.
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15.6

RAPPORT 6 – DIAKONALE SAKE – BYSTANDSFONDS (KRAGTENS KO,
ART 25) (Art 202)

A. Ds MJ Erasmus lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag: (Acta 2003:45, 2.1.8.1)
Om hulp op die volgende wyse te verleen aan kerke vir hulp aan predikante wat
ingevolge KO, artt 12, 79 of 80 die bediening voor 1994 verlaat het: Behartig ten opsigte
van die Ondersteuningsfonds (Bystandsfonds vir diakonieë KO, art 25) die bestuur,
beheer en belegging van beskikbare fondse, vra addisionele vrywillige hulpverlening
indien omstandighede dit vereis, stel die Ondersteuningsfonds aan alle kerke bekend,
skep ’n positiewe gesindheid vir die Fonds by lidmate en diakonieë en gee aan die
Sinode riglyne vir bydraes tot die fonds vir die volgende drie jaar
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Deputate het aan diakonieë briewe gestuur waarin die besluite van die Nasionale
Sinode 1994 meegedeel is en die riglyn van ’n vrywillige bydrae beklemtoon is.
Intussen het die Deputate drie diakonieë bygestaan in die versorging van KO, artt 12,
79 of 80 predikante.
2.2 Briewe is aan alle diakonieë gerig om hulle op te roep om vir hierdie saak by te dra met
verwysing na die riglyn van R10 per belydende lidmaat.
2.3 Enkele diakonieë het wel gehoor aan hierdie versoeke gegee, maar die Deputate was
genoodsaak om van tyd tot tyd hierdie uitgawe uit die algemene toekennings aan te
vul.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3 kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbeveling
3.1 Die te benoeme Deputate kontinueer die opdrag (punt 1).
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
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15.7

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR PROJEK
GLENZICHT (Artt 203, 282)

A. Die Sinode gaan in camera.
B. Diaken K Kruger stel die beskrywingspunt.
C. Besluit: Die Sinode het die saak bespreek en verwys na die Kommissie vir
Finansies met die opdrag: “Formulering van besluit oor watter finansiële voordele
die PK Kinderhuise uit die Glenzicht projek toekom”.
D. Ds H Reinecke rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
E. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Dat ’n besluit geformuleer word oor watter finansiële voordeel die President Kruger
Kinderhuise uit die Glenzicht projek toekom (vgl Acta 2009:941 ev). Die projek nader
nou voltooiing en herverkope van die eiendom het ook al plaasgevind.
2. Motivering
2.1 Die ledevergadering besluit om President Kruger Kinderhuis (PKK) Johannesburg op
30 September 1999 te sluit. Sinode 2000 (Acta 2000:197, 2) het hiervan kennis
geneem.
2.2 Sinode 2003 (Acta 2003:149, art 2) keur die aanbevelings van die SDDS goed naamlik:
2.2.1 Dat Glenzicht as ‘n artikel 21 maatskappy geregistreer word.
2.2.2 Die te benoeme Deputate kry opdrag om die administrasie, beheer en toesig van
Glenzicht in nouste samewerking met die Administratiewe Buro wat die finansiële
sake hanteer uit te oefen.
2.2.3 Dat die ontwikkeling onder streng finansiële beheer en toesig voortgesit word.
2.3 Tot op dese is daar geen besluit geformuleer oor watter finansiële voordeel die
President Kruger Kinderhuise uit die Glenzicht-projek gaan trek nie.
2.4 Indien die kerke in gebreke bly om sodanige besluit te formuleer, kan dit gebeur dat die
Glenzicht-bate vir die President Kruger Kinderhuise verlore raak.
Besluit: Gevolg word gegee aan die beskrywingspunt met toevoeging dat alle
beskikbare inkomste na die kinderhuise sal gaan.
F.
1.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
Opdrag
Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria oor projek Glenzicht: Die Sinode het die saak
bespreek en verwys na die Kommissie vir Finansies met die opdrag: “Formulering van
besluit oor watter finansiële voordele die PK Kinderhuise uit die Glenzicht projek
toekom”.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die GKSA het by geen Sinode ‘n besluit of ‘n belofte gemaak dat Glenzicht-projek se
finansiële opbrengs tussen die President Kruger Kinderhuise verdeel sal (of moet)
word nie. Nêrens is daar ‘n Sinodebesluit dat ‘n finansiële voordeel uit hierdie projek vir
die PK Kinderhuise “toekom” nie. Punt 2.3 van die Beskrywingspunt is ‘n aanname en
‘n interpretasie van iets wat nie bestaan nie. Die PK Kinderhuise het regtens geen
aanspraak op enige finansiële voordele uit die Glenzicht projek nie.
2.2 Die feite is dat Glenzicht-projek se finansiële opbrengs uit herverkope in die helfte
verdeel word:
2.2.1 Waarvan 50% in die SDDS-fondse gehou word vir Glenzicht se verpligtinge, uitgawes
en instandhouding (ooreenkomstig kontraktuele klousules), en
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2.2.2 Waarvan 50% in die SDDS-fondse gehou word vir die SDDS se 6 huidige
versorgingsprojekte.
2.3 Die twee PK Kinderhuise is deel van die SDDS se huidige ses versorgingsprojekte. Die
PK Kinderhuise ontvang dus finansiële voordeel uit die Glenzicht-projek se finansiële
opbrengs uit herverkope.
2.4 Die SDDS is die Art 21 Maatskappy en regspersoon wat die gesag uitoefen oor die
twee PK Kinderhuise, Glenzicht-projek en Diakonale Noodleniging (tans ses
versorgingsprojekte) (vgl Acta 2000:149, 1.3.1).
2.5 Die twee PK Kinderhuise is nie twee onafhanklike regspersone op hul eie nie, maar
hulle is onder die regspersoon van die SDDS (Art 21 Maatskappy). Die twee PK
Kinderhuise is afsonderlik as NPO’s onder die SDDS Art 21 Maatskappy geregistreer –
elkeen het dus sy eie afsonderlike NPO registrasie.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.5 kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings:
3.1 Die Sinode bevestig die huidige praktyk dat die finansiële opbrengs uit herverkope van
die Glenzicht-projek soos volg verdeel word:
3.1.1 50% aan die Glenzicht-projek vir onderhoud, instandhouding en ander verpligtinge
(soos kontraktueel bepaal deur die koopkontrakte se klousules), en
3.1.2 50% aan die SDDS vir die befondsingsverpligtinge (tans onder andere die versorging
van die twee PK Kinderhuise, versorgings van afgesette predikante,
Mediesefondsbydraes van Kinderhuispersoneel en die Bystandsfonds KO, art 25).
3.2 Die Sinode gee opdrag aan die SDDS Deputate en SDDS Direkteure om seker te
maak dat die NPO registrasies van die SDDS, PKK-Pretoria en PKK-Reddersburg
voldoen aan die jongste wetgewing soos bepaal deur die RSA regering en deur die
betrokke Provinsiale regerings, sodat die Kinderhuise steeds die staatsubsudies kan
bekom.
3.3 Die SDDS-Deputate en Direkteure vra die kundige advies van die Regsdeputate om
hul hierin (3.2) behulpsaam te wees indien nodig.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 goedgekeur.
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15.8

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR NIE
WINSGEWENDE ORGANISASIE (NPO) EN DIAKONIEË VAN DIE GKSA
(Art 204)

A. Die Sinode gaan in camera.
B. Diaken K Kruger stel die beskrywingspunt.
C. Besluit: Die beskrywingspunt word verwys na die Regsdeputate.
D. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Dat die direksie van die Nie Winsgewende Organisasie (Non Profitable Organization,
voorheen Artikel 21-maatskappy), wat aan die SDDS gekoppel is, deur die lede van die
diakonale ledevergadering ingevolge die Konstitusie vir Tehuise soos goedgekeur deur
Sinode 2006 (Acta 2006:158-162), aangewys word.
2. Motivering
2.1 ’n Artikel 21 Maatskappy is op 15 Augustus 1947 geregistreer met die bedoeling
volgens die Akte van Oprigting dat die Direksie van die maatskappy die bates van die
diakonieë van die GKSA moet bestuur. Op 6 Julie 1984 is dieselfde maatskappy
geherregistreer met ‘n sertifikaat van verandering van die naam van die maatskappy.
Die direksielede is by die Registrateur van Maatskappy onder registrasie
1947/026814/08 aangedui as die lede van die SDDS, die twee hoofde van die
kinderhuise asook die skakeldeputaat.
2.2 In enige demokratiese bestel word die Wetgewende Gesag en die Uitvoerende Gesag
geskei en hierdie beginsel word in die administrasie van so ‘n land toegepas. Die
bedoeling vir die stigting van ‘n Artikel 21 maatskappy (in terme van nuwe wetgewing
Nie Winsgewende Organisasie) was sekerlik ook ingedagte deur die beheer te setel in
die SDDS en die uitvoering in die direksie van die Artikel 21 Maatskappy. Die reël is
egter versteur deurdat die dieselfde lede van die SDDS benoem is as direksielede en
ook die amptenare op die uitvoerende vlak.
2.3 Hierdie saak kan ordelik reggestel word deur die lede van die SDDS en die
direksielede van die Nie Winsgewende Organisasie behoorlik van mekaar te onderskei
en skei.
Besluit: Die beskrywingspunt word verwys na die Regsdeputate.
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15.9

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR DIE
SAMESTELLING VAN SDDS (Art 205)

A. Die Sinode gaan in camera.
B. Diaken K Kruger stel die beskrywingspunt.
C. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Dat die Sinode sy bedoeling soos gestel in 1945 en herbevestig in 1976 gestand doen,
naamlik dat die Bestuur van die Kinderhuise vier diakens benoem en die Sinode ‘n
minimum van twee en ‘n maksimum van drie predikante benoem (byvoeg).
Dat die benoeming van die vier diakens geskied tydens die algemene ledevergadering
van die Kinderhuise (twee per kinderhuis) soos bepaal in die Konstitusie vir Kinderhuise
wat deur die Sinode 2006 goedgekeur is.
2. Motivering
2.1 Sinode 1945 (Acta 1945:20) het die volgende besluit: “Hiermee word herroep die
volmag wat kragtens art 109 van die Acta van Sinode 1933 gegee is aan ‘n
kerkregtelike onbekende liggaam genoem Diakonieë van Transvaal om ‘n weeshuis te
beheer en hierdie mandaat word verstrek aan die SDDS. Die Deputaatskap sal soos
volg wees drie predikante een uit elke provinsie en vier diakens een uit elke provinsie
en twee uit die Transvaal”.
2.2 In aansluiting hierby het Sinode 1976 (Acta 1976:45, 3.6) besluit: “Die SDDS moet
allereers uit diakens bestaan. Volgens KO, art 40 word ook predikante bygevoeg”.
2.3 Sinode 2009 (Acta 2009:142, 2.4.1.2) keur goed dat die Besture van die twee
Kinderhuise self twee Deputate elk aanwys om op die SDDS te dien.
2.4 Die magte van die SDDS word in die Handelinge van die Sinode deurgaans as
kontrolerend (beherend) en adviserend in oorleg met die plaaslike Kerkraad, in wie se
ressort die tehuise geleë is, aangedui.
2.5 As gevolg van verskeie redes is die bedoeling van die Sinode versteur deurdat die
diakens in die minderheid in die SDDS is. Gevolglik kan dit nie met reg gesê word dat
die diakens hulle eie diakonale sake bestuur nie.
2.6 Hierdie saak kan reggestel word deur vier diakens tydens die algemene
ledevergadering van die kinderhuise op die SDDS te verkies.
Besluit: Dat gevolg gegee word aan die beskrywingspunt.
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16. Ekumenisiteit en Owerheid
16.1

RAPPORT DEPUTATE EKUMENISITEIT – OWERHEID (Artt 102, 251)

A. Ds C Aucamp lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Finansiële aspekte van die rapport word verwys na die Kommissie vir
Finansies.
D. Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
E. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:147.
1.1 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/kan skakel (soos bv Solidariteit Alliansie) te onderhou.
1.2 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.
1.3 Om oor die voortgesette deelname aan die Parlementêre lessenaar te oordeel, en
indien samewerking as verkieslik beskou word, daarmee voort te gaan met die
“Parlementêre Lessenaar” van die NG Kerk saam te werk en ook daarvoor te begroot.
1.4 Wetgewing en die uitvoering daarvan te monitor en indien nodig, op te tree in die lig
van die besluite van die Sinode, deur moontlike en toeganklike kanale wat die regering
bied, te gebruik. Die Deputate moet voorgestelde wetgewing bestudeer en in die lig
van die Skrif, Belydenis, Kerkorde, Sinodebesluite en Gereformeerde etiek op die
mees effektiewe wyse daarop kommentaar lewer.
1.5 Wanneer nodig, in gesprek te tree met die onafhanklike meganismes wat die Grondwet
bied ter ondersteuning van die grondwetlike demokrasie soos bv die Openbare
Beskermer, die Kommissie vir Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur,
Godsdiens en Taalgemeenskappe en die Menseregte-kommissie.
1.6 Skakeling tussen verskillende Deputategroepe te bewerkstellig sodat gekoördineerd
gewerk kan word met betrekking tot gesprek en kommentaar na die owerheid. Ander
Deputate van die GKSA moet eers met hierdie Deputate skakel alvorens hulle in
gesprek tree of kommentaar lewer.
1.7 Om persone te benoem wat op die Church Leaders Forum kan dien.
1.8 Om die GKSA te verteenwoordig by die Ad-hoc komitee wat aanvanklik op die
beskerming van Eiendomsreg gefokus het.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.8 kennis geneem.
2. Sake om van kennis te neem
2.1 Die Deputate het skakeling gehad d.m.v. vergadering en e-pos.
2.2 Die Deputate het op 2 April 2009 saam met ander groeperinge ’n ontmoeting met Pres
Jacob Zuma gehad. Tydens hierdie geleentheid het die Deputate sy kommer
uitgespreek oor openbare politieke uitsprake waarin Mnr Zuma as ’n Messias beskryf is
en die toenemende tendens van rasse-polarisasie in Suid-Afrika. ’n Pleidooi is gelewer
vir oop en deursigtige regering, asook die beskerming van die beginsels van ’n regstaat
(vgl Bylae 1).
2.3 Lede van die Deputate het op 4 Augustus 2009 ’n gesprek met die Hoofbestuur van die
TLU gehad. Die TLU het versoek dat die GKSA boere bystaan met traumaberading,
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die staat aanspreek oor voedselonsekerhede en poog om die agteruitgang van morele
waardes te bekamp. Die Deputate het kennis geneem van die versoeke.
2.4 Die Deputate het op 3 November 2009 ’n voorlegging van die TKR oor die toekomstige
funksionering van die Parlementêre Lessenaar met enkele voorgestelde wysigings
ondersteun.
2.5 Lede van die Deputate het op 28 Oktober 2009 ’n werkswinkel van die Parlementêre
Lessenaar oor die moontlike dekriminalisering van volwasse prostitusie bygewoon. Die
Deputate het sy teenkanting uitgespreek teen enige pogings om prostitusie te
dekriminaliseer.
2.6 Lede van die Deputate het op 2 Februarie 2010 ’n gesprek gehad met afgevaardigdes
van die Vrije Gereformeerde Kerk om idees uit te ruil oor getuienis teenoor die
owerheid.
2.7 Die Deputate het op 5 April 2010 ’n verklaring uitgevaardig waarin dit die SuidAfrikaanse bevolking tot kalmte opgeroep het na die moord op mnr Eugene
Terblanche. Christene is opgeroep om deur voorbeeld en voorbidding mee te werk tot
vrede in die land, terwyl ’n beroep op die regering gemaak is om aandag te gee aan die
veiligheid van plaasinwoners (vgl Bylae 2).
2.8 Lede van die Deputate Ekumenisiteit Owerheid het op 6 April 2010 met die vakbond
Solidariteit ’n gesprek gevoer in die lig van Sinode 2010 se mandaat aan die Deputate
om met burgerlike bewegings, spesifiek Solidariteit te skakel. Dr Dirk Hermann, mnr
Willie Spies en mnr Johan Kruger het die lede van die Deputate te woord gestaan. Die
uitkoms van die gesprek was dat die Deputate vir mnr Johan Kruger gekoöpteer het
om op die Deputate te dien. Mnr Kruger is ’n Gereformeerde lidmaat van Wapadrant en
hoof van Solidariteit se navorsingsafdeling wat wetgewing en openbare gebeure
monitor. Sy taak sal wees om die nodige inligting insake nuwe wetgewing aan die
Deputate deur te gee.
2.9 Die Deputate het sedert 14 Februarie 2008 deelgeneem aan die opstel van ’n KonsepHandves van Godsdiensregte. Verskeie voorstelle van die Deputate is in die Handves
opgeneem. Die Handves is op 21 Oktober 2010 deur afgevaardigdes vanuit
verskillende denominasies en gelowe aanvaar en onderskryf. Ds Cassie Aucamp het
die dokument namens die Deputate Ekumenisteit Owerheid onderskryf. Die dokument
poog om godsdienstige groepe se regte te verskans deur juridiese inhoud te gee aan
die breë beginsels wat in die Grondwet gestel word met betrekking tot godsdiensregte.
Prossesse is in werking gestel om die Handves aan die Parlement voor te lê vir
aanvaarding. Die Deputate sal in die Aanvullende Agenda rapporteer oor beginsels wat
ter sprake behoort te wees wanneer die GKSA met ander godsdienste handel.
2.10 Die Deputate het op 6 Februarie 2011 ’n verklaring uitgevaardig waarin beswaar
gemaak is teen godslasterlike uitlatings van Pres Jacob Zuma waarin hy gestel het dat
lidmaatskap aan die ANC toegang tot die hemel verseker (vgl Bylae 3).
2.11 Die Deputate sal in die Aanvullende Agenda ’n Rapport indien oor menseregte.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.11 kennis geneem.
3. Sake om oor te besluit
3.1 Die vorige Sinode het dit aan die Deputate opgedra om oor die GKSA se voortgesette
deelname aan die Parlementêre Lessenaar te oordeel. Die Deputate beveel aan dat
die GKSA sy deelname aan die Parlementêre Lessenaar voortsit, aangesien die TKR
sedert die vorige Sinode ’n nuwe dokument daargestel het wat die werksaamhede en
werkswyse van die Lessenaar bepaal. Die dokument is deur die Deputate goedgekeur.
Verder gee die Lessenaar belangrike inligting deur aan die Deputate mbt
huweliksbevestigings, Parlementêre skedules en wetgewing.
Besluit: Goedgekeur.
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3.2 Die Sinode wys nuwe Deputate aan met die volgende opdragte:
3.2.1 om 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/kan skakel (soos bv Solidariteit Alliansie) te onderhou
3.2.2 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
3.2.3 om met die “Parlementêre Lessenaar” van die NG Kerk saam te werk en ook
daarvoor te begroot
3.2.4 wetgewing en die uitvoering daarvan te monitor en indien nodig, op te tree in die lig
van die besluite van die Sinode, deur moontlike en toeganklike kanale wat die
regering bied, te gebruik. Die Deputate moet voorgestelde wetgewing bestudeer en in
die lig van die Skrif, Belydenis, Kerkorde, Sinodebesluite en Gereformeerde etiek op
die mees effektiewe wyse daarop kommentaar lewer
3.2.5 wanneer nodig, in gesprek te tree met die onafhanklike meganismes wat die
Grondwet bied ter ondersteuning van die grondwetlike demokrasie soos bv die
Openbare Beskermer, die Kommissie vir Bevordering en Beskerming van die Regte
van Kultuur, Godsdiens en Taalgemeenskappe en die Menseregte-kommissie
3.2.6 skakeling tussen verskillende Deputategroepe te bewerkstellig sodat gekoördineerd
gewerk kan word met betrekking tot gesprek en kommentaar na die owerheid. Ander
Deputate van die GKSA moet eers met hierdie Deputate skakel alvorens hulle in
gesprek tree of kommentaar lewer
3.2.7 om die GKSA te verteenwoordig by die Ad-hoc komitee wat aanvanklik op die
beskerming van Eiendomsreg gefokus het.
Besluit: Punte 3.2 tot 3.2.7 goedgekeur.
4.

Begroting
Die begroting sal afsonderlik ingedien word.
Besluit: Kennis geneem.
F.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
Aanbeveling:
Die betrokke Deputate moet sodra die inligting vir die begroting beskikbaar is, die
begroting by die Bestuur van die Administratiewe Buro indien.
Besluit: Goedgekeur.
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16.2

RAPPORT 1 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS – ALGEMENE
SAKE (Art 167)

A. Ds HS Coetzee lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Besluite van vorige Sinodes wat bepalend is vir die opdragte aan die Deputate
Vir kennisname
1.1 Deputate Ekumenisiteit: Buitelands 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).
1.2 Die uiteindelike eenheid van Gereformeerde Kerke moet "as ons dringendste en
belangrikste ekumeniese roeping" gesien word (Acta 1970:69).
1.3 Die doel van die ekumeniese gesprek is die uitdra van die universele evangelie
waardeur alle kerke 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).
1.4 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).
1.5 Met die eenheid van die kerk word nie eendersheid van plaaslike kerke bedoel nie.
Daar sal noodwendig uiterlike verskille, bv. in liturgie en bedieningsmetodes tussen
plaaslike kerke in verskillende wêrelddele voorkom (Acta 1997:171,2.1.1.4).
1.6 Die ekumeniese roeping is dan gerig op "herstel van die eenheid van die kerk" (Acta
1967:365).
1.7 In die uitlewing van die ekumeniese roeping gaan dit egter nie net om 'n gesprek oor
hoe kerkgemeenskappe sigbaar een kan word nie, maar ook oor profetiese getuienis
vir die waarheid teen die leuen, asook oor samewerking in soverre daar 'n
gemeenskaplike taak is wat behartig moet word (Acta 1997:176, 3.2.1).
1.8 Gesien in die lig daarvan dat die GKSA 'n onbegrensde ekumeniese roeping het (Acta
1976:366) en die noodsaaklikheid van die profetiese roeping van die GKSA in SuidAfrika baie groot is, is dit belangrik dat die GKSA (onder andere deur hierdie Deputate)
insette en getuienis by godsdiensinstansies, waar onder die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke en soortgelyke organisasies, sal lewer (Acta 1997:177, 3.2.3).
Besluit: Punte 1.1 tot 1.8 kennis geneem.
2. Finansies
2.1 Besluite 2009
Die Sinode begroot weer vir die werksaamhede van die Deputate soos volg:
2.1.1 Een verpligte kollekte per jaar word deur die kerke afgestaan vir die uitvoering van
die GKSA se ekumeniese opdrag.
2.1.2 Reiskoste (binnelands), daggeld (binnelands) en ander noodsaaklike verpligtinge
word uit die Sinodekas voorsien.
2.1.3 Die Sinode maak voorsiening vir die kerke se gesamentlike verantwoordelikheid ten
opsigte van die bediening in Londen deur een verpligte kollekte per jaar.
2.1.4 Die Sinode maak ook voorsiening vir die verpligte jaargelde ten opsigte van die
ICRC.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.1.4 kennis geneem.
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Vir kennisname
2.2 Uitvoering van opdrag
Die finansiële aspekte is volgens begroting en in samewerking met die Administratiewe
Buro hanteer. Dank word uitgespreek vir die kerke wat deur middel kollektes en ramings
dit moontlik gemaak het om hierdie werk te doen. Daar word voorsien dat daar in die
behoeftes van werksaamhede van die volgende Deputate op dieselfde wyse voorsien
kan word.
Vir besluitneming
Aanbevelings
Die Sinode begroot soos volg vir die werksaamhede van die Deputate:
2.2.1 Een verpligte kollekte per jaar word deur die kerke afgestaan vir die uitvoering van
die GKSA se ekumeniese opdrag.
2.2.2 Reiskoste (binnelands), daggeld (binnelands) en ander noodsaaklike verpligtinge
word uit die Sinodekas voorsien.
2.2.3 Die Sinode maak voorsiening vir die kerke se gesamentlike verantwoordelikheid ten
opsigte van die bediening in Londen deur een verpligte kollekte per jaar.
2.2.4 Die Sinode maak weer uit die Sinodekas voorsiening vir die verpligte jaargelde ten
opsigte van die ICRC.
2.2.5 Die Sinode maak, aangesien jaargelde nie gehef word nie, uit die Sinodekas
voorsiening vir ’n eenmalige skenking van R10 000 vir die werksaamhede van die
World Reformed Fellowship.
2.2.6 Die Sinode maak uit die Sinodekas voorsiening vir ’n finansiële uitgawe van R10 000
wat vir sendingkoördinering aangewend moet word.
2.2.7 Die Sinode gee aan die Deputate die bevoegdheid om, indien daar voldoende fondse
uit die kollektes beskikbaar is, dit vir afgevaardigdes van kerke finansieel te help
moontlik maak om die Sinodes van die GKSA by te woon om sodoende ekumeniese
bande te versterk.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.7 goedgekeur.
3. Brosjure vir bekendstelling van die GKSA
3.1 Opdrag
3.1.1 Die Deputate moet sorg dra dat die Brosjure gepubliseer en elektronies beskikbaar
gestel word.
3.1.2 ’n Inligtings-DVD moet saamgestel word vir bekendstelling van die GKSA.
Besluit: Punte 3.1.1 en 3.1.2 kennis geneem.
Vir kennisname
3.2 Uitvoering van opdrag
Die brosjure is op datum gebring en gedruk. Daar is besluit om weens die koste
verbonde aan ’n DVD nie met die maak daarvan voort te gaan nie.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
3.3 Aanbevelings
Dat die brosjure wat opgestel is, waar die geleentheid hom voordoen, versprei word.
Besluit: Goedgekeur.
4. Algemene opdragte
4.1 Opdrag
4.1.1 Ekumeniese kontak wat tot die erkenning van ekumeniese bande en eenheid kan lei,
word gemaak met kerke wat met die GKSA een is in leer, diens en tug (KO, art 85).
4.1.2 Middelmatige verskille behoort nie in die weg te staan van ekumeniese eenwording
nie.
4.1.3 Die praktiese betekenis van ekumenisiteit word vergestalt in sake soos: attestasie en
beroeping; uitnodiging na mekaar se Sinodes; insette in mekaar se besluitneming.
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4.1.4

Die betekenis van ekumenisiteit word met betrekking tot spesifieke sake in
byvoorbeeld Die Kerkblad en by wyse van kort inligtingstukke aan Kerkrade, bekend
gemaak.
4.1.5 Die Deputate kry opdrag om wat die GKSA onder ekumeniese eenheid (kerklike
korrespondensie) verstaan, te formuleer en daaroor ooreenstemming te bereik met
Deputate van die kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is.
4.1.6 Die Deputate kry opdrag om die tersaaklike besluite van Sinode 2009 weer in Engels
te laat vertaal en dit uit te stuur na al die kerkgemeenskappe met wie die GKSA in
korrespondensie is. Hiervoor word deur die Sinode begroot.
4.1.7 Een van die Deputate van Ekumenisiteit: Buitelands word ter wille van noodsaaklike
skakeling benoem by Ekumenisiteit: Binnelands.
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.7 kennis geneem.
Vir kennisname
4.2 Uitvoering van opdrag
4.2.1 Aan al die sake is voortdurend aandag gegee tydens ekumeniese gesprekke en
skakeling. Dit blyk dat daar steeds onduidelikheid bestaan oor die interpretasies van
verskillende kerke oor wat ekumeniese eenheid in die praktyk beteken.
4.2.2 Daar het enkele berigte in Die Kerkblad verskyn, maar hieraan sal meer aandag
gegee moet word.
Besluit: Punte 4.2.1 en 4.2.2 kennis geneem.
Vir besluitneming
4.3 Aanbevelings
4.3.1 Ekumeniese kontak wat tot die erkenning van ekumeniese bande en eenheid kan lei,
word gemaak met kerke wat met die GKSA een is in leer, diens en tug (KO, art 85).
4.3.2 Die praktiese betekenis van ekumenisiteit word vergestalt in sake soos: attestasie en
beroeping; uitnodiging na mekaar se Sinodes; insette in mekaar se besluitneming.
4.3.3 Die betekenis van ekumenisiteit word met betrekking tot spesifieke sake in
byvoorbeeld Die Kerkblad en by wyse van kort inligtingstukke aan Kerkrade, bekend
gemaak.
4.3.4 Die Deputate kry opdrag om wat die GKSA onder ekumeniese eenheid (kerklike
korrespondensie) verstaan, te formuleer en daaroor ooreenstemming te bereik met
Deputate van die kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is.
4.3.5 Die Deputate kry opdrag om die tersaaklike besluite van Sinode 2012 met die
kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is te kommunikeer.
4.3.6 Een van die Deputate van Ekumenisiteit: Buitelands word ter wille van noodsaaklike
skakeling benoem by Ekumenisiteit: Binnelands.
Besluit: Punte 4.3.1 tot 4.3.6 goedgekeur.
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16.3

RAPPORT 2 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS –
NEDERLAND (Artt 168, 169)

A. Ds HS Coetzee lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: Ds HS Coetzee (s), dr CJ Smit, dr SP van der
Walt, prof A le R du Plooy, ds MA Modise.
1.

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
1.1 Opdrag
1.1.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die CGKN,
wat 'n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens prakties op
ekumeniese vlak tot uitdrukking kom.
1.1.2 Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van Deputate en
praktiese samewerking – veral op die terrein van sendingwerk – waar dit moontlik is.
Besluit: Punte 1.1.1 en 1.1.2 kennis geneem.
1.2 Uitvoering van opdrag
1.2.1 Die Sinode van die CGK is in Oktober 2011 deur prof A le R du Plooy en ds HS
Coetzee bygewoon. Gesprekke is tydens die Sinode saam met Deputate van ander
kerke waarmee die CGK bande het, gevoer. Daar was ook bilaterale gesprekke
tussen die Deputate waartydens daar veral klem gelê is op die gesprek insake
kerkeenheid tussen die GKSA en Sinode Soutpansberg. Groete is oorgedra en die
Deputate het in twee verskillende gemeentes in erediens voorgegaan.
1.2.2 As gevolge van die betrokkenheid van die CGK by beide Sinode Soutpansberg en
die GKSA was daar wedersydse skakeling en bywoning van vergaderings tussen die
deputaatgroepe.
Besluit: Punte 1.2.1 en 1.2.2 kennis geneem.
Vir besluitneming
1.3 Aanbevelings
1.3.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die CGK,
wat 'n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens prakties op
ekumeniese vlak tot uitdrukking kom.
1.3.2 Die Deputate moet, in die lig van hierdie Sinode se besluite oor die verhouding met
Sinode Soutpansberg, met die CGK in gesprek tree oor hoe hulle bande met
Soutpansberg die bande met die GKSA beïnvloed.
1.3.3 Daar moet gepoog word om konkrete gestalte te gee aan ekumeniese eenheid deur
bv. bydraes op mekaar se Sinodes.
1.3.4 Die kerklike eenheid moet onderhou en verder uitgebou word deur besoeke van
Deputate en deur samewerking, onder andere ten opsigte van sendingwerk soos bv
in Botswana.
Besluit: Punte 1.3.1 tot 1.3.4 goedgekeur.
2.

Nederlands Gereformeerde Kerken (NedlGK)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
2.1 Opdrag
2.1.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die
NedlGK, wat 'n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens
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prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom;
Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van Deputate en
praktiese samewerking waar dit moontlik is.
Besluit: Punte 2.1.1 en 2.1.2 kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
Ten tye van die besoek van die Deputate aan Nederland met die oog op die bywoning
van die Sinode van die CGK is daar ’n gesprek met ’n Deputaat van die NedlGK
gevoer. Weens koste verbonde aan ’n besoek is die Sinode van die NedlGK in 2011
nie bygewoon nie. Die gesprek het hoofsaaklik gehandel rondom samewerking, onder
andere in KwaZulu Natal.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
2.3 Aanbevelings
2.3.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die
NedlGK, wat 'n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens
prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom.
2.3.2 Wedersydse inligting ten opsigte van sendingwerk en opleiding op die sendingveld in
Afrika en Suid-Afrika moet verkry word.
2.3.3 Die Deputate moet meehelp om die posisie van sendingkerke en -predikante van die
NedlGK in Suid Afrika op ’n gesonde kerkregtelike manier voort te sit.
2.3.4 Daar moet gepoog word om konkrete gestalte te gee aan ekumeniese eenheid deur
bv bydraes op mekaar se Sinodes.
2.3.5 Die kerklike eenheid moet onderhou en verder uitgebou word deur besoeke van
Deputate en deur samewerking waar moontlik is.
Besluit: Punte 2.3.1 tot 2.3.5 goedgekeur.
2.1.2

3.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
3.1 Opdrag
3.1.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die GK(v),
waarin eenheid ten opsigte van leer, diens en tug tot uiting kom.
3.1.2 Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van Deputate en
praktiese samewerking waar dit moontlik is.
3.1.3 Kontinuerende samesprekings moet gevoer word om verder uit te werk watter
praktiese inhoud – en op watter terreine – aan die begrip ekumeniese eenheid tussen
die twee kerkgemeenskappe gegee moet word, bv tov samewerking waar beide
kerkgemeenskappe betrokke is soos in Sri Lanka.
Moontlikhede vir 8.3.3 se praktiese inhoud is om vraagstukke wat die Sinode
behandel, met hulle gesprek te voer, en om moontlik betrokke te raak by hul
binnelandse verhoudinge in Nederland tussen kerke. Op hierdie manier sal ons
ervaring met verhoudings met binnelandse kerke met hul gedeel word.
Besluit: Punte 3.1.1 tot 3.1.3 kennis geneem.
3.2 Uitvoering van opdrag
3.2.1 Ten tye van die besoek in van die Deputate aan Nederland met die oog op die
bywoning van die Sinode van die CGK is daar ’n gesprek met ’n Deputaat van die
GK(v) gevoer. Weens koste verbonde aan ’n besoek is die Sinode van die GK(v) in
2011 nie bygewoon nie. Ds HS Coetzee het in ’n erediens voorgegaan.
3.2.2 Die gesprekke het gehandel oor onderlinge verhoudinge tussen kerke in Nederland
en ook oor die gesamentlike betrokkenheid by die kerke in die Demokratiese
Republiek van die Kongo. Inligting is ingewin oor die kerke se betrokkenheid in Sri
Lanka.
Besluit: Punte 3.2.1 en 3.2.2 kennis geneem.
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Vir besluitneming
3.3 Aanbevelings
3.3.1 Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die GK(v),
wat 'n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens prakties op
ekumeniese vlak tot uitdrukking kom.
3.3.2 Daar moet gepoog word om konkrete gestalte te gee aan ekumeniese eenheid deur
bv bydraes op mekaar se Sinodes.
3.3.3 Die kerklike eenheid moet onderhou en verder uitgebou word deur besoeke van
Deputate en deur samewerking waar moontlik is.
Besluit: Punte 3.3.1 tot 3.3.3 goedgekeur.
4.

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
4.1 Opdrag
Pogings om verkennend kontak met die PKN te maak, word steeds deur die Deputate
voortgesit.
Besluit: Kennis geneem.
4.2 Uitvoering van opdrag
Ten tye van die besoek van die Deputate aan Nederland met die oog op die bywoning
van die Sinode van die CGK is daar ’n gesprek met Deputate van die PKN gevoer. Die
gesprek was die eerste in baie jare en inligting oor die kerke kon uitgeruil word. Die
ekumeniese beleid van die PKN is meer geskoei op ’n pragmatiese- eerder as ’n
konfessionele paradigma. Bestaande bande wat die drie kerkgemeenskappe gehad het
voor hulle samesmelting word gehandhaaf maar hulle fokus skuif algaande na kerke
met wie hulle as PKN kan saamwerk.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
4.3 Aanbeveling
Daar op die vlak van ekumeniese kontak met die PKN gehou word.
Besluit: Goedgekeur.
D. GROETEBOODSKAPPE NEDERLANDSE KERKE
1. Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland: Prof E Peels rig enkele woorde tot die
vergadering.
2. Nederlandse Gereformeerde Kerken: Ds AH Reitsema rig enkele woorde tot die
vergadering.
3. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt: Ds JM van Leeuwen rig enkele woorde tot die
vergadering
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16.4

RAPPORT 3 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS –
AUSTRALASIË (Artt 170, 171, 172)

A. Dr HG Stoker lewer punte 1 en 2 van die rapport en ds ASA de Bruyn punt 3.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: Dr HG Stoker (s), ds ASA de Bruyn.
1.

Christian Reformed Churches of Australia (CRCA)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
1.1 Opdrag
1.1.1 Dat die GKSA se eenheid met die CRCA herbevestig en verder uitgebou word onder
andere deur samewerking op verskeie terreine en die bywoning van en insette tydens
Sinodes.
1.1.2 Dat CRCA geken word in die voortgesette samesprekings tussen die GKSA en die
PCAus.
1.1.3 Dat samesprekings gevoer word met PARC (Perth Afrikaanse Reformed Church) op
grond van hulle versoek in die verband.
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.1.3 kennis geneem.
1.2 Uitvoering van opdrag
1.2.1 CRCA
Die Sinode van die CRCA is 11-15 Mei 2009 te Wonga Park Reformed Church,
Melbourne deur ds Stefaans de Bruyn bygewoon. Die fondse vir die vliegkaartjie is
betaal deur die Kommissie vir buitelandse bediening tussen die drie Afrikaanse
susterskerke. Gedurende hierdie Sinode het die CRCA formeel bande gesluit met die
Nederduits Hervormde Kerk van Suid-Afrika. Die CRCA het gevolglik nou bande met
al drie die Afrikaanse susterskerke.
Die Sinode van die CRCA het sy kommer uitgespreek oor die ontbinding van die REC
(Reformed Ecumenical Council) en die samesmelting met die kerke wat voorheen lid
was van die WARC (World Alliance of Reformed Churches) in ‘n nuwe ekumeniese
liggaam genaamd die WCRC (World Communion of Reformed Churches). Die CRCA
monitor die situasie aangesien kerke wat liberale teologiese standpunte huldig
voorheen deel uitgemaak het van die WARC.
In September 2010 het drs Henk Stoker en Douw Breed, saam met dr Kobus Gerber
(NG) en ds Arie Kuyper (NH) verskeie predikante en gemeentelede van die CRCA in
Perth, Sydney en Brisbane ontmoet. Die doel van die besoek was in die eerste plek
die inskakeling van oud Suid-Afrikaners by gemeentes in Australië, en die fondse vir
die vliegkaartjie is betaal deur die Kommissie vir buitelandse bediening tussen die
drie Afrikaanse susterskerke. Die CRCA sal graag saam met die kerke in Suid-Afrika
wil werk in die opvolg en uitreik na die duisende kerklose Suid-Afrikaners en sal dit
verwelkom as uitreikspanne na Australië gestuur word om saam met hulle mense die
mense op te soek. Baie Suid-Afrikaners het hulle in Australië gevestig, maar min van
hulle is iewers kerklik betrokke. Ook die gemeente probeer om die oud SuidAfrikaners met die evangelie te bereik en by die kerk te betrek.
1.2.2 Gesprekke met die GEKA (Gereformeerde Evangeliese Kerk Australië)
Wat PARC betref, het ‘n nuwe Afrikaanse kerkverband in Australië tot stand gekom
het, wat nou bekend staan as die GEKA. Hulle voel hulleself geroep om in Australië
kerk van Jesus Christus te wees. Die verskil in taal, styl, grote van ’n kerk, samesyn
en geografie, maak dat sekere oud Suid-Afrikaners eerder deel van Afrikaanse kerke
wil wees. Pastoraat en kategese is ook meer gerig op Afrikaners se behoeftes. Die
kinders se behoefte aan taal is wel aan die verander, maar die behoefte aan styl en
manier van aanbidding bly dieselfde. Suid-Afrikaanse huise en gesinne verskil ook
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van die van die Australiërs. Taal en kultuur is maniere om mense te bereik en hulle te
bearbei. Dit is belangrik dat kerklose Suid-Afrikaners in Australië bereik word. Die
GEKA het al verskeie aksies aangepak om na kerklose Suid-Afrikaners uit te reik. Dit
is moontlik dat die Kommissie kan help dat daar uitreikspanne uit Suid-Afrika kom om
te help om kerklose Suid-Afrikaners te besoek. GEKA wys egter daarop dat hulle
opvolgkapasiteit baie beperk is. Dit sal baie kan help as predikante vir ’n tyd lank (as
bv. deel van hulle langverlof) in WA werk kom doen. Dit kan met uitreikspanne
gekombineer word, sodat die tydelike predikante dan met die opvolgwerk help. T.w.v.
inskakeling in Australië, is dit belangrik dat lidmate wat emigreer nie veroordeel word
nie, maar voorberei word om in te skakel. Die SA gemeentes kan ook help om
families in SA op te volg wanneer die mense hier bekommerd is oor hulle mense
daar, asook omgekeerd kan die GEKA weer help as SA mense bekommerd is oor
hulle mense hier.
Die lede van die GEKA het gesê dat hulle sensitief is om nie voorkeur aan een of
meer van die drie SA kerke te gee in die aanknoop van ekumeniese verhoudings nie,
aangesien hulle lidmate uit die verskillende kerke kom. Die GEKA het dan ook ’n
skrywe aan die verskillende SA kerke gerig m.b.t. nadere ekumeniese verhoudings.
Die grondslag van die gemeentes is die drie Formuliere van Eenheid. Die
verbondsdoop word toegepas. Die Gereformeerde grondslag word deur elke lidmaat
bevestig tydens die intekenseremonie in die erediens. Versorging vind plaas in die
wyke.
Besluit: Punte 1.2.1 en 1.2.2 kennis geneem.
Vir besluitneming
1.3 Aanbevelings
1.3.1 Die GKSA se eenheid met die CRCA word herbevestig en verder uitgebou onder
andere deur samewerking op verskeie terreine en die bywoning van en insette tydens
Sinodes.
1.3.2 Ekumeniese bande word met die GEKA bewerkstellig met die moontlikheid om te
groei tot Ekumeniese eenheid.
1.3.3 Moeite gedoen word om die kerke in Australië by te staan in die opvolg en moontlike
inskakeling van oud Suid-Afrikaners – veral die van Gereformeerde Belydenis.
Besluit: Punte 1.3.1 tot 1.3.3 goedgekeur.
2.

Presbyterian Church Australië (PCAus)
Ekumeniese bande
Vir kennisname
2.1 Opdrag
Dat verdere gesprekke gevoer word met die PCWA en die res van die PCA met die
oog op moontlike ekumeniese eenheid.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
2.2.1 Presbyterian Church van Wes Australië
Goeie gesprekke het in Perth plaasgevind met ds Renier van der Klashorst, oudl Cor
Snyman en ander oudlidmate van die GKSA, en in Sydney met ds Stuart Bonnington
en die Moderator van WA. Moeite word gedoen met die uitreik na Suid-Afrikaners.
Hulle verstaan dat mense uit Suid-Afrika wel wissel tussen kerke, en dat dit vir hulle
’n tyd vat om in te skakel. ’n Tweede predikant uit die GKSA, Leon Kruger, het deel
geword van die Presbyterian Church WA. Die lede met wie gesprek gevoer is, voel
baie positief oor ’n samewerking met kerke in Suid-Afrika om oudlidmate van SA wat
nie in WA by kerke betrokke is nie, op te soek. Kerke in Suid-Afrika kan hulle baie
help deur name aan hulle deur te gee van mense wat emigreer het. Hulle is ook
bereid om met die GEKA en CRCA saam te werk in die verband.
2.2.2 Nasionaal
Gesprek is gevoer met lede van die Kommissie verhouding buitelandse kerke van die
PCAus, onder voorsitterskap van hulle voorsitter, dr Allen Harman. Die nasionale
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moderator, rev Robert Benn, asook drie predikante wat oorspronklik uit Suid-Afrika
kom (Stephan Jonker, Corrie Nel en Jan Grey), was onder andere teenwoordig. Die
PC Australië het rondom 500 gemeentes, 750 preekpunte en 500 predikante. Teen
die einde van 2010 behoort reeds 9 Afrikaanssprekende predikante deel van die PC
Australië te wees.
Die PCA-lede het versoek dat die kerke in Suid-Afrika hulle laat weet wanneer mense
uit Suid-Afrika na Australië gaan, sodat hulle hulle so gou as moontlik kan opvolg.
Hulle sien dit ook as baie belangrik dat ’n pamflet met riglyne aan mense oor wat hul
te wagte kan wees in Australië, die verskillende kerke en die aard van elke kerk,
asook wenke en bystand oor die hantering van krisisse, opgestel sal word en in SuidAfrika en Australië versprei word en op die web geplaas word. Die PCA-lede is ook
positief oor moontlike samewerking tussen kerke in Suid-Afrika en kerke in Australië
in ’n uitreikprogram.
2.2.3 Algemene vergadering (National Assembly), 14-16 September 2010
Tydens die National Assembly van die PC Australië het elkeen van die drie
Afrikaanse kerke (dr Kobus Gerber – NG; dr Douw Breed – Geref; ds Arie Kuyper –
NH) groete gebring namens die verskillende kerke, asook die Kommissie vir
Buitelandse Bediening. Dr Henk Stoker het ’n spreekbeurt gekry waarin gefokus is op
die samewerking tussen die kerke in Suid-Afrika en die PC Australië, veral met die
oog op die inskakeling van Suid-Afrikaners in Australië, asook hulp met sendingwerk
en opleiding van kerkleiers in Afrika. Die PC Australië is begerig om hulle ekumeniese
bande met die GKSA te versterk. Hoewel hulle die Westminster Belydenis as
Belydenisskrif gebruik, aanvaar hulle ook die drie Formuliere van Eenheid en sien
hulle hulle leerstellings as volledig in lyn daarmee.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
2.3 Aanbevelings
2.3.1 Die GKSA Ekumeniese eenheid aan die PC Australië aanbied.
2.3.2 Moeite gedoen word om met die PC Australië saam te werk op verskeie terreine en
die bywoning van en insette tydens Sinodes.
Besluit: Punte 2.3.1 en 2.3.2 goedgekeur.
3.

Reformed Churches of New Zealand
Vir kennisname
3.1 Opdrag
3.1.1 Dat die GKSA se eenheid met die RCNZ herbevestig en verder uitgebou word.
3.1.2 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om die RCNZ sover moontlik behulpsaam
te wees met die uitreik na en inskakeling van oud Suid-Afrikaners in Nieu-Seeland.
3.1.3 Die Sinode gee aan die Deputate opdrag om onder meer as deel van die Interkerklike
Kommissie vir die bediening van Afrikaners in die buiteland ekumeniese kontak met
die Afrikaanse Christelike Kerke in Nieu-Seeland te hou.
Besluit: Punte 3.1.1 tot 3.1.3 kennis geneem.
3.2 Uitvoering van opdrag
3.2.1 Reformed Church New Zealand (Eenheid)
Op 16 September 2010 is in Christchurch gesprek gevoer met drie broers betrokke by
die RCNZ in Christchurch, naamlik rev Andre Holtslag (Dovedale), rev Andrew de
Vries (Bishopdale), en oudl Paul Bakker (Dovedale). Dankbaarheid is teenoor hulle
uitgespreek oor die oudlidmate van Suid-Afrika wat kon inskakel by die RCNZ. Daar
is egter ook ’n bekommernis dat baie Suid-Afrikaners (selfs van hulle wat baie aktief
was by kerke in SA) nie in NZ by kerke inskakel nie. Baie SA mense is gewoond om
middelmatige Christene te wees. Dit het inskakeling by die RCNZ baie moeilik
gemaak.
Kerke in SA kan afkondig dat mense wat oorweeg om te emigreer, gegewens op die
kerke se webtuistes kan kry, en die kantoor by die NG Sinodale kantoor kan bel.
Gemeentes in NZ behoort weer van hulle kant op hul webtuiste ’n plek “Vir
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Afrikaners” te hê, asook bekendstelling op “Brokkies” te plaas. Na die vergadering is
heelwat inligting vir voornemende immigrante deur lede van die RCNZ vir die
webtuiste van die RCNZ voorberei. Immigrasie gaan met trauma gepaard.
Traumatiese dinge in SA, soos werksverlies a.g.v. diskriminasie, ens, boere wat hul
plase verloor het, kapings, moorde, roof, huisbraak, verkragting, e.a. Dis nie ’n
normale emigrasie proses nie. Baie van die mense is kwaad – ook kwaad vir die
Here. Name en e-posadresse van Suid-Afrikaners moet asseblief aan die klerk van
elkeen van die drie Klassisse / “presbetries” van die RCNZ deurgegee word.
Pastorale hulp – veral huwelikspastoraat – is nodig. Suid-Afrikaanse jongmense moet
ook na jeugbyeenkomste uitgenooi word.
Oor die Sinode van die RCNZ in September 2011, en sake wat daarmee verband
hou, word in die Aanvullende Agenda gerapporteer.
3.2.2 Afrikaanse Christelike kerk (ACK) (Kontak)
17-18 September 2010 is die Sinode van die ACK in Christchurch bygewoon deur
sowel dr Henk Stoker, as dr Kobus Gerber (NG) en ds Arie Kuypers (NH). Ook
hiervoor is fondse van die Kommissie vir Buitelandse Bediening verkry. Die ACK het
gemeentes in Auckland, Christchurch, Greymouth, Hamilton, Awamutu, Hawkes Bay,
Howick, North Shore, Rotorua, Tauranga, Wellington, Whanganui en Whangarei.
Die ACK het die volgende besluit oor ekumeniese betrekkinge met die drie kerke
verteenwoordig in die Kommissie vir Buitelandse Bediening: Die ACK van NS besluit
om ekumeniese verbintenis te soek met die NG Kerk in SA, NH Kerk in SA en Geref
Kerke in SA. Die aard, omvang en inhoud van hierdie verbintenis moet met
wedersydse gesprek met die individuele kerke uitgeklaar word. (Ondertussen is ‘n
brief van die ACK ontvang, waarin die GKSA gevra word vir ekumeniese
samewerking.).
3.2.3 Grace Presbyterian Church – NZ (Kontak)
Tydens die National Assembly van die PC Australië, is gesprekke gevoer met rev
David Brace van die Grace Presbyterian Church in Nieu-Seeland. Hierdie groep het
’n paar jaar gelede weggebreek van die PC NZ. Hulle wil die Woord van God op ’n
suiwer Presbiteriaans-Gereformeerde wyse verkondig. Hulle is aktief besig om orals
oor NZ kerke te plant. Hulle het ook al ’n groep oud Suid-Afrikaners in hulle kerke.
Hierdie is ’n kerkgroep met wie verder ekumeniese gesprekke gevoer behoort te
word.
Besluit: Punte 3.2.1 tot 3.2.3 kennis geneem (wysigings reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
Vir besluitneming
3.3 Aanbevelings
3.3.1 Die GKSA se eenheid met die RCNZ word herbevestig en verder uitgebou onder
andere deur samewerking op verskeie terreine en die bywoning van en insette tydens
Sinodes.
3.3.2 Ekumeniese samewerking t.o.v. die inskakeling van Suid-Afrikaners, asook ander
sake met die ACK daargestel word.
3.3.3 Verdere gesprek word gevoer met Grace Presbyterian Church met die oog op
ekumeniese samewerking en moontlike bande en eenheid.
3.3.4 Moeite word gedoen om die kerke in NZ by te staan in die opvolg en moontlike
inskakeling van oud Suid-Afrikaners – veral die van Gereformeerde Belydenis.
Besluit: Punte 3.3.1 tot 3.3.4 goedgekeur.
D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Reformed Churches of New Zealand (RCNZ)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
1.1 Opdrag
Dat die GKSA se eenheid met die RCNZ herbevestig en verder uitgebou word.
Besluit: Kennis geneem.
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1.2

Uitvoering van opdrag
Die Sinode van die RCNZ is 3-9 September 2011 te Bucklands Beach, Auckland, deur
ds ASA de Bruyn bygewoon.
Tydens die Sinode is die volgende besluit in verband met die verhouding van die
RCNZ met die GKSA.
a. To continue our sister-church relationship with the GKSA
b. To express our deep concern to the GKSA concerning its decision to allow women
to be ordained as deacons, and to warn that this could negatively affect our sisterchurch relationship.
c. To send a fraternal delegate to the next synod of the GKSA.
In verband met die RCNZ se verhouding met die CRCA (Christian Reformed Churches
of Australia) het die RCNZ besluit dat hulle ‘n nuwe kategorie van ekumeniese bande
(moontlik Ecclesiastical Fellowship) moet skep en die CRCA in daardie kategorie
plaas. Die RCNZ sien nie meer haar weg oop om volle susterskerk bande met die
CRCA te hê nie. Hulle besware oor probleme in die CRCA kry nie die nodige aandag in
die CRCA nie en derhalwe maak dit nie sin om voort te gaan om die susterskerk
verhouding onder spanning te plaas nie. Totdat die besonderhede van die nuwe
kategorie in oorleg met die CRCA uitgewerk is, gaan die RCNZ en die CRCA in die
praktyk voort soos vantevore. Beide kerkverbande doen steeds hulle teologiese
opleiding by die Gereformeerde Teologiese College in Geelong.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
1.3 Aanbevelings
1.3.1 Die GKSA neem kennis van die RCNZ se besorgdheid en waarskuwing oor die
besluit van vroue in die diens van diaken.
1.3.2 Die RCNZ word versoek om aan te toon hoedat bogenoemde besluit van die GKSA in
stryd met die Skrif en Belydenis is.
1.3.3 Kennis word geneem van die besluit van die RCNZ oor haar ekumeniese bande met
die CRCA.
Besluit: Punte 1.3.1 tot 1.3.3 goedgekeur.
E. GROETEBOODSKAP KERKE IN AUSTRALASIË
1. Christian Reformed Churches of Australia: Ds L Douma rig enkele woorde tot die
vergadering.
2. Gereformeerde Evangeliese Kerk Australië: Oudl J van den Berg rig enkele woorde tot
die vergadering.
3. Reformed Churches of New Zealand: Ds J Rogers rig enkele woorde tot die
vergadering.
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16.5

RAPPORT 4 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS – NOORDAMERIKA EN KANADA (Artt 173, 174, 175, 176)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: Dr DG Breed (s), prof A le R du Plooy, ds RS
Hobyane.
1.

Presbyterian Church America (PCA)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
1.1 Opdrag
1.1.1 Dat die Sinode met dank kennis neem van die besluit van die PCA om ekumeniese
eenheid met die GKSA te erken.
1.1.2 Dat die Sinode in die lig van bogenoemde (7.5.2) besluit om ekumeniese eenheid met
die PCA te erken.
1.1.3 Dat die eenheid met die PCA verder uitgebou word deur kontak en besoeke waar
moontlik.
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.1.3 kennis geneem.
1.2 Uitvoering van opdrag
1.2.1 Vergaderings tydens die PCA se General Assembly in 2009
Prof A le R du Plooy en dr DG Breed kon tydens die “General Assembly“ van die PCA
in Junie 2009 in Orlando VSA met die “Stated Clerk”, die “Mission to the world
commission” en ‘n Kommissie vir ekumeniese sake ontmoet.
Die volgende sake is tydens die gesprekke aan die orde gestel:
1.2.1.1 Die besluit van die GKSA ivm verhoudinge met die PCA
Nadat die PCA besluit het om met die GKSA eenheidsbande te sluit, het die GKSA
in Januarie 2009 besluit om positief daarop te reageer (vgl Acta 2009:182). Hierdie
besluit is tydens gesprekke oorgedra.
1.2.1.2 Die inhoud en betekenis van die eenheid tussen die GKSA en die PCA
Daar is uitvoerig aandag gegee aan die inhoud en betekenis van die eenheid tussen
die GKSA en die PCA. Hoewel die PCA en die GKSA uit verskillende tradisies kom,
was dit duidelik dat die verskille wat daar is, nie in die weg behoort te staan van die
eenheid nie.
1.2.1.3 Gesamentlike arbeid
Die GKSA en die PCA werk reeds baie nou saam in SA op die sendingterrein.
Moontlikhede is bespreek hoe hierdie samewerking verder uitgebou kan word.
Sekere Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is tans besig met sending in Indië en
die PCA doen reeds jare lank daar sending. Samewerkingsmoontlikhede is
bespreek. Die kerke in SA wat in Indië sending doen, is ná die besoek aan die PCA
van die moontlikhede in kennis gestel.
1.2.1.4 Vroue in die besondere dienste
Die General Assembly van die PCA het dit oorweeg om die moontlikheid dat vroue
as diakens mag dien, te ondersoek. Die studies wat in die GKSA in hierdie verband
gedoen is, is aan die “Stated Clerk” oorhandig.
Besluit: Punte 1.2.1 tot 1.2.1.4 kennis geneem.
Vir besluitneming
1.3 Aanbevelings
1.3.1 Met dankbaarheid word kennis geneem dat die eenheid tussen die GKSA en die PCA
ook prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom.
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1.3.2 Die eenheid tussen die GKSA en die PCA verder uitgebou word deur besoeke van
Deputate waar moontlik en praktiese samewerking; veral op die terrein van sending.
Besluit: Punte 1.3.1 en 1.3.2 goedgekeur.
2.

United Reformed Churches in North America (URCNA)
Ekumeniese bande
Vir kennisname
2.1 Opdrag
2.1.1 Dat met droefheid kennis geneem word van die feit dat die URCNA besluit het om nie
op hierdie stadium ekumeniese bande te sluit nie. Motivering: Die URCNA wil nie tans
met die GKSA in ekumeniese eenheid tree nie, weens die GKSA se bande met die
UCRCNA.
2.1.2 Dat, indien dit moontlik is, afgevaardigdes by ’n volgende Sinode van die URCNA die
redes waarom die GKSA voortgaan met ekumeniese bande met die CRCNA, nader
verduidelik. Dat die URCNA ook versoek word om in die lig van ons twee
kerkgemeenskappe se eenheid in Christus hulle besluit om nie nouer bande met die
GKSA te sluit nie, te heroorweeg.
Besluit: Punte 2.1.1 en 2.1.2 kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
2.2.1 Reaksie ná GKSA se besluit in 2009 aangaande vroue in die besondere dienste
September 2009 is brief van die URCNA se “Committee for Ecumenical Contact
with Churches Abroad” (CECCA) ontvang waarin die Komitee sy dankbaarheid
uitspreek in verband met die besluit wat die GKSA in 2009 aangaande vroue in die
besondere dienste geneem het. Hoewel die Komitee steeds van oordeel wat dat die
GKSA se verhouding met die CRCNA “a matter of concern to us” is, het die Komitee
tog besluit om by die CRCNA se Sinode in 2010 aan te beveel dat die URCNA “enter
into phase two of ecumenical relations” met die GKSA.
2.2.2 Opvolgkontak met die URCNA ná die GKSA se Sinode in 2009
Afgesien van “Skype”-gesprekke wat met lede van die URCNA se CECCA gevoer is,
was daar ook geleentheid vir ds Ben Fourie en dr Douw Breed tydens die ICRC se
konferensie in Christchurch, New Seeland om indringend met lede van Cecca
gesprek te voer oor veral die twee sake wat volgens die URCNA in die weg staan van
volle ekumeniese eenheid, naamlik die GKSA se verhouding met die CRCNA en die
GKSA se besluit aangaande vroue in die besondere dienste.
2.2.3 Die URCNA Sinode in 2010
Ds Risimati Hobyane en dr Douw Breed het die URCNA se Sinode in Londen Ontario
Kanada (Junie 2010) bygewoon. Dit was vir GKSA se afgevaardigdes moontlik om in
al die Komitees van die Sinode insette te lewer. Tydens die Sinode was daar ook
geleentheid dat die GKSA afgevaardigdes groeteboodskap namens die GKSA kon
gee.
2.2.4 Die “Committee for Ecumenical Contact with Churches Abroad (CECCA)” se Rapport
by die URCNA Sinode 2010
By die Sinode het baie positiewe Rapport van die URCNA se komitee (CECCA) oor
die GKSA gedien. Dit blyk uit onderstaande Rapport CECCA by die Sinode
aanbeveel het dat die URCNA nouer eenheidsbande met die GKSA sluit en dat
Cecca ook die aanbeveling ook goed gemotiveer het.
Die Rapport van CECCA aan die URCNA se 2010 Sinode
The Reformed Churches in South Africa (GKSA)
We received a letter from the Administrative Bureau of the Reformed Churches in
South Africa (GKSA) inviting us to attend their Synod (Jan 5-16, 2009) as well as an
International Reformed Conference which they had organized with the theme
Reformed Identity World Wide (Jan 19-20, 2009). CECCA decided to delegate Rev
Sikkema to this Synod; he was also asked to attend the International Conference.
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Rev Sikkema’s Report of his visit to GKSA Synod was received and discussed. His
speech to the GKSA Synod is attached.
We received the GKSA report “Commission: Issues concerning women: Report to the
Synod 2009.” However, before we had the opportunity to discuss this Report, the
latest GKSA Synod (which met shortly after the January 2009 Synod) had taken a
decision against admitting women into the offices of elder and minister of the Word.
Needless to say, this was noted with great thankfulness. Since we are a young
federation, there are at present no churches with which we are in Ecumenical
Fellowship (Phase two). As can be seen from the recommendations, however, we are
proposing that Synod enter into Ecumenical Fellowship with a number of churches.
We had an extensive discussion on the question: how the GKSA’s relationship with
the CRCNA should determine whether we remain in Ecclesiastical Contact (phase
one) or move to Ecclesiastical Fellowship (phase two). We eventually decided to
propose to Synod London that the URCNA enter into Ecclesiastical Fellowship upon
the following grounds:
1. The GKSA holds to the authority and sufficiency of Scripture and is a
confessionally Reformed Church.
2. Our action would be a warm gesture towards improved and closer ties between our
federations, acknowledging GKSA’s crucial resolution to reject women in the offices
of minister and elder, and it would serve as a strong signal of support and
encouragement for them.
3. A more intimate relationship with GKSA would present added urgency and
opportunity to appeal to them to reconsider their ties with the CRCNA as we do not
share their favorable assessment of the CRCNA.
4. If enmity/hostile relationships would be the criteria for ecumenical relationships,
there is no end in sight. Thus, we should not judge GKSA based on their friendships.
5. The CGK (Christian Reformed Church in the Netherlands) maintains warmest
fellowship with the GKSA even though they already cut ties with the CRCNA in the
nineties.
6. During the 2005 ICRC meeting in Pretoria, before the women in office issue was
resolved, the GKSA was admitted as member with a vote of 21 to 1. If the ICRC gave
the GKSA its hand of friendship and fellowship then, there is no reason why we
should maintain a standoffish relationship now. At the meeting of the ICRC in
Christchurch, the URCNA delegates had opportunity to meet with Dr Douw Breed and
Rev Ben Fourie, the delegates from the GKSA. These South African brothers
expressed their joy over CECCA’s decision to recommend that the URCNA enter into
a relationship of Ecclesiastical Fellowship with the GKSA to our Synod London, 2010
especially since they now realize that we work not with a three, but with a two-step
approach. They promised us that they will do their best to be at Synod London, but
could not promise that they will be able to make it since they have many other
ecumenical commitments at this time.
2.2.5 Rapport van die URCNA Sinode 2009 se Kommissie
Soos by die Sinodes van die GKSA, het die Rapport van CECCA eers voor
Kommissie van die Sinode gedien. Ds Hobyane en Dr Breed het volle geleentheid
gehad om by die Kommissie insette te lewer. Heelwat indringende vrae is deur die
Kommissie gevra, in besonder oor die GKSA se verhouding met die CRCNA (soos
bekend het die URCNA aantal jare gelede van die CRCNA weggebreek) en oor die
GKSA se besluit oor vroue in die besondere dienste. Die afgevaardigdes kon volledig
op hierdie vrae antwoord en die Kommissie was duidelik baie positief met die
antwoorde wat verskaf is. Die Kommissie het selfs sover gegaan om uit die
antwoorde wat aan hulle verskaf is, nog motiverings by te voeg waarom die URCNA
met vrymoedigheid die nouste bande met die GKSA kan sluit.
133

2.2.6 Die besluit van die Sinode oor ekumeniese bande met die GKSA
Die besluit van die Sinode oor die bande met die GKSA was in baie opsigte uiters
teleurstellend. Nadat die Sinode se Kommissie sy Rapport gelewer het, was dit
duidelik dat daar sekere afgevaardigdes was wat baie negatief was t.o.v. bande met
die GKSA. Hierdie afgevaardigdes het byvoorbeeld beweer dat die GKSA hom nie
hou aan die Formuliere van Eenheid nie, aangesien diakens in die GKSA nie deel is
van die Kerkraad soos daar (volgens die afgevaardigdes) in die NGB bely word nie.
Die GKSA afgevaardigdes kon nie vanselfsprekend aan die bespreking deelneem
nie. Nadat toestemming van die Sinode ontvang is om aan die bespreking deel te
neem, kon daar deur die GKSA se afgevaardigdes gereageer word op al die
negatiewe sake wat t.o.v. die GKSA geopper is. Nadat die Voorsitter lang bespreking
toegelaat het, het een van die afgevaardigdes soort ordevoorstel gemaak, naamlik
dat die Sinode nie oor die saak stem nie, maar dat die Agendapunt aangaande die
GKSA van tafel verwyder word. Daar sou dus geen besluit geneem word oor die
verhouding tussen die GKSA en die URCNA nie. Die afgevaardigdes van die GKSA
het ernstig beswaar gemaak teen die voorstel en die Sinode daarop gewys dat so
besluit eintlik daarop neerkom dat die URCNA op baie eienaardige manier besluit
om nie nadere bande met die GKSA te sluit nie. Toe die Voorsitter hierdie “orde
voorstel” tot stemming bring, het hy uit die hardop “ja” van die afgevaardigdes
geoordeel dat die voorstel om nie oor die saak te stem nie, verwerp is. Sekere
afgevaardigdes het nie die voorsitter se oordeel aanvaar nie en het geëis dat daar nie
op die normale manier (deur hardop “ja” deur die afgevaardigdes) gestem word nie,
maar per hand. Met die stemming per hand het dit geblyk dat die Voorsitter korrek
geoordeel het en dat die voorstel om nie te stem nie, dus verwerp is.
Die afgevaardigdes van die GKSA het verwag dat die positiewe voorstel van die
Sinode se Kommissie daar en dan tot stemming gebring sou word, aangesien die
bespreking toe reeds volledig gevoer was. Die Voorsitter het egter hierna
kort
bespreking toegelaat. In hierdie deel van die bespreking is uit Rapport wat in die
verlede by die Sinode van die GKSA oor die CRCNA gelewer is, aangehaal. Die
aanhaling was nie in konteks aangehaal nie en dit was duidelik dat die spreker se
standpunt en die aanhaling baie groot effek gehad het op die besluitneming wat sou
kom. Die Sinode het kort daarna die voorstel van hulle Deputate en Kommissie
verwerp en het daarmee besluit om nie nouer bande met die GKSA te sluit nie.
2.2.7 Die URCNA se siening van eenheid tussen kerke
Dit was vir die afgevaardigdes van die GKSA duidelik dat die URCNA se siening van
die eenheid tussen kerke nie werklik Skrifgefundeerd is nie. Dit blyk onder andere uit
die volgende:
2.2.7.1 Die beginsel aangaande eenheid tussen kerke met dieselfde Belydenis
Daar is telkens tydens die Sinode geredeneer dat daar, ondanks al die positiewe
Rapporte oor die GKSA asook oor ander kerke (bv die Canadian Reformed Church),
geen haas behoort te wees om nouer bande te sluit nie. Besef van ekumeniese
roeping met gerigtheid op "herstel van die eenheid van die kerk" (Acta 1967:365)
en erns oor samewerking in soverre daar 'n gemeenskaplike taak is wat behartig
moet word (Acta 1997:176, 3.2.1), het sigbaar in bespreking en besluite oor eenheid
met ander kerke ontbreek.
2.2.7.2 Deelname van “fraternal delegates” by die Sinode
Hoewel fraternal delegates by die Sinode toegelaat is om aan die bespreking van
die Kommissies deel te neem, blyk dit tog dat die URCNA
baie eienaardige
siening het van die kerke met wie hulle een is. Tydens die Sinode mag fraternal
delegates alleen deelneem aan die bespreking as dit handel oor hulle eie saak wat
op die Sinode dien en dit ook slegs as iemand
voorstel maak dat hulle mag
deelneem en die Sinode die voorstel goedkeur. Hierdie eienaardige siening is ook
bevestig toe al die fraternal delegates uitgestuur is toe die Sinode oor sensitiewe
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Beswaarskrif teen besluit van Klassis gehandel het – saak waarin die URCNA
juis die advies van die kerke met wie hulle een is, se advies nodig het.
Die feit dat die nodige erns oor eenheid met ander kerke by die URCNA ontbreek is
ook bevestig deur die optrede van die Voorsitter van die Sinode. Anders as by ander
Sinodes van die kerke met wie die GKSA bande het, het geeneen van die
“Moderamen” ooit enige moeite gedoen om enige kontak te maak met die
afgevaardigdes van die GKSA nie. Nadat die Sinode besluit het om nie nouer bande
met die GKSA te sluit nie, het die Voorsitter bloot voortgegaan met die volgende
Agendapunt asof daar nie pas uiters belangrike besluit geneem is wat ander
kerk raak nie. Eers tyd later het een van die afgevaardigdes die Voorsitter op sy
onsensitiewe optrede gewys en was hy genoodsaak om woord tot die GKSA se
afgevaardigdes te rig. Die Sinode het eers op hierdie stadium besluit om brief aan
die GKSA te skryf oor die besluit wat geneem is.
2.2.7.3 Onsekerheid by die URCNA
Dit is uit bespekings tydens die Sinode, uit individuele gesprekke met
afgevaardigdes en uit URCNA se Deputate vir ekumeniese sake duidelik dat die
URCNA steeds besig is om hom te ontworstel aan die URCNA se hartseerverhouding met die CRCNA. Telkens word daarin die bespreking by die Sinode
daarop gewys dat die URCNA “young federation” is wat nog besig om sy pad te
vind. Hierdie onsekerheid sou as verklaring kan dien waarom daar dikwels agterdog
teenoor ander kerke bestaan. Dit was byvoorbeeld baie duidelik dat daar in die
URCNA spanning bestaan oor samewerking met die Canadian Reformed Church
ten opsigte van die daarstel van liedboek. Daar is kerke in die URCNA wat met
groot vrymoedigheid met die Canadian Reformed Church wil saamwerk, terwyl daar
kerke is by wie daar groot agterdog teen die Canadian Reformed Church bestaan
en het dit tot vurige debatte tydens die Sinode gelei.
Met hierdie onsekerheid sukkel die URCNA om te begryp dat daar altyd uiterlike
verskille (bv. in liturgie en bedieningsmetodes) tussen plaaslike kerke in verskillende
wêrelddele sal voorkom (vgl Acta 1997:171, 2.1.1.4) wat nie in die weg van eenheid
behoort te staan nie. Talle afgevaardigdes van die URCNA het, nadat die Sinode
oor die GKSA besluit het, hulle ernstige spyt uitgespreek teenoor die GKSA se
afgevaardigdes oor die URCNA se besluit.
Tog moet vermeld word dat met al die onsekerheid in die URCNA, dit tog vir die
GKSA se afgevaardigdes duidelik was dat URCNA met groot erns daarna streef om
getrou te wees aan die Woord van God en die Belydenisskrifte.
2.2.7.4 Skrywe vanaf die Second Clerk namens die URCNA Sinode 2010
Ná die Sinode in Londen Ontario is onderstaande skrywe van die Second Clerk
namens die URCNA Sinode 2010 ontvang.
The Synod of the United Reformed Churches in North America
meeting in London, Ontario, Canada
July 27-30, A.D. 2010
October 18, 2010
Rev. Bradd L. Nymeyer, Second Clerk
227 1st Avenue SE
Sioux Center, Iowa 51250
To the Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika,
Beloved Brothers in Christ,
We extend warm greetings to you in the name of our Triune God whom we
serve with you as fellow believers.
During our Synod held at London, Ontario, Canada, July 26-30, 2010, it was
our privilege and opportunity to meet your fraternal representatives, Dr Douw
Breed and Rev Risimati Hobyane. Dr Breed addressed our assembly, and
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along with Rev Risimati Hobyane, had the opportunity to interact with the
delegates of our assembly. We are filled with joy and thanksgiving that we
could meet your fraternal representatives and spend profitable time in
fellowship with them. Thank you for sending them to our assembly.
The officers of Synod were charged with conveying to you the decision of
Synod London to not enter into Phase Two of Ecumenical Relations with the
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. We do so with deep appreciation to you
for being the first church outside of North America to reach out to our fledgling
federation in the hope of establishing Ecumenical Fellowship with the United
Reformed Churches in North America. Your effort to fellowship with us is truly
a blessing and encouragement to us as we find our place among the churches
of Reformed and Presbyterian background.
We commend you, brothers, for your accomplishment in uniting the various
National Synods under one umbrella. In particular, we are thankful for the
monumental decision that your Synod took to restrict the teaching and
authoritative offices to males only. As you may know, our recent history with
the Christian Reformed Church of North America has left lasting pain and
tenderness in the mind and heart of the churches. We were especially grieved
that in the CRCNA the ecclesiastical offices were opened to women, resulting
from a faulty perspective on Scripture. We believe our concern regarding
women deacons in the GKSA, and an overly positive evaluation of the CRCNA
by the GKSA, prevented our synod from moving to Phase Two of Ecumenical
Fellowship at this time. Our pain and the memory of our experience coming
out of the CRCNA are still relatively fresh, and therefore make us very
cautious.
We are mindful that our decision was both disturbing and hurtful to you. We
can appreciate that hurt as brothers in the Lord. And yet, we ask for your
patience and understanding in this matter. From our perspective, the Synod’s
decision to not move to Phase Two at this time does not mean that we have
rejected you. Nor does it mean that the opportunity to enter Phase Two has
been lost. We wish to reaffirm our commitment to you in Phase One of
Ecumenical Contact, and express our desire to move to Phase Two as soon
as the matter of women deacons no longer stands as an obstacle.
Perhaps a word would also be helpful regarding our policy about “strict
executive session.” In particularly sensitive cases that could involve personal
matters or appeals, our Church Order envisions the calling of this rare use of
strict executive session. In such sessions only the synodical delegates may be
present. Calling of such a session is not intended to reflect negatively on any
person within our own federation or any fraternal representative from outside
our federation. Please be assured that in no way did our dealing with a most
sensitive appeal during our strict executive sessions reflect negatively towards
the GKSA.
Thank you for receiving our conveyance of Synod’s decision regarding Phase
Two in the humble and loving spirit in which it was made. We look forward to
fostering a more intimate relationship with the GKSA in the future.
May the Lord of His church extend His gracious blessings to you.
On behalf of Synod London 2010,
Rev Bradd L Nymeyer
Second Clerk
Onderstaande skrywe is daarna as antwoord gestuur:
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Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.7.4 kennis geneem.
2.3 Aanbevelings
2.3.1 Dankbaarheid wod betuig vir die getuienis dat die URCNA met groot erns daarna
streef om getrou te wees aan die Woord van God en die Belydenisskrifte.
2.3.2 Met groot hartseer word verneem dat die URCNA, ná al die positiewe getuienis oor
die GKSA wat aan die Sinode voorgelê is en in die lig van kerke se roeping tot
ekumeniese eenheid samewerking, steeds besluit het om nie nouer ekumeniese
bande met die GKSA te sluit nie.
2.3.3 In die lig van die besluit van die URCNA, word aanvaar dat daar nie ekumeniese
eenheid tussen die GKSA en die URCNA is nie, maar slegs ekumeniese bande.
2.3.4 Steeds gepoog sal word om die bande met die URCNA uit te bou deur kontak en
besoeke waar moontlik.
Besluit: Punte 2.3.1 tot 2.3.4 goedgekeur.
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3.

Reformed Church of US (RCUS)
Ekumeniese bande
Vir kennisname
3.1 Opdrag
Dat, indien die RCUS besluit om ekumeniese eenheid met die GKSA te erken, hierdie
eenheid verder uitgebou word deur kontak en besoeke waar moontlik.
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Uitvoering van opdrag
Tydens die ICRC se konferensie in 2009 in New Seeland is deur ds Ben Fourie en dr
Douw Breed met die afgevaardigdes van die RCUS gesprek gevoer. Ds Hobyane
Risimati en dr Douw Breed het tydens die URCNA Sinode in Londen, Ontario ook met
die afgevaardigdes van die RCUS ontmoeting gereël. Dit blyk dat die RCUS nog nie
besluit geneem het oor ekumeniese bande met die GKSA nie. Uit gesprekke met die
RCUS se afgevaardigdes is dit duidelik dat die RCUS in dieselfde gebiede as Kerke
van die GKSA met sending werksaam is en daar is weer beklemtoon hoe belangrik dit
is dat kerke wat een in leer diens en tug is, ekumeniese bande met mekaar sal hê en
hierdie eenheid prakties op ekumeniese vlak; veral met sendingwerk tot uitdrukking sal
bring.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
3.3 Aanbeveling
Kontak met die RCUS word uitgebou deur besoeke van Deputate en praktiese
samewerking – veral op die sendingterrein.
Besluit: Goedgekeur.
D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Christian Reformed Church of North America (CRCNA)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
1.1 Opdrag
Vergelyk die opdrag soos vervat in die Ekumenisiteit – Buiteland: Rapport 4
(Lessenaar Noord-Amerika en Kanada)
1.2 Uitvoering van die opdrag
1.2.1 Die CRCNA se besluit om ’n nuwe vertaling van die Belydenisskrifte te aanvaar.
Die CRCNA se Sinode het in 2011 ’n besluit geneem aangaande die drie
Belydenisskrifte wat die GKSA van belang is.
1.2.1.1 Die besluit van die CRCNA se Sinode
That Synod 2011 adopt the revised translations of the Belgic Confession, the
Heidelberg Catechism, and the Canons of Dort as presented (see Appendices, pp.
183-298) for use in the CRC.
1.2.1.2 Die gronde vir die besluit van die CRCNA
Die Sinode het die volgende as gronde vir die besluit aanvaar:
1. The revised translations not only preserve the best from our previous excellent
translations but in many instances more closely reflect the meaning of the
original documents.
2. These revised translations have now benefited from taking into account the
many responses and suggestions from churches and individuals since the
proposal before Synod 2010.
3. The sharing of a common confessional text among three Reformed
denominations has the potential for positive ecumenical impact. In fact, the work
on this common text has already placed the CRC in the position of encouraging
confessional renewal in other denominations.
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4.

A common translation of the confessions will greatly increase cooperation and
partnership between the CRC and RCA denominations.
5. This is consistent with the decision of Synod 2010 to create "a common text of
the three forms of unity as important for increasing cooperation and partnership
between the RCA and the CRC (Acts of Synod 2010:819).
1.2.1.3 Die benadering wat gevolg is met die vertalings van die Belydenisskrifte
Dit is duidelik dat daar met die vertaling van die Belydenisskrifte ‘n spesifieke
benadering gevolg is. Die spesifieke benadering blyk uit die stukke wat voor die
2011 Sinode aan die kerke van die CRCNA gestuur is:
"Some divergences in previous translations had to do with gender usage for
humanity and God. The task force adopted the following approach in these cases: in
references to humankind, all references to men or other exclusive terms have been
changed to human or to a similar gender-inclusive term. With regard to language
about God, the task force sought to reduce the number of male pronouns for God
when it could be done with felicity but did not attempt to eliminate them altogether.
Several principles guided this process. On the one hand, excessive repetition of the
male pronoun for God was avoided. On the other hand, excessive repetition of the
word God as a substitute for the pronoun him was also avoided. In addition, when
the elimination of a male pronoun for God would obscure the theological point of the
passage, the pronoun was retained. These principles echo the protocol used by
Faith Alive Christian Resources."
1.2.1.4 Sake in die nuwe vertaling wat met die CRCNA opgeneem behoort te word
Uit ’n voorlopige studie wat van die CRCNA se vertalings gemaak is, is dit duidelik
dat daar sake in verband met hierdie vertalings is wat die GKSA met die CRCNA
behoort op te neem. Dit sluit onder andere die volgende in:
1. Die feit dat die Bybel manlike voornaamwoorde vryelik vir God gebruik terwyl
daar in die vertalings wat deur die CRCNA aanvaar is, doelbewus gepoog word
om dit uit te skakel.
2. Vertalings van gedeeltes waar die gekose vertalingsbenadering moontlik
veroorsaak dat dit wat in die oorspronklike teks bedoel word, nie in die vertaling
weergegee word nie (vgl bv, HK, V&A 26)
3. "That the eternal Father of our Lord Jesus Christ, who out of nothing created
heaven and earth and everything in them, who still upholds and rules them by
his eternal counsel and providence, is my God and Father because of Christ the
Son" (dus nie "his Son" nie).
4. Vertalings van gedeeltes waar die gekose benadering moontlik tot gevolg het
dat wegbeweeg word van die persoonlike karakter van die Belydenisskrifte in
besonder die Heidelbergse Kategismus. ’n Voorbeeld hiervan is die
Heidelbergse Kategismus, Vraag en Antwoord 98:
"Q. But may not images be permitted in churches in place of books for the
unlearned?
A. No, we should not try to be wiser than God. God wants the Christian
community instructed by the living preaching of his Word-not by idols that
cannot even talk."
1.2.1.5 Die Belydenisskrifte en die verhouding tussen die GKSA en die CRCNA
Uit die derde en die vierde grond (vgl 1.2.2.2 hierbo) is dit duidelik dat die CRCNA
daarvan bewus is dat gemeenskaplike Belydenisskrifte ’n belangrike plek inneem in
die ekumeniese eenheid tussen kerke. Dit is daarom onverstaanbaar dat die
CRCNA die nuwe vertaling, waarin ’n baie spesifieke benadering neerslag vind,
aanvaar het sonder dat die GKSA, met wie die CRCNA in ekumeniese eenheid
verkeer, in die saak geken is.
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1.3 Versoek vanaf die CRCNA in verband met die Belhar-dokument
1.3.1 Versoek nadat die CRCNA reeds ’n rigtinggewende besluit oor die Belhar-dokument
geneem het
Rev Bruce Adama, ’n lid van die CRCNA se Ekumeniese Komitee, het dr DG Breed
in kennis gestel dat die GKSA uitgenooi word om spesifiek die CRCNA se Sinode in
2012 by te woon sodat "you all [die GKSA en Soutpansberg] can speak into our
Belhar debate and help in discernement." Hierdie versoek asook die gesprek met dr
Peter Borgdorf in September 2009 (vgl die eerste rapport oor die CRCNA, 1.2.3) het
gevolg nadat die CRCNA se Sinode reeds ‘n rigtinggewende besluit geneem het,
naamlik "[to] propose to Synod 2012 the adoption of the Belhar Confession as part of
the standards of unity of the CRC (as a fourth confession) ..." Voor die neem van
hierdie besluit het die CRCNA nie enige aanduiding gegee dat hy met die GKSA
oorleg wil pleeg oor die moontlike aanvaarding van ? addisionele Belydenisskrif nie.
Tydens die CRCNA se Sinode in 2009 het die GKSA se afgevaardigdes die Sinode
daarop gewys dat daar nie met die GKSA oor die moontlike aanvaarding van ‘n
vierde Belydenisskrif oorleg gepleeg is nie en is uitgewys dat die aanvaarding van ‘n
addisionele Belydenisskrif die verhouding tussen die twee kerke raak. Die Sinode het
nogtans voortgegaan om bogenoemde besluit te neem.
1.3.2 Die sinvolheid vir die GKSA se afgevaardigdes om tydens die Sinode van die CRCNA
se Sinode in 2012 aan die gesprek deel te neem
Omdat die CRCNA eers in 2012 finaal sal besluit oor die aanvaarding van die
Belhardokument as ‘n vierde Belydenisskrif, is dit noodsaaklik dat die GKSA se
afgevaardigdes wel tydens dié Sinode insette sal lewer.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3.2 kennis geneem.
Vir besluitneming
1.4 Aanbevelings
1.4.1 Die Sinode neem met teleurstelling kennis van die twee besluite wat die CRCNA
sedert 2009 geneem het wat die verhouding met die GKSA direk raak sonder dat
vooraf met die GKSA oorleg gepleeg is: (i) die besluit aangaande die Belhardokument en (ii) die besluit aangaande die nuwe vertalings van die Nederlandse
Geloofsbelydenis, die Dordtse Leerreëls en die Heidelbergse Kategismus.
1.4.2 Die eenheid tussen die GKSA en die CRCNA word gekonstateer deur eenheid in
belydenis soos in die Drie Formuliere van eenheid uitgedruk word. Wanneer een
kerkgemeenskap besluite neem oor die band van eenheid, sonde om die ander te
raadpleeg bring dit die eenheid ingedrang.
1.4.3 Reageer positief op die uitnodiging van die CRCNA om op gepasde wyse
kommentaar te lewer ten opsigte van die Belhar-dokument en dat afgevaardigdes
van die GKSA tydens die CRCNA se Sinode insette sal lewer binne die raamwerk
van die Skrif en die Drie Formuliere van eenheid.
1.4.4 Die Deputate Ekumeniese Sake opdrag ontvang om ’n behoorlike studie te maak van
die CRCNA se vertalings van die Belydenisskrifte en vas te stel of die vertaling
werklik getrou is aan dit wat die CRCNA en GKSA ooreenstemmende bely het. In die
studie moet onder andere ook bepaal word of die benadering wat met die vertalig
gevolg is (vgl 2.2.3) Skriftuurlik verantwoord is. Die resultate van hierdie studie moet
met die CRCNA opgeneem word.
Besluit: Punte 1.4.1 tot 1.4.4 goedgekeur.
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2.

Orthodox Presbyterian of America (OPC)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
2.1 Opdrag
Dat met dank kennis geneem word van die Skrifgetrouheid van die OPC, dat die
ekumeniese eenheid tussen die GKSA herbevestig en uitgebou word deur kontak en
besoeke waar moontlik, veral deur moontlike samewerking op die sendingveld.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
Dr DG Breed het op uitnodiging die OPC se “General Assembly” in Junie 2011 in
Marlyand VSA bygewoon. Verskeie van die OPC komitees is tydens die geleentheid
ontmoet. Tydens die gesprekke het die klem geval op die huidige groei in samewerking
tussen Kerke van die GKSA en die OPC en in besonder op die feit dat die OPC op
besondere manier betrokke is by Mukhanyo.
2011 is besondere jaar vir die OPC. Die OPC vier hierdie jaar hulle 75ste herdenking
en dr DG Breed kon in sy groeteboodskap die GKSA se gelukwense oordra en die
versekering gee dat die GKSA in hulle dankbaarheid teenoor die Here deel.
Mondelinge uitnodiging is ook gerig tot die OPC om afgevaardigde na die GKSA se
Sinode in 2012 te stuur.
Tydens die besoek aan die OPC is met afgevaardigde van die Presbiteriaanse Kerk
van Brazil, br Solano Portela, gesprek voer. Uit die gesprek wil dit voorkom of hierdie
kerk (4000 gemeentes en meer as 800 000 lidmate) toegewyde Gereformeerde Kerk
is. Die Presbiteriaanse Kerk van Brazil is tans besig met sendingwerk in Mosambiek,
soek volgens broeder Portela na geleenthede om in Suid-Afrika sendingwerk te doen
en sal graag saam met die GKSA op die terrein van sending wil werk. Dit is duidelik dat
verdere kontak met die Presbiteriaanse kerk noodsaaklik is.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
2.3 Aanbevelings
2.3.1 Met dankbaarheid word kennis geneem dat die eenheid tussen die GKSA en die
OPC ook prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom.
2.3.2 Die eenheid tussen die GKSA en die OPC verder uitgebou word deur besoeke van
Deputate waar moontlik en praktiese samewerking; veral op die terrein van sending.
Besluit: Punte 2.3.1 en 2.3.2 goedgekeur.
E. GROETEBOODSKAP KERKE IN NOORD-AMERIKA EN KANADA
1. United Reformed Churches in North America: Ds D Moes rig enkele woorde tot die
vergadering.
2. Orthodox Presbyterian Church of America: Dr B Wingard rig enkele woorde tot die
vergadering.
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16.6

RAPPORT 5 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS – KOMITEE
BUITELANDSE BEDIENING (Art 177)

A. Dr HG Stoker lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: Dr HG Stoker (s) en dr DG Breed (reg op
koöptering)
Vir kennisname
1. Opdrag
1.1 Dat die NG en NH kerke bedank word vir die hartlike samewerking wat daar met die
GKSA bestaan ten opsigte van die kerklike bystand van Suid-Afrikaners en oud SuidAfrikaners in die buiteland.
1.2 Dat die samewerking met die NG en NH Kerke in die Kommissie vir Buitelandse
Bediening voortgesit word ter wille van die bystand en die bediening van SuidAfrikaners en oud Suid-Afrikaners in die buiteland.
1.3 Uitvoering van opdrag
Die Komitee Buitelandse Bediening (KBB) bestaan uit afgevaardigdes van die GKSA,
NG en NH kerke, onder voorsitterskap van dr Kobus Gerber. Hierdie Komitee het
gereeld vergader en aandag gegee aan die inskakeling van Suid-Afrikaners by kerke
wêreldwyd. Ook is inligting oor waar Suid-Afrikaners in die verskillende lande van die
wêreld kerklik betrokke kan raak, op die webtuiste van die NG kerk geplaas.
Die Komitee het ook finansieel daartoe bygedra dat besoeke in die buiteland gebring
kon word. Een so ’n besoek het in 2010 plaasgevind toe lede van die drie kerkgroepe
saam ’n besoek aan die kerke en oud Suid-Afrikaners in Australië en Nieu-Seeland
gebring het. Na aanleiding van die besoek is die volgende onder andere besluit:
1.3.1 Dat die Buitelandse Bedieningskommissie sy kommer uitspreek oor die talle SuidAfrikaners in die buiteland wat nie ingeskakel het by kerke in die lande waarheen
hulle geëmigreer het nie.
1.3.2 Dat die drie kerke betrokke by die Buitelandse Bedieningskommissie gevolg gee aan
die versoek van die kerke in Australië om behulpsaam te wees in die opspoor, opvolg
en bearbeiding van oudlidmate en ander Suid-Afrikaners daar.
1.3.3 Dat die drie kerke poog om in 2012 (moontlik teen die einde van die jaar), in
samewerking met die kerke daar, 100 teologiese en ander studente na Australië te
stuur om die kerke daar behulpsaam te wees in die opspoor, opvolg en bearbeiding
van oudlidmate en ander Suid-Afrikaners.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
1.4 Aanbevelings
1.4.1 Die NG en NH kerke word bedank vir die hartlike samewerking wat bestaan in die
bystaan en inskakeling van oud Suid-Afrikaners by kerke in die buiteland. Dank word
ook uitgespreek oor die finansies wat vir besoeke en ander sake bewillig word.
1.4.2 Die GKSA sover moontlik betrokke sal wees by die moontlike opleiding en uitstuur
van jongmense na Australië om die kerke daar ’n tyd lank behulpsaam te wees in die
opspoor, opvolg en bearbeiding van oudlidmate en ander Suid-Afrikaners.
Besluit: Punte 1.4.1 en 1.4.2 goedgekeur.
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16.7

RAPPORT 6 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS – OOSTE (Art
178)

A. Ds BCG Fourie lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: Ds BCG Fourie (s), prof CFC Coetzee en dr HG
Stoker.
1.

Presbyterian Church of Korea (Kosin) (PCK(K)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
1.1 Opdrag
1.1.1 Ekumeniese eenheid met die PCK (Kosin) word herbevestig en uitgebou.
1.1.2 Die aktiwiteite van die Koreaanse sendelinge word onder die aandag van die
plaaslike kerke gebring en kry doelbewuste aandag onder die Deputate se opdrag
oor sendingkoördinering. Die PCK tree, volgens mededeling aan die Kommissie
soms baie independentisties op, aangesien die GKSA aanvanklik gebruik word vir
hulp met sendingwerk, en later word eie kerk gestig. Die gevolg is dat daar kerke in
Suid-Afrika bestaan sonder enige kerkverband met die GKSA. Daarom word dit nodig
geag dat die koördinering aandag kry. Die PCK moet genader word in hierdie
verband, en hierdie betrokke saak moet deur skakeling met plaaslike kerke, asook
kerke in Korea uitgeklaar word. Sodoende sal die eenheid van kerke tot sy reg kom
sodat die van die vrug van die sendingwerk in SA ingeskakel word.
1.1.3 Die bediening van die Kosin-kerke in China en omliggende lande word biddend
opgedra en berig daaroor word diskreet in die Kerkblad gegee.
1.1.4 Die kerke in Bloemfontein en Midrand kry aandag met die oog op toevoeging tot die
GKSA-kerkverband en uitbou van werksaamhede. Ter verduideliking kan genoem
word dat die gemeentes in Bloemfontein en Midrand selfstandige Koreaansprekende
gemeentes is.
1.1.5 Die Deputate kry opdrag om besonderlik aandag te gee aan die feit dat Koreaanse
teologiese studente al hoe minder in Potchefstroom kom studeer. Die aangeleentheid
moet in samewerking met die Teologiese Skool hanteer word.
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.1.5 kennis geneem.
1.2 Uitvoering van opdrag
1.2.1 Besoek is in deur ds Fourie in Oktober 2010 afgelê. Dit was nie moontlik om die
Sinode by te woon nie, maar verskillende Deputate is ontmoet en gesprek is gevoer.
1.2.2 Uitnodiging is gerig deur die TSP en die Fakulteit Teologie van die NWU aan
studente te Kosin Universiteit om nagraadse studie aan die TSP aan te pak.
1.2.3 Kontak met die Koreaanse kerke in Bloemfontein en Midrand word in samewerking
met die Deputate Ekumenisiteit Binnelands aangepak.
Besluit: Punte 1.2.1 tot 1.2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
1.3 Aanbevelings
1.3.1 Ekumeniese eenheid met die PCK (Kosin) word herbevestig en uitgebou.
1.3.2 Die bediening van die Kosin-kerke in China en omliggende lande word biddend
opgedra en berig daaroor word diskreet in Die Kerkblad gegee.
1.3.3 Die Deputate kry opnuut opdrag om nagraadse studente te nooi uit die Kosin-kerke
om in Potchefstroom te kom studeer. Die aangeleentheid moet in samewerking met
die Teologiese Skool en Fakulteit Teologie hanteer word.
Besluit: Punte 1.3.1 tot 1.3.3 goedgekeur.
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2.

Reformed Church Japan (RCJ)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
2.1 Opdrag
2.1.1 Ekumeniese eenheid met die RCJ word herbevestig en uitgebou.
2.1.2 Die betekenis wat die GKSA aan ekumeniese eenheid heg moet verder met die
Deputate van die RCJ deurgepraat word om eenstemmigheid hieroor te verkry.
2.1.3 Die moontlikheid van samewerking op die vlak van sending- en teologiese opleiding
moet ondersoek word.
2.1.4 Die Deputate gee aandag aan moontlike inskakeling by die “Mission Japan” wat die
RCJ met die NGkerk (NGK Suid Afrika) het. (Inligting hieroor is beskikbaar in Bylae.)
Besluit: Punte 2.1.1 tot 2.1.4 kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
2.2.1 Die Sinode van die RCJ is in Oktober 2010 deur ds Fourie bygewoon.
2.2.2 Besoek is gebring aan Shikoku waar die sendelinge van Missie Japan werksaam is.
2.2.3 Direkte uitnodiging is aan die RCJ sowel as die opleidingsinstansie te Kobe gerig om
studente vir graad- en nagraadse studie na Potchefstroom te stuur. Die uitnodiging is
in samewerking met die TSP en Fakulteit Teologie gerig.
2.2.4 Beursmoontlikhede is aan voornemende studente bekendgestel.
2.2.5 Die moontlikheid van akkreditasie van Kobe in Teologiese Opleiding word deur die
TSP ondersoek.
2.2.6 Ruimskootse finansiële en ander ondersteuning is deur die GKSA aan die kerke in
Japan gebied na die geweldige natuurrampe wat hulle getref het.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.6 kennis geneem.
Vir besluitneming
2.3 Aanbevelings
2.3.1 Daar word in die volgende termyn van die Deputate se werksaamhede weer ’n
Deputaat afgevaardig om ’n Sinode van die RCJ by te woon.
2.3.2 Die ekumeniese eenheid in leer, diens en tug word bevestig soos dit tans bestaan en
geformuleer is.
2.3.3 Nouer samewerking word met die PCK (Kosin), PCA en OPC gesoek wat aktief
werksaam is in sendingwerk in Japan.
2.3.4 Verdere aandag word gegee aan die moontlikheid om ’n sendeling na Japan te stuur.
Samewerking met Missie Japan word in die verband voortgesit.
Besluit: Punte 2.3.1 tot 2.3.4 goedgekeur.
3.

Sri Lanka (LRC)

Ekumeniese kontak
Vir kennisname
3.1 Opdrag
3.1.1 Die Deputate ondersoek moontlikhede van samewerking met die GKN(V) tov
gesamentlike betrokkenheid by die LRC.
3.1.2 Die Deputate moet kontak met die LRC uitbou deur waar moontlik besoeke ter
plaatse, te bring.
Besluit: Punte 3.1.1 en 3.1.2 kennis geneem.
3.2 Uitvoering van opdrag
Geen konkrete aksie is geneem in die termyn nie. Die GKN(V) is betrokke by die
bediening in Sri Lanka.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
3.3 Aanbevelings
3.3.1 Kontak word opnuut met die persone in Sri Lanka opgesoek.
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3.3.2

Nouer kontak met die GKN (V) en die WRF gemaak word oor hulle bediening in Sri
Lanka.
Besluit: Punte 3.3.1 en 3.3.2 goedgekeur.
4.

Indonesië

Ekumeniese kontak
Vir kennisname
4.1 Opdrag
4.1.1 Die Deputate stel ondersoek in na die erkenning van ekumeniese eenheid met die
Gereformeerde Kerke in Wes-Timor. Hiervoor moet eenheid van die leer, diens en
tug met die Gereformeerde Kerke in Wes-Timor ondersoek word.
4.1.2 Die Deputate moet saam met die TSP die moontlikheid van samewerking ten opsigte
van teologiese opleiding in Java ondersoek.
4.1.3 Die samewerking van kerkgemeenskappe met wie die GKSA ekumeniese eenheid
onderhou, moet ter wille van betrokkenheid by die kerke in Indonesië, verkry word
(kyk 4.3.3.1). Kontak in hierdie verband moet ook opgeneem word met die
Gereformeerde Kerke in Australië en Nederland, omdat hierdie lande noue
verbintenisse met Indonesië het vanweë geografiese en historiese redes.
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.3 kennis geneem.
4.2 Uitvoering van opdrag
4.2.1 Die geleentheid het homself nie voorgedoen om in die afgelope termyn fisiese
besoek te bring aan Indonesië nie.
4.2.2 Kontak is wel uitgebou tydens geleentheid van die ICRC waar die Deputate van die
GKSA en Indonesië teenwoordig was.
4.2.3 Die feitestelling rondom die samestelling van die kerke in Wes-Timor moet verdere
aandag geniet om die ontwikkelende prentjie vas te stel.
Besluit: Punte 4.2.1 tot 4.2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
4.3 Aanbevelings
4.3.1 Die Deputate stel ondersoek in na die erkenning van ekumeniese eenheid met die
Gereformeerde Kerke in Wes-Timor. Hiervoor moet eenheid van die leer, diens en
tug met die Gereformeerde Kerke in Wes-Timor ondersoek word.
4.3.2 Die Deputate moet saam met die TSP die moontlikheid van samewerking ten opsigte
van teologiese opleiding in Java ondersoek.
4.3.3 Die samewerking van kerkgemeenskappe met wie die GKSA ekumeniese eenheid
onderhou, moet ter wille van betrokkenheid by die kerke in Indonesië, verkry word
(kyk 4.3.3.1). Kontak in hierdie verband moet ook opgeneem word met die
Gereformeerde Kerke in Australië en Nederland, omdat hierdie lande noue
verbintenisse met Indonesië het vanweë geografiese en historiese redes.
4.3.4 Kontak word gesoek met die Evangelical Presbyterian Churches in Djakarta.
4.3.5 Korrespondensie word met dr Hardjowasito opgeneem wat tans Rektor is van ’n
Teologiese Kollege in Djakarta.
Besluit: Punte 43.1 tot 4.3.5 goedgekeur.
5.

First Evangelical Presbyterian Reformed Church in Singapore (FEPRCS)
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
5.1 Opdrag
5.1.1 In die lig van die betrokkenheid van die GKSA by die FEPRC moet die Deputate
kontak maak met die PRCA (vgl Acta 2006:222, 3.5.3).
5.1.2 Daar moet ondersoek word of ’n behoefte vir kerklike bediening onder
Gereformeerdes in Singapoer bestaan.
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5.1.3

Die Deputate poog om die samewerking van die Kommissie vir Buitelandse
Bediening te verkry vir die uitvoering van die opdrag tov Gereformeerdes in
Singapoer.
Besluit: Punte 5.1.1 tot 5.1.3 kennis geneem.
5.2 Uitvoering van opdrag
Die wenslikheid en nut van uitbouing van kontak is nie meer opvallend nie.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
5.3 Aanbevelings
5.3.1 Daar word nie verdere kontak gesoek in die verband nie.
5.3.2 Die behoefte daar word gedek en hanteer deur die Kommissie vir Buitelandse
Bediening.
Besluit: Punte 5.3.1 en 5.3.2 goedgekeur.
6.

Indië

Ekumeniese kontak
Vir kennisname
6.1 Opdrag
Die Deputate ondersoek die moontlikheid om met Gereformeerde Kerke in Indië kontak
te maak.
Besluit: Kennis geneem.
6.2 Uitvoering van opdrag
6.2.1 Daar is nie besoek gebring deur die Deputate self nie, maar wel deur die predikante
van die Gereformeerde Kerk Rietvallei.
6.2.2 Die PCA is wyd betrokke in Indië in verskeie gebiede.
6.2.3 Daar is kontak deur die ICRC met twee denominasies in Indië naamlik die Free
Churches in India en die Gereformeerde Kerke in Noord-Indië.
Besluit: Punte 6.2.1 tot 6.2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
6.3 Aanbevelings
6.3.1 Doelbewuste kontak word met die PCA asook die denominasies wat verteenwoordig
is in die ICRC gemaak oor die sendingwerk wat tans in Indië plaasvind.
6.3.2 Besoek word deur die Deputate self afgelê om moontlike bande en samewerking
saam met ds Kumar te fasiliteer.
6.3.3 Gereelde opdateringsrapporte word van die GK Rietvallei opgevra.
Besluit: Punte 6.3.1 tot 6.3.3 goedgekeur.
7.

Independent Reformed Churches in Korea (IRCK)
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
7.1 Opdrag
Die Deputate ondersoek die moontlikheid om met Gereformeerde Kerke kontak te
maak.
Besluit: Kennis geneem.
7.2 Uitvoering van opdrag
7.2.1 Tydens besoek aan die kerke in Korea is daar ook kontak gemaak met hierdie klein
kerkverband. Hulle bestaan uit ses gemeentes en het ook hulle eie teologiese
opleiding.
7.2.2 Die onlangse Sinodebesluite is aan hulle beskikbaar gestel.
7.2.3 Die IRCK het ekumeniese bande met die Christelijke Gereformeerde Kerke in
Nederland (“beperkte korrespondensie” sedert 2004) en ekumeniese kontak met die
Gereformeerde Kerke Vrijgemaakt.

146

7.2.4

Uitnodiging is aan hulle gerig deur die Deputate, Fakulteit Teologie en die TSP om
studente na Potchefstroom te stuur vir opleiding.
Besluit: Punte 7.2.1 tot 7.2.4 kennis geneem (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
Vir besluitneming
7.3 Aanbevelings
7.3.1 Kontak word met die IRCK behou.
7.3.2 Opvolggesprekke oor hulle behoefte aan Teologiese Opleiding word gevoer.
Besluit: Punte 7.3.1 en 7.3.2 goedgekeur.
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16.8

RAPPORT 7 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS – SUIDAFRIKANERS IN DIE BUITELAND (Art 179)

A. Dr J Lion-Cachet lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: Dr J Lion-Cachet (s), ds TF Dreyer en ds MA
Modise.
1. Opdrag
1.1 Dat daar indringend gekyk word na die opvang van Suid-Afrikaanse kerklidmate in die
volgende lande: Nieu-Seeland, Australië, Kanada, Engeland.
1.2 Dat kontak opgeneem word, op gereelde basis, met predikante wat voorheen in GKSA
gedien het, sodat die kommunikasie kan verbeter, en dat lidmate wat in die betrokke
lande gaan woon, opgevang kan word.
1.3 Dat die Deputate met die kerke in bogenoemde lande skakel en in gesprek tree oor die
kwessie dat Suid-Afrikaanse kerklidmate dit soms moeilik vind om by die kerke in te
skakel, as gevolg van aksent verskille.
1.4 Dat die plaaslike kerke ingelig word oor die ekumeniese bande wat bestaan, en dat
daar by die Admininistratiewe Buro ’n lys en ’n kaart – waarop die kerke se ligging
aangedui word – sal wees van hierdie betrokke kerke, dat lidmate kan weet waar
hierdie kerke is.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.4 kennis geneem.
2. Uitvoering van opdrag
2.1 Gesprekke oor die opvang van Suid-Afrikaanse kerklidmate het tussen die Deputate en
ooreenstemmende Deputate in Nieu-Seeland, Australië, Kanada en Engeland
plaasgevind.
2.2 In poging om gewese Suid-Afrikaners op Hawkesbay (Nieu-Seeland) by te staan in
hulle probleme om by plaaslike gemeentes in die Nieu-Seelandse kerke in te skakel, is
die nodige inligting verkry en aan hulle deurgegee.
2.3 Deputate wat betrokke is by Nieu-Seeland, Australië, Kanada en Engeland is versoek
om lys en kaart waarop die plaaslike kerke se ligging aangedui word, asook nadere
besonderhede oor die plaaslike kerke deur te gee. Die inligting wat reeds ontvang is, is
by die Administratiewe Buro geliasseer. Kerke kan op versoek van die beskikbare
inligting voorsien word.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
3. Aanbevelings
3.1 Dit word aan die onderskeie Deputate betrokke by Nieu-Seeland, Australië, Kanada en
Engeland opgedra om tydens hulle besoeke en in hulle korrespondensie met die
onderskeie buitelandse kerke die inskakeling van gewese Gereformeerde lidmate aan
te raak en met oud GKSA predikante wat bedieningswerk in die lande doen, kontak te
behou.
3.2 Die inligting oor plaaslike gemeentes van die kerke in die onderskeie lande wat in
korrespondensie met die GKSA staan, moet aangevul en opgedateer word. Dit moet
ook op die GKSA se amptelike webblad beskikbaar gestel word.
3.3 Die plaaslike gemeentes van die GKSA moet bewus gemaak word dat die inligting in
verband met kerke in die buiteland by die Administratiewe Buro beskikbaar is.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 goedgekeur.
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16.9

RAPPORT 8 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS –
SENDINGKOÖRDINERING (Art 180)

A. Dr J Lion-Cachet lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: Dr J Lion-Cachet (s), ds IW Ferreira, prof TD
Mashau en dr SP van der Walt.
Vir kennisname
Opdrag
Acta 2006:221-222; Acta 2009:184.
1.1 Die Deputate koördineer Gereformeerde sendingwerk in Afrika.
1.2 Kerke wat in die buiteland tov Sendingwerk en bediening betrokke is of wil raak moet
met die nuwe Deputate oorleg pleeg te wille van koördinering.
Besluit: Punte 1.1 en 1.2 kennis geneem.
1.

2. Uitvoering van opdrag
2.1 In samewerking met die Gereformeerde Kerk Wapadrant is daar begin om databasis
saam te stel oor Gereformeerde sendingwerk wat in Afrika gedoen word.
2.2
Soortgelyke behoefte aan inligting bestaan ook by die World Reformed Fellowship.
2.3 Verskeie persone is reeds besig om die nodige inligting in te samel en te verwerk.
2.4
Internet webwerf en nuusbriewe wat die inligting bevat, is beskikbaar vir
belangstellende gemeentes en organisasies
Besluit: Punte 2.1 tot 2.4 kennis geneem.
Vir besluitneming
3. Aanbevelings
3.1 Die Gereformeerde Kerk Wapadrant neem die leiding met die ontwikkeling van ’n
databasis.
3.2 Die Sinode bedank die Gereformeerde Kerk Wapadrant vir die werk en die befondsing
van die projek.
3.3 Die Deputate Ekumenisiteit – Buiteland gaan voort om Gereformeerde sendingwerk in
Afrika te koördineer en inligting daaroor beskikbaar te maak aan die kerke.
3.4 Kerke wat betrokke is by sendingwerk in Afrika word aangemoedig om inligting daaroor
aan die Deputate te verskaf.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.4 goedgekeur.
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16.10

RAPPORT 9 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS – VERENIGDE
KONINKRYK (Art 181)

A. Ds TF Dreyer lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: ds TF Dreyer (s), dr DG Breed en prof A le R du
Plooy.
1.

Free Church of Scotland (FCS)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
1.1 Opdrag
1.1.1 Dat die eenheid met die FCS bevestig en verder uitgebou word deur kontak en
besoek van afgevaardigdes wanneer dit moontlik is.
1.1.2 Dat die Deputate opdrag ontvang om veral die betekenis van "korrespondensie", soos
dit onderskeidelik deur die GKSA en die FCS verstaan word, indringend te bespreek
om daaroor tot 'n vergelyk te kom.
Besluit: Punte 1.1.1 en 1.1.2 kennis geneem.
1.2 Uitvoering van opdrag
1.2.1 FCS Sinode in Mei 2011
Prof A le Roux du Plooy en ds TF Dreyer het in Mei 2011 die Sinode van die FCS in
Edenburg bygewoon. Groete is oorgedra en ’n uitnodiging na ons Algemene Sinode
in Januarie 2012 is gerig. Groot waardering is deur die FCS uitgespreek vir ons
jarelange ekumeniese verhouding.
1.2.2 Belangrike besluit van die FCS om van kennis te neem
Daar is in 2010 tydens ’n spesiale Sinode van die FCS ’n besluit geneem om
plaaslike gemeentes wat dit nodig ag as gevolg van hulle spesifieke
bedieningssituasie, toestemming te gee om af te wyk van die normale liturgiese
gebruik om slegs Psalms sonder enige instrumentele begeleiding te sing.
Beswaarskrifte teen hierdie besluite tydens die Mei 2011 Sinode (almal op tegniese
gronde) is nie gehandhaaf nie.
1.2.3 Gesprekke oor die betekenis van "korrespondensie" soos dit onderskeidelik deur die
GKSA en die FCS verstaan word
Die betekenis van die begrip korrespondensie het ter sprake gekom gedurende ons
kontak met die FCS in die afgelope paar jaar. Ons konklusie is dat daar binne die
kerke met wie ons ekumeniese eenheid of te wel korrespondensie het, twee tradisies
bestaan:
(a) Die Calvinisties-Nederlandse tradisie waarbinne onsself staan. Hierbinne is ook
variasies, maar basies beteken dit een kerkverband in die ware sin van die
woord.
(b) Die ander een is die Presbiteriaanse tradisie waarbinne die Skotse kerke staan.
In hierdie tradisie is kerklike eenheid effens losser en kry jy basies landskerke
wat met ander in “fellowship” is, maar nie regtig een kerkverband vorm nie.
Ons is besig om hulle mettertyd te vertel en te oortuig dat kerklike korrespondensie
iets meer beteken as wat hulle tot nou toe daaronder verstaan het en ons glo dat ons
stadig maar seker nader aan mekaar beweeg wat ons verstaan hiervan betref.
Besluit: Punte 1.2.1 tot 1.2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
1.3 Aanbevelings
1.3.1 Die GKSA herbevestig sy ekumeniese eenheid met die FCS.
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1.3.2

Hierdie eenheid onderhou en verder uitgebou word deur besoeke van Deputate en
praktiese samewerking waar die geleentheid daarvoor homself voordoen.
1.3.3 Die opdrag om die betekenis van "korrespondensie" verder te bespreek om tot ’n
vergelyk te kom, kontinueer.
Besluit: Punte 1.3.1 tot 1.3.3 goedgekeur.
2.

Free Church of Scotland (Continuing) (FCS(C))
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
2.1 Opdrag
2.1.1 Dat die verhouding met die FCS(C) soos voorheen gehandhaaf word.
2.1.2 Dat die ontwikkeling van die verhouding tussen die twee kerkgroepe (FCS en die
FCS(C)) waargeneem word, en dat die samesprekings voortgesit word.
Besluit: Punte 2.1.1 en 2.1.2 kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
2.2.1 FCS(C) Sinode in Mei 2011
Prof A le Roux du Plooy en ds TF Dreyer het in Mei 2011 die Sinode van die FCS(C)
in Edenburg bygewoon. Groete is oorgedra en ’n uitnodiging na ons Algemene
Sinode in Januarie 2012 is gerig. Groot waardering is deur die FCS(c) uitgespreek vir
ons jarelange ekumeniese verhouding.
2.2.2 Die verhouding tussen FCS(C) en die FCS
Dit is met hartseer dat ons verslag doen dat die verhoudings tussen die FCS(C) en
die FCS steeds gespanne is sedert die skeuring in 2000. Daar het niks formeel
verander in die sin dat hulle nader na mekaar toe beweeg het, of die skeur probeer
regmaak nie. Die verhouding is saaklik en daar is steeds juridiese sake tussen
gemeentes, veral t.o.v. sake soos die gebruik en eienaarskap van kerklike eiendom.
2.2.3 Indirekte samewerking
Dit het onder ons aandag gekom dat die FCS(C) betrokke is by Covenant College in
Zambië waar een van die GKSA se predikante, dr Heinrich Zwemstra (Sendeling, GK
Vereeniging ‘95) as Prinsipaal optree. Covenant College het ’n stewige
Gereformeerde basis en vertrekpunt en lei leke predikante in Zambië om hulle
gemeentes beter te kan bedien. Dank is uitgespreek tydens die Sinode vir dr
Zwemstra se goeie werk by die kollege.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
2.3 Aanbevelings
2.3.1 Die GKSA herbevestig sy ekumeniese eenheid met die FCS(C).
2.3.2 Hierdie eenheid onderhou en verder uitgebou word deur besoeke van Deputate en
praktiese samewerking waar die geleentheid daarvoor homself voordoen.
Besluit: Punte 2.3.1 en 2.3.2 goedgekeur.
3.

International Presbyterian Church (IPC)
Geen formele kontak
Vir kennisname
3.1 Agtergrond
Die IPC is die kerkverband wat geïdentifiseer is as ’n moontlike tuiste vir die nuwe
Gereformeerde gemeente(s) in Londen nadat ons formele samewerking met die FCS
beëindig is. Die rede hiervoor is tweërlei. Die eerste rede is dat daar reeds
samewerking is tussen die gemeente(s) en hierdie kerkverband vanweë die noodsaak
en behoefte aan ’n plaaslike kerkverband.
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Die tweede belangrike rede is die geleentheid om deur ons eenheid ’n rol te speel in
die totstandkoming van ’n sterk Gereformeerde kerkverband in die Verenigde
Koningryk.
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Sake wat verdere bespreking noodsaak i.t.v. Kerkorde
Twee sake verg egter verdere besprekings voordat ons volwaardige ekumeniese
eenheid kan aanbeveel. Die eerste saak is hulle ampsbeskouing. Alhoewel dit uit
gesprekke duidelik is dat hulle nie ’n streng uitsluitlike twee ampte beskouing handhaaf
nie, het hulle wel ’n sterker twee ampte beskouing as selfs die PCA met wie ons
Ekumeniese eenheid het en met wie hulle die Book of Church Order (BCO) deel. Dit
bring ’n bepaalde besorgdheid rondom die beskerming van die Woordbediening,
aangesien ouderlinge in sekere situasie toegelaat word om selfstandig te preek.
In die tweede plek bestaan die gevaar dat die streng presbiteriaanse model wat hulle
volg, daartoe kan lei dat kerke oor mekaar regeer. Dit kan die selfstandigheid van
plaaslike gemeentes in gedrang bring.
Aangesien hulle nog ’n jong kerkverband is glo ons dat ons deur middel van gesprekke
hierdie sienings kan beïnvloed en uitdaag met dit wat ons glo ’n Bybelse beskouing is
van die Ampte en van kerkregering. Hulle is werklik oop vir insette in die verband.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
3.3 Aanbevelings
3.3.1 Die Sinode neem kennis van die potensiaal wat bande met die IPC het vir die
koninkryk in die breë en ook die nouer samewerking in Londen.
3.3.2 Die Sinode die sluit van ekumeniese bande met die IPC goedkeur en aan die
Deputate die opdrag gee om die verhoudings verder uit te bou met die moontlikheid
van ekumeniese eenheid.
3.3.3 Die Sinode neem kennis van die Deputate se versigtigheid rondom sekere
kerkregtelike aspekte en dat die Deputate die opdrag kry om verdere gesprekke met
die IPC hieroor te voer.
Besluit: Punte 3.3.1 tot 3.3.3 goedgekeur.
4.

Londenbediening

Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
4.1 Opdrag
4.1.1 Dat die Sinode met dankbaarheid kennis neem van die totstandkoming van die GKL
en die vrugbare bediening wat die afgelope drie jaar daar plaasgevind het.
4.1.2 Dat die Sinode weer een kollekte per jaar goedkeur ter ondersteuning van die
bediening in Londen en dat die Deputate toesien dat hierdie fondse ten beste vir
daardie bediening bestee word. Indien die kollekte goedgekeur word, sal dit sinvol
wees as gemeentes aangemoedig kan word om Gereformeerde Kerk Randburg ’n
geleentheid te gee om hierdie saak beter bekend te stel. Die Administratiewe Buro
van die GKSA kan ’n kort motivering stuur saam met die uitstuur van die kollektes.
Sodoende sal die onkunde oor Gereformeerde Kerk London uitgeklaar word.
4.1.3 Dat die Deputate in samewerking met die Gereformeerde Kerk Randburg en die nuut
gestigte GKL adviserend betrokke bly by die verdere ontwikkeling van die kerklike
bediening in Londen, veral ten opsigte van die kerkregtelike implikasies wat die
stigting van 'n nuwe kerk in Londen, asook die volgehoue voortsetting van
ekumeniese eenheid met die FCS tot gevolg het.
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.3 kennis geneem.
4.2 Ontwikkeling van die bediening
Sedert die laaste Sinode is daar ’n paar verwikkelinge om van kennis te neem.
Die nuutgestigte Gereformeerde Kerk in Londen (GKL), Canada Water Church (CWC),
152

het oor die afgelope vier jaar ontwikkel as ’n tuiste vir jong gelowiges van reg oor die
wêreld. Alhoewel die aanvanklike wegspring van die bediening in Afrikaans geskied
tydens die enkele aand-erediens en by die Bybelstudiegroepe (al die lidmate was aan
die begin Afrikaanssprekend), kom klop internasionale jongmense aan die deur van die
gemeente wat Engelse bediening noodsaak. Prediking geskied tans in Engels terwyl
Bybelstudiegroepe onderskeidelik Afrikaans of Engels gebruik afhangende van die
situasie.
’n Groot uitdaging was die afskaf van die “Working Holiday Visas” waarmee baie SuidAfrikaners vir ’n twee jaar periode na Londen gekom het. Dit het natuurlik die getal jong
enkellopende Suid-Afrikaners baie laat verminder. Daar is egter steeds ’n aansienlike
hoeveelheid Suid-Afrikaners (veral jong getroudes en gesinne met voorskoolse
kinders) wat werkspermitte gekry het en vir ’n langer tyd daar vestig. Ds De Kock het
steeds ’n groot pastorale bediening onder hierdie groep wat vrug opgelewer het.
So brei die bediening dan ook uit na jong gesinne (Afrikaans- en Engelsprekend) wat
die behoefte het aan Gereformeerde bediening wat hulle kinders insluit. In Junie 2009
word die eerste oggend-erediens gehou om hierdie behoefte aan te spreek. Dit word
van meet af volledig in Engels gedoen en uit die aard van die fokusgroep en hulle
behoeftes, met ’n ander karakter as die aanddienste. Dit ontwikkel ook so dat daar min
oorvleuelings is tussen die lidmate wat die aand- en oggenddienste bywoon sodat dit
vir alle praktiese doeleindes as twee gemeentes funksioneer (Canada Water Church
(CWC) en Surrey Dock’s Church (SDC)) wat slegs die leierskap met mekaar deel. Die
gemeentes kry ook stadig maar seker ’n voet in die deur by die plaaslike gemeenskap
en meer en meer plaaslike inwoners woon die eredienste by.
Die tussentydse struktuur vir verantwoordbaarheid van die Gereformeerde
gemeente(s) in Londen, is soos volg gereël:
Die FCS het uit die naaste Presbiterie (die van Edenburg en Perth) 4 ouderlinge
aanwys om die Kerkraad by te staan in sake waar hulle advies en leiding nodig het. Die
pastorale versorging van ds de Kock word hanteer deur GK Randburg. GK Randburg
neem ook verantwoordelikheid vir sy finansiële versorging in samewerking met die
plaaslike Kerkraad volgens ooreenkoms en met die ondersteuning van die ander
gemeentes in die GKSA by wyse van ’n jaarlikse kollekte.
Alhoewel die struktuur by die gebrek aan ’n plaaslike kerkverband, van groot waarde
was, is dit duidelik dat dit nie ’n plaaslike kerkverband kan vervang nie.
Besluit: Kennis geneem.
4.3 Uitvoering van opdrag
Die Deputate het in die afgelope paar jaar verskeie ontmoetings met ds de Kock
gehad.
Prof A le R du Plooy en dr Douw Breed het ook by twee geleenthede met
verteenwoordigers van die IPC ontmoet en gesprekke gevoer rondom die moontlikheid
van kerklike eenheid en formele inskakeling van die gemeentes by hierdie
denominasie. Ds de Kock en die gemeentes skakel wel reeds op informele wyse by die
IPC in.
Alhoewel die onlangse besluite deur die FCS rondom die wyse van aanbidding weer
die deur oopmaak vir moontlik inskakeling van die gemeente(s) in Londen by die FCS
bly die kwessie van ds de Kock se status as predikant problematies en is dit nog nie op
’n punt waar daar klarigheid oor is nie. Samesprekings is reeds hieroor gevoer maar
verdere samesprekings is nodig (sien die Rapport rakende die FCS).
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
4.4 Aanbevelings
4.4.1 Die Sinode neem kennis van die ontwikkeling oor die laaste 4 jaar.
4.4.2 Die Sinode neem met dank kennis van die voortgaande bediening onder SuidAfrikaners sowel as die bediening binne die gemeenskap waar hierdie kerke hulle self
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bevind.
4.4.3 Die Sinode weer een kollekte per jaar goedkeur ter ondersteuning van die bediening
in Londen en dat die Deputate in samewerking met GK Randburg toesien dat hierdie
fondse ten beste vir daardie bediening bestee word.
4.4.4 Die Deputate in samewerking met die Gereformeerde Kerk Randburg adviserend
betrokke bly by die verdere ontwikkeling van die kerklike bediening in Londen en dat
daar geduldig maar tog indringend gepoog moet word om die inskakeling van die
gemeentes by ’n plaaslike kerkverband te bewerkstelling, hetsy dit uiteindelik die FCS
of die IPC is.
Besluit: Punte 4.4.1 tot 4.4.4 goedgekeur.
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16.11

BESWAARSKRIF 1: GL ERASMUS TEEN DIE AANVAARDING VAN ‘N
AKTE VAN MENSEREGTE BY NASIONALE SINODE 1985 (Art 17)

A. Dr RM van der Merwe rapporteer namens die Pre-advies Kommissie vir Appèlle en
Beswaarskrifte.
B. Besluit: Die beswaarskrif word nie ontvanklik verklaar nie (die beswaarskrif word nie
gepubliseer nie – Deputate Handelinge).
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16.12

BESWAARSKRIF 2: GL ERASMUS TEEN DIE BESLISSING VAN SINODE
2009 OOR MENSEREGTE (Artt 17, 21, 243)

A. Die voorsitter, ds SD Snyman, stel die beswaarskrif met toestemming van die
beswaarde sonder dat hy teenwoordig is, aan die orde.
B. Besluit: Die beswaarskrif word verwys na die Kommissie Beswaarskrifte 2.
C. Ds FM Dreyer rapporteer namens die Kommissie Beswaarskrifte 2.
D. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar aangeteken word
Acta 2009:215-216 se E. Rapport van die Kommissie as motivering vir die besluit wat
uit voorgaande Rapport se aanbevelings spruit, naamlik:
Aanbevelings: Dat die beswaar nie gehandhaaf word nie.
Besluit: Goedgekeur
Die Rapport van die Beswaarkommissie lui:
(par 1.1.1, p215/216): Die beswaarde beweer dat die GES-verklarings onordelik op die
Sinode se tafel gekom het.... (par 1.1.2 en 1.1.3 stel dat die Deputate die GESvergadering amptelik bygewoon het en hul Rapport ordelik gedien het).
1.2.1 Drie dokumente van die GES wat oor menseregte handel, het op die Sinode van
1985 gedien: 1.2.1.1 ‘n 154-bladsy “REStestimony on human rights wat in
boekvorm uitgegee is. 1.2.1.2 ‘n Dokument “Pastoral Statement: a call to
commitment and action [spelling reggestel]. 1.2.1.3 ‘n Dokument “Declaration on
human rights”.
1.2.2 Al die beswaarde se prinsipiële besware is gerig teen die inhoud van die
“Pastoral Staement” en die “Declaration”, en word ook aangehaal uit die
vertaalde weergawes van die twee dokumente, terwyl die inhoud van die
“Testimony” glad nie aangehaal of onder beswaar kom nie.
1.2.3 Die Sinode het slegs oor die “Testimony” ‘n besluit geneem deur sy waardering
daaroor uit te spreek, metmotivering. Oor die ander twee dokumente, waarteen
die die beswaarde sy besware rig, is geen besluit geneem behalwe dat ’n
voorstel dat dit vertaal en in pamfletvorm uitgegee moet word, nie goedgekeur is
nie en daar besluit is: Daar word volstaan met die inligting in die Acta en die
inligtingstuk oor die Acta.
1.2.4 Die beswaarde grond dus al sy besware teen ‘n dokument wat op geen stadium
deur die Sinode vir eie rekening geneem is of waarvan die inhoud deur die
Sinode aanvaar is nie.
1.2.5 Die beswaarde gaan sover om te beweer dat die Verklaring oor Menseregte “die
GKSA binnegesluip het as ‘n 4de belydenisskrif soortgelyk aan die van dien
Belhar of die Kairos-dokument”, terwyl die Sinode nie eers ‘n besluit oor die
“Verklaring” geneem het nie.
Bylaag BS verwys na Beswaarskrif wat op Sinode 2009 (Acta’09:202-215) gedien
het.
2. Geskiedkundige oorsig
2.1 Die Gereformeerde Ekumeniese Sinode (GES) 1984 te Chicago, het ‘n Rapport
goedgekeur: (RES Testimony on human rights).
2.2 Deputate Ekumene sake van die GKSA het hierdie vergadering as afgevaardigdes
bygewoon en Rapport gelewer by die Nasionale Sinode 1985. Deel van hul Rapport
het die besluit van die GES rakende menseregte (RES Testimony on human rights)
ingesluit.
2.3 Die Nasionale Sinode 1985 het die verklaring van Menseregte (RES Testimony on
human rights) soos dit deur Gereformeerde Ekumeniese Sinode in 1984 te Chicago,
VSA, aanvaar is aanvaar as suiwer Gereformeerd.
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2.4
2.5

Die GK Orania se Beswaarskrif teen hierdie besluit is by Algemene Sinode 2009 nie
gehandhaaf nie.
Hierdie beswaarskrif het ten doel om aan te toon dat die besluit van 2009 onregmatig
was en rojeer moet word.

3.

Motivering
Die Sinode het onregmatig, strydig met die negende gebod, opgetree en besluit in die
behandeling van die Beswaarskrif deur verdraaiing van die stellings in die Beswaarskrif
sowel as van die besluite van Sinode 1985.
3.1 Beswaargrond 1
Acta’09:215 par 1.1.1 lui: Die beswaarde beweer dat die GES-verklarings onordelik op
die Sinode se tafel gekom het, aangesien geen Beskrywingspunt uit die kerke gekom
het om oor sake i.v.m. menseregte uitspraak te gee nie...
Die Sinode verdraai die beswaar. BS par 2.2 stel dit onomwonde: “Die Rapport van die
Deputate Ekumeniese Sake het wel ordelik gedien.” Die bewering is dus vals.
Die BS par 2.1 stel dit baie duidelik: Die Besluit het onordelik ter besluit gekom.
(onderstreping GE). Hierdie “besluit” betref die aanvaarding van die “RES testimony on
human rights” deur die GKSA se Sinode 1985.
3.2 Beswaargrond 2
Acta’09:215 par 1.2 oor “prinsipiële beswaar” hierna aangehaal:
1.2.1 Drie dokumente van die GES wat oor menseregte handel, het op die Sinode
1985 gedien:
1.2.1.1 ... ‘n 154-bladsy “RES testimony on human rights” wat in boekvorm uitgegee is.
1.2.1.2 ... “Pastoral Statement : a call to commitment and action”(foutiewe spelling
reggestel).
1.2.1.3 ... “Declaration on human rights”.
1.2.2 Al die beswaarde se prinsipiële besware is gerig teen die inhoud van die
“Pastoral Statement” en die”Declaration”, en word ook aangehaal uit die vertaalde
weergawe van die twee dokumente, terwyl die inhoud van die “Testimony” glad nie
aangehaal of onder beswaar kom nie.
Daar was nie drie dokumente van die GES rakende menseregte voorgehou nie, maar
net een, naamlik van punt 1.2.1.1. RES Testimony on human rights. Die ander “twee”
is die slothoofstuk van hierdie dokument en is die enigste deel uit die 154-bladsy RESrapport wat deur die GKSA-deputate direk in hul Rapport aangehaal is – die hele RESrapport was ‘n bylae van die Deputate Ekumeniese sake. Die bewering dat die
beswaarde nie uit die ‘Testimony” aanhaal of beswaar aanteken nie, is dus onwaar.
3.3 Die beswaarde het in sy repliek op die Rapport van die Beswaarkommissie
bogenoemde sake as oortreding van die 9de Gebod aangedui, maar dit is ignoreer.
4.

Samevatting
Aangesien die beredenering en gevolglike besluit van die Sinode 2009 strydig was met
die 9de Gebod en daarmee ‘n beswaar onregmatig van die hand gewys is, moet die
besluit van Sinode 2009 herroep word.

E. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Beredenering van Beswaarskrif
1.1.1 Die Beswaarskrif is gerig teen ‘n besluit wat Sinode 2009 geneem het. Die besluit is
geneem in die lig van ‘n Kommissierapport (Acta 2009:215-216) oor br GL Erasmus
se Beswaarskrif teen ‘n besluit van Sinode 1985. Die Kommissierapport van Sinode
2009 word deels in die Beswaarskrif aangehaal.
1.1.2 Die doel van die Beswaarskrif is om die besluit van Sinode 2009 op te hef. Die
beswaar word weergegee in die inleiding. Die beswaar beweer dat die besluit van
Sinode 2009 die Negende Gebod oortree en daarom moet die beswaar gehandhaaf
word.
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1.1.3

Twee beswaargronde word as motivering van die beswaar gegee. Die eerste
beswaargrond beweer dat die Kommissierapport ‘n valse stelling gemaak het (Acta
2009:215, 1.1.1). Die stelling is vals want die Beswaarskrif sê nie – soos die
Kommissierapport beweer – dat die GES-verklarings onordelik op die tafel gekom het
nie. Die tweede beswaargrond bring twee punte na vore. Die eerste stel dat die
Rapport van Sinode 2009 verkeerdelik praat van drie dokumente terwyl daar net een
sou wees. Die tweede stel dat die Rapport verkeerdelik beweer dat die beswaarde
nie uit ‘n dokument “The Testimony” aanhaal nie (Acta 2009:216, 1.2.2).
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.1.3 kennis geneem.
1.2 Beoordeling van beswaargronde
1.2.1 Beswaargrond 1
Die beswaargrond is reg as dit sê dat die Beswaarskrif by Sinode 2009 sê dat die
saak ordelik op tafel gekom het (Acta 2009:203, 2.2). MAAR die Beswaarskrif sê ook
dat die GES-rapport nie ordelik op die tafel gekom het nie (Acta 2009:202,2). Daarom
is die stelling in die Kommissierapport, dat die Beswaarskrif beweer dat die saak het
onordelik op die tafel van die Sinode 1985 gekom, waar. So verwoord die
Beswaarskrif dit (Acta 2009:215, 1.1.1).
1.2.2 Beswaargrond 2
Was daar een of drie dokumente? In die Rapport wat voor Sinode 1985 gedien het
word die volgende vermeld: ‘n studiestuk “RES testimony on human rights” (Acta
1985:628, 2.8.1), ‘n “Pastoral statement: A call to commitment and action” en ‘n
“Declaration on human rights” (Acta 1985:629, 2.8.3). Die laaste twee is deel van die
studiestuk. Die Kommissierapport hanteer dié drie verkeerdelik as drie dokumente. In
hantering van die Acta van Sinode 1985 kan die fout maklik gemaak word. Die
Beswaarskrif voor Sinode 2009 wys self op twee dele van die GES-verklaring (Acta
2009:202, 1). Omdat daar net een studiestuk was, die “RES testimony on human
rights” het die Kommissierapport fouteur deur te sê dat die Beswaarskrif nie daaruit
aanhaal nie.
Besluit: Punte 1.2.1 en 1.2.2 kennis geneem.
1.3 Bevindings
1.3.1 Beswaargrond 1
In die lig van die beredenering en beoordeling is die motivering in beswaargrond 1,
dat die besluit van Sinode 2009 die Negende Gebod oortree het, nie waar nie.
1.3.2 Beswaargrond 2
Die beswaargrond sê tereg dat die Kommissierapport voor Sinode 2009 verkeerdelik
sê dat die Beswaarskrif nie uit “The Testimony” aanhaal of daarna verwys nie. Dat
hierdie fout – soos beswaargrond 2 beweer – ‘n oortreding is van die Negende Gebod
waardeur die Beswaarskrif onregmatig deur Sinode 2009 afgewys is, word nie deur
die beswaargrond bewys nie. Die beswaargronde in die Beswaarskrif word deur
Sinode 2009 afgewys omdat Sinode 1985 nie die inhoud van die GES-verklaring –
waarteen die Beswaarskrif ingedien is – met ‘n besluit vir sy rekening neem nie. Die
besluit van Sinode 1985 spreek waardering uit vir die GES-verklaring (Acta 1985:651,
381). Die motivering vir die besluit van Sinode 2009 waarmee die Beswaarskrif
afgewys is, is steeds geldig. Die beswaargrond wys die fout in die Kommissierapport
uit. Die beswaargrond bewys nie dat hierdie fout ‘n oortreding van die Negende
Gebod is wat daartoe lei dat Sinode 2009 die Beswaarskrif onregmatig afwys nie
Besluit: Punte 1.3.1 en 1.3.2 kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Aanbeveling: Beswaargrond 1
In die lig van die beoordeling en bevinding slaag die beswaargrond nie.
Besluit: Goedgekeur dat Beswaargrond 1 nie slaag nie.

158

2.2

Aanbeveling: Beswaargrond 2
In die lig van die beoordeling en bevinding slaag die beswaargrond nie.
Besluit: Goedgekeur dat Beswaargrond 2 nie slaag nie.
2.3 Aanbeveling: Beswaarskrif
In die lig van die besluite in 2.1 en 2.2 slaag die Beswaarskrif nie.
Besluit: Goedgekeur dat beswaarskrif nie slaag nie.
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16.13

AANVULLENDE RAPPORT 1 – DEPUTATE EKUMENISITEIT –
OWERHEID – CHRISTELIKE PERSPEKTIEF OP MENSEREGTE (Art 103)

A. Ds C Aucamp lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake vir kennisname
1.1 Diskoers in die publieke domein word hoofsaaklik gevoer in terme van die
fundamentele regte soos omskryf in die 1996-Grondwet van Suid-Afrika.
1.2 Ten einde sinvolle gesprek te voer met die Owerheid en ander publieke rolspelers is dit
dringend noodsaaklik dat die Deputate ‘n Christelik-Reformatoriese perspektief op
fundamentele regte moet kan bied.
Besluit: Punte 1.1 en 12 kennis geneem.
2. Sake om oor te besluit
2.1 Die Deputate ontvang ‘n mandaat om ‘n studie te loods oor fundamentele regte vanuit
‘n Christelik-Reformatoriese perspektief.
2.2 Die studie vir goedkeuring aan die volgende Sinode voorgehou word.
Besluit: Punte 2.1 en 2.2 goedgekeur met toevoeging: “Motivering: Dat die Deputate in
die uitvoering van sy opdrag met die problematiek te doen kry”.
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16.14

A.
B.
C.
D.

AANVULLENDE RAPPORT 2 – DEPUTATE EKUMENISITEIT –
OWERHEID – SUID-AFRIKAANSE RAAD VIR DIE BESKERMING VAN
GODSDIENSTIGE REGTE EN VRYHEDE (Artt 104, 251)

Ds C Aucamp lewer die rapport.
Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Punt 2.2 word na die Kommissie vir Finansies verwys.
Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.

E. RAPPORT
1. Sake om van kennis te neem
1.1 Die Raad het ‘n grondwet goedgekeur en ‘n bestuurskomitee aangewys.
1.2 Prof Pieter Coertzen van die NGK is eenparig as voorsitter aangewys.
1.3 Die res van die komitee bestaan uit verteenwoordigers van verskeie godsdienstige
groepe.
1.4 Die komitee sal ook mense van ander groepe wat nog nie verteenwoordig is nie
(Moslems, Jode, ens) nader om in te skakel.
1.5 Die komitee het opdrag om die pogings (soos uiteengesit in die notule) om die
Handves in die Nasionale Grondwet te inkorporeer, te koördineer.
1.6 Die grondwet bepaal dat alle lede van die raad jaarliks lidmaatskap fooie moet betaal.
Die Raad het dit aan die komitee opgedra om die bedrae wat instansies en individue
onderskeidelik moet betaal, te bereken.
1.7 Daar is nog nie besluit op die datum en plek van die volgende vergadering nie.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.7 kennis geneem.
2. Sake waaroor besluit word
2.1 Die Sinode gee aan die Deputate Ekumensiteit Owerheidsake die mandaat om die
GKSA op die Raad te verteenwoordig.
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Begroot vir lidmaatskapgelde.
Besluit: Verwys na die Kommissie vir Finansies.
Besluit: Die betrokke Deputate moet sodra die inligting vir die begroting beskikbaar is,
die begroting by die Bestuur van die Administratiewe Buro indien.
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16.15

AANVULLENDE RAPPORT 3 – DEPUTATE EKUMENISITEIT –
OWERHEID – SAMEWERKING MET ANDER GODSDIENSTE IN
GETUIENIS TEENOOR DIE OWERHEID (Art 105)

A. Ds C Aucamp lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake om van kennis te neem
1.1 Die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika maak voorsiening vir die toepassing
van die aktiewe plurale opsie in die toepassing van die fundamentele reg van
godsdiensvryheid. Hierdie opsie is die teenoorgestelde van die aktiewe sekulêre opsie.
Die aktiewe sekulêre opsie gaan uit van die algehele skeiding van kerk en staat wat
beteken dat die beoefening van godsdiens op die openbare terrein nie toegelaat word
nie. Waar hierdie opsie beoog om alle godsdienste uit die openbare terrein te
verwyder, beoog die aktiewe plurale opsie om godsdienste in die openbare terrein te
akkommodeer.
1.2 In die aktiewe plurale opsie word ruimte gelaat vir die burgery om ten opsigte van
openbare instellings die opsie uit te oefen om godsdiens(te) te akkommodeer. ‘n
Voorbeeld hiervan is dat staatskole toegelaat word om met Skriflesing en gebed te
open op die voorwaarde dat niemand gedwing word om daar aan deel te neem indien
dit teen hulle oortuigings ingaan nie. Hierdie opsie maak die owerheid ook toeganklik
vir die getuienis van godsdienstige instellings.
1.3 In die Gereformeerde godsdiens word ‘n hoë premie geplaas op die getuienis van die
kerk teenoor die owerheid (KO, art 28) en die taak van die owerheid ten opsigte van
die staatsbestuur en die beskerming van die Woordbediening (NGB, art 36). Die GKSA
gee praktiese uitvoering hiervan deur middel van die Woordverkondiging en ook deur
middel van die Deputate vir gesprek met die Owerheid. Van owerheidsweë word ook
geleenthede gereël vir gespreke met en insette van “godsdiensleiers” en kerke in ‘n
gesamentlike byeenkoms. Die vraag is in hoe ‘n mate die Deputate hieraan moet
meewerk?
1.4 Uitgaande van die oproep in 1 Pet 3:15 sou geoordeel kan word dat die Deputate
bereid behoort te wees om ‘n getuienis by sodanige geleenthede te laat uitgaan.
Hiervoor behoort egter die volgende voorwaardes te geld:
1.4.1 Alle getuienis moet begrond word in die openbaring van God (NGB, art 2) soos die
openbaring duideliker word in die Geskrewe Woord en saamgevat word in die
Gereformeerde Belydenis.
1.4.2 Op etiese vlak sou daar ooreenkomste wees tussen verskillende godsdienste
(byvoorbeeld oor godsdiensregte in die Grondwet, die beskerming van lewe en die
erkenning van die heteroseksuele huwelik as die enigste vorm van huwelik). In
hierdie opsig kan die Deputate mbt gemeenskaplike sake saam met mense van
ander godsdienste deelneem aan getuienis teenoor die owerheid, met dien verstande
dat die unieke begronding van die Christelike etiek nie in die gedrang kom nie.
1.4.3 Die getuienis moet voldoen aan die reëlings ten opsigte van die mandaat van
Deputategroepe soos verwoord in KO, art 49.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.4.3 kennis geneem.
2.

Sake waaroor besluit word
Die Sinode gee aan die Deputate Ekumenisteit Owerheidsake die mandaat om saam
met ander godsdienste oor sake van gemeenskaplike belang getuienis te lewer, met
dien verstande dat die unieke begronding van die Christelike etiek nie in gedrang kom
nie en sodanige getuienis geskied binne die raamwerk van KO, art 49.
Besluit: Goedgekeur met toevoeging: “Motivering: Dat die Deputate in die uitvoering
van sy opdrag met die problematiek te doen kry”.
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16.16

RAPPORT 10 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS – SUIDAMERIKA (Artt 182, 183, 184)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: ds BCG Fourie (s), dr PJ Buys, dr CJ Smit.
1.

Eglisea Reformanda Patagonië (ERP)
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
1.1 Opdrag
Die Deputate kry opdrag om die kontak wat gemaak is verder uit te bou met die oog op
die erkenning van ekumeniese bande.
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Uitvoering van opdrag
Daar kon geen kontak met die kerke gemaak word gedurende die afgelope termyn nie.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
1.3 Aanbeveling
In die lig van die feit dat die volgende IRTI konferensie in Suid Amerika plaasvind en
dat daar kontak gemaak is met die Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) word aanbeveel
dat die opdrag om kontak te maak en uit te bou gekontinueer.
Besluit: Goedgekeur.
2.

Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
2.1 Opdrag
Die Deputate Ekumenisiteit: Buitelands kry opdrag om deurlopend kontak te maak met
Gereformeerde buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en
gemeenskaplike belang kragtens KO, art 49. Die uiteindelike eenheid van
Gereformeerde Kerke moet as ons dringendste en belangrikste ekumeniese roeping
gesien word (vgl Acta, 2009:162).
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
2.2.1 Kontak met die Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)
Tydens die Orthodox Presbyterian Church se “General Assembly” in Junie 2011 in
Marlyand VSA het die GKSA se afgevaardigde, dr DG Breed, met die afgevaardigde
van die Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), met br Solano Portela, kennis gemaak.
Uit die gesprek was dit duidelik dat die GKSA en hierdie Presbiteriaanse Kerk in
Brasilië veel in gemeen het.
2.2.2 Inligting oor die IPB
Die IPB het in 1859 ontstaan en is behoudende Presbiteriaanse Kerk met meer as
4000 gemeentes, ongeveer 800 000 lidmate en 8 teologiese “seminaries”. Die IPB
staan in verhouding met die Mackenzie Universiteit (Universidade Presbiteriana
Mackenzie) in Sao Paulo wat baie ooreenkom met die verhouding wat voorheen
bestaan het tussen die GKSA en die PU vir CHO. Die Mackenzie Universiteit het
reeds in 1870 ontstaan en het tans tussen 35 000 en 40 000 studente.
2.2.3 Moontlike bande tussen die GKSA en die IPB
Ontmoeting met die IPB se Inter-Ecclesiastical Committee en afgevaardigdes van
die GKSA vind DV vroeg in Desember 2011 in Sao Paulo plaas. Daar sal tydens die
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GKSA Sinode in 2012 verder oor die uitkoms van hierdie ontmoeting gerapporteer
word en aanbevelings gemaak word oor ekumeniese bande met die IPB. Die
Deputate Ekumeniese Sake het die IPB genooi om as waarnemer die GKSA se
Sinode in 2012 by te woon.
2.2.4 Ontwikkeling ten opsigte van die NWU en die Universidade Presbiteriana Mackenzie
Nadat dr DG Breed in Junie 2011 die afgevaardigde van die IPB in die VSA ontmoet
het, het hy inligting wat hy in verband met die Universidade Presbiteriana Mackenzie
ontvang het, via prof Fika Janse van Rensburg aan die NWU bekend gemaak. Die
NWU het laat blyk dat hy belangstel om sekere ooreenkomste met die Universidade
Presbiteriana Mackenzie te sluit. Br Solano Portelo het ook aan die Universiteit in Sao
Paulo inligting aangaande die NWU oorgedra. Die Universidade Presbiteriana
Mackenzie het ‘n uitnodiging aan die NWU gerig om die Universiteit in Sao Paulo te
besoek met die oog op die sluit van moontlike ooreenkomste tussen die twee
universiteite en die onderskeie fakulteite. Professor Herman van Schalkwyk en ‘n
aantal van die NWU se dekane vertrek DV vroeg in Desember 2011 om die Rektor
van Universidade Presbiteriana Mackenzie en dekane van die Universiteit te ontmoet,
terwyl die GKSA se afgevaardigdes die IPB se Inter-Ecclesiastical Committee
ontmoet.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.4 kennis geneem.
Vir besluitneming
2.3 Aanbevelings
2.3.1 Die Sinode verwelkom die afgevaardigdes van die IPB as waarnemers by die GKSA
se Algemene Sinode 2012.
2.3.2 Die Sinode gee aan die Deputate Ekumeniese Sake die geleentheid om te rapporteer
aangaande die GKSA se besoek aan die IPB.
Besluit: Punte 2.3.1 en 2.3.2 goedgekeur.
D. IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL [16.16.1]
Vir kennisname
1. Opdrag
Vergelyk Rapport.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Uitvoering van opdrag
In die Deputate-rapport in die Aanvullende Agenda is na aanleiding van ‘n ontmoeting
tussen dr Breed en oudl Solano Potela in Maryland, VSA, Julie 2011, ’n moontlike
besoek aan die IPB in Sao Paulo, Brasilië, in vooruitsig gestel. In hierdie Rapport word
oor die verloop van die ontmoeting verslag gedoen.
2.1 Afvaardiging
As afvaardiging van die Deputate Ekumeniese Sake het opgetree dr DG Breed en prof
GJC Jordaan.
2.2 Ontmoetings in Sao Paulo
Hierdie afvaardiging het tussen 1 tot 8 Desember 2011 verskeie ontmoetings in Sao
Paulo gehad. Ontmoetings het plaasgevind met die IPB se Committee of InterEcclesiastical Relations (CRIE), met as hulle verteenwoordigers dr Davi Gomes
(voorsitter van CRIE), ds Roberto Brasiliero (Voorsitter van die Algemene Vergadering
van die IPB), oudl Eliézer Arantes, oudl Solano Portela en dr Augustus Nicodemus.
Daar was ook ontmoetings met verteenwoordigers van die Andrew Jumper Instituut vir
nagraadse Teologiese Opleiding en rektore van twee van die agt Teologiese Skole van
die IPB.
Die twee lede van die afvaardiging was ook deurentyd teenwoordig by die gesprekke
tussen die NWU en die Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPB), waaronder
gesprekke wat prof JJJ van Rensburg, Dekaan van die NWU se Fakulteit Teologie,
gevoer het met lede van die UPB se Fakulteit Teologie.
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Die afgevaardigdes het op Vrydag 2 Desember die teologiese gradeplegtigheid van die
Jumper Instituut (vgl 3.3 hieronder) bygewoon, waarby ds Roberto Brasiliero ’n
boodskap uit die Skrif gebring het. Op Sondag 4 Desember is ook twee eredienste van
Presbiteriaanse kerke in Sao Paulo bygewoon, waarby dr Breed en prof Jordaan die
Woord bedien het. In alle gevalle het tolking tussen Afrikaans en Portugees
plaasgevind.
Besluit: Punte 2 tot 2.2 kennis geneem.
3. Bevindings
3.1 Bevindings oor die Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)
Die IPB se historiese wortels is geleë in die sendingaksies van die Presbiteriaanse
Kerk van die VSA aan die begin van die negentiende eeu in Brasilië, wat in 1859
uitgeloop het op die stigting van ’n selfstandige Presbiteriaanse Kerk in Brasilië. Die
IPB het sedertdien gegroei tot ’n lidmatetal van bykans ’n miljoen lidmate.
Dit was vir die afgevaardigdes duidelik dat die IPB suiwer is in leer, diens en tug.
Die IPB onderskryf dieselfde Belydenisskrifte as die ander Presbiteriaanse kerke met
wie die GKSA ekumeniese eenheid handhaaf. Uit die gesprekke blyk dit dat die IPB
erns maak met die handhawing van die Gereformeerde leer, en teen afwykings
daarvan in die kerke optree.
Dit is duidelik dat die IPB ernstig is oor die koninkryksgerigtheid van die kerk. Via die
Universiteit (UPB) en private Gereformeerd-Christelike skole (wat almal konfessioneel
aan die IPB gebind is, vgl 3.2 hieronder) word verskeie programme geloods waarin die
gemeenskap in Brasilië Christelike leiding ontvang in etiese en maatskaplike
aangeleenthede.
Verder blyk dit dat die IPB op talle plekke in Brasilië met “kerkplanting” besig is, en ook
baie aktief betrokke is by sendingaktiwiteite in die buiteland. In Afrika spits die IPB hom
veral toe op lande met ’n Portugese agtergrond, soos Angola en Mosambiek.
3.2 Ontwikkelings ten opsigte van die NWU en die Universidade Presbiteriana Mackenzie
Vergelyk Rapport in Aanvullende Agenda.
In respons op die uitnodiging van die Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) het
professor Herman van Schalkwyk en ‘n aantal van die NWU se dekane vanaf 1 tot 8
Desember 2011 die Rektor van die UPM en hulle dekane (UPM: “direkteure”) ontmoet
en hulle Fakulteite (UPM: “Skole”) besoek, waaronder hulle Fakulteit Teologie (UPM:
“Skool van Teologie”). Uit die samesprekings het dit geblyk dat die UPM in geheel op ’n
Gereformeerd-Christelike grondslag bedryf word. Dit is ’n privaat-universiteit met
ongeveer 40 000 studente wat onder toesig van die Mackenzie Instituut staan. Die
Mackenzie Instituut is ’n sambreel-organisasie wat deur die kerk (IPB) beheer word en
wat nie net oor die Universiteit toesig hou nie maar ook oor ’n groot aantal
Gereformeerde (Presbiteriaanse) privaatskole, 8 Teologiese Skole en die Andrew
Jumper Nagraadse Instituut (vgl 3.3 oor die Andrew Jumper Instituut). Die
samesprekings tussen die afvaardigings van beide universiteite het daarop uitgeloop
dat die NWU ’n ooreenkoms met die UPM gesluit het, wat onder andere insluit
gesamentlike navorsing, publikasies en konferensies met hierdie GereformeerdChristelike universiteit, asook uitruiling van dosente en studente vir bepaalde modules.
3.3 Moontlike uitruiling van kundigheid tussen die TSP en die IPB se Jumper Instituut
In die samesprekings met die IPB het dit vir die afgevaardigdes duidelik geword dat ’n
indringende gesprek oor die teologiese opleiding van die GKSA en die IPB noodsaaklik
is. Daarop het dr Breed en prof Jordaan gesprekke met twee van die agt Teologiese
Skole van die IPB gehad, en veral met die rektor en personeel van die Andrew Jumper
Instituut (AJI) waar die IPB se nagraadse opleiding van predikante plaasvind. Dit het
geblyk dat daar nie net in gees en rigting nie maar ook inhoudelik groot ooreenkomste
bestaan tussen die opleiding van predikante aan die TSP en die opleiding wat die IPB
in die Teologiese Skole (voorgraads) en die AJI (nagraads) bied. Daarom was dit nodig
om ook prof JJJ van Rensburg as Dekaan van die NWU se Fakulteit Teologie by die
gesprek met AJI te betrek.
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Moontlikhede van die uitruil van kundigheid en ook moontlike terreine van
samewerking van die twee inrigtings (TSP en AJI) is bespreek en sal DV in 2012 deur
prof Jordaan as rektor van die TSP opgeneem word met die Senaat en die Kuratore
van die TSP.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
4. Aanbevelings
4.1 Die Sinode neem met groot dank kennis van die bestaan en die werksaamhede van
die Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) asook van die Christelike Universiteit (UPM) in
Brasilië.
4.2 Die Sinode neem met groot dank kennis van die ooreenkoms wat gesluit is deur die
NWU met die UPM as Christelike Universiteit in Brasilië. In besonder word waardering
uitgespreek teenoor die rektor van die NWU se PUK kampus, prof Herman van
Schalkwyk, vir sy entoesiasme en leiding tydens die samesprekings met die
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Die Sinode spreek ook sy waardering uit
teenoor die onderskeie Dekane wat by hierdie samesprekings betrokke was.
4.3 Die GKSA ekumeniese bande aan die IPB aanbied in die vertroue dat dit spoedig kan
lei tot ekumeniese eenheid.
4.4 Die Sinode keur dit goed dat daar reeds afgevaardigdes van die IPB na hierdie Sinode
van 2012 genooi is en dat ’n geleentheid vir ’n groeteboodskap aan een van die
afgevaardigdes tydens hierdie Sinode gegee word.
4.5 Die bande tussen die GKSA en die IPB verder uitgebou word deur besoeke van
Deputate en praktiese samewerking waar moontlik, veral op die terrein van sending.
Besluit: Punte 4.1 tot 4.5 goedgekeur.
E. GROETEBOODSKAP IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Prof D Gomes en ds L Morais rig enkele woorde tot die vergadering.
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16.17

RAPPORT 11 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS – AFRIKA
(Artt 185, 186, 187)

A. Ds IW Ferreira lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: ds IW Ferreira (s), ds CB Swanepoel, ds HS
Coetzee, ds S Hibbert, dr PJ Buys, ds N Boy, prof D Mashau.
1.

Reformed Church Botswana (RCB)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
1.1 Opdrag
1.1.1 Die Deputate gee aandag aan die belewing van ekumeniese eenheid met die RCB
1.1.2 Die Deputate moet direk kontak maak met kerke in Sinode
Besluit: Punte 1.1.1 en 1.1.2 kennis geneem.
1.2 Uitvoering van opdrag
1.2.1 Die CGKN se Sendingdeputate is in ’n afboufase. Ds Jan Wessels is na Nederland
gerepatrieer en die direkte invloed van die CGKN Sendingdeputate in die bediening
van gemeentes is sterk verminder. Daarom is dit nie meer nodig om in terme van
sendingkoördinering met die CGKN Sendingdeputate te kommunikeer oor die
konkrete sendingwerk in Botswana nie.
1.2.2 Ds Wessels is vervang deur ds Olebogile Derek wat by Mukhanyo Teologiese
Kollege afstudeer het en volgens verslae reeds goeie werk doen, al is hy nog minder
as ’n jaar lank aan die werk.
1.2.3 Oor die algemeen is daar mooi tekens van groei in werk en nuwe sendingpunte is
aan die ontstaan. Op plekke is reeds grond verkry vir die oprig van nuwe
kerkgeboutjies.
1.2.4 Die D’kar nedersetting is besig met ’n onderhandelingsproses met die owerheid in
Botswana om ook munisipale dienste te ontvang.
1.2.5 Daar is goeie samewerking tussen ds Hendrik du Plessis en ds Hessel Visser,
aangesien ds Du Plessis nou ook betrek is by die by Bybelvertalings projek in die
Naro Boesman taal.
1.2.6 Die Reformed Churches in Botswana worstel met swak administratiewe
infrastruktuur wat ekumeniese kommunikasie met die GKSA bemoeilik (selfs net om
uit te vind wanneer die RBC weer ’n Sinode gaan hou). Hulle sal moet hulp kry om ’n
admin kantoor te vestig of die D’Kar gemeente oorweeg om weer by ‘n Klassis en
Streeksinode in SA in te skakel.
Besluit: Punte 1.2.1 tot 1.2.6. kennis geneem.
Vir besluitneming
1.3 Aanbevelings
1.3.1 Die bande van Ekumeniese eenheid gehandhaaf en uitgebou word.
1.3.2 Die Afrika lessenaar kommunikeer met die RCB oor hulle administratiewe logistieke
probleme en ondersoek moontlike ondersteuning.
1.3.3 Gesprek word gevoer met die Gereformeerde Kerk D’Kar oor hulle behoefte aan
inskakeling by ’n Klassis en Streeksinode in Suid-Afrika en probeer word om hulp te
verleen om die administratiewe logistieke probleme van die RCB te help oplos.
Besluit: Punte 1.3.1 tot 1.3.3 goedgekeur.
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2.

Eglisee Reformee Confessante au Congo (ERCC)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
2.1 Opdrag
2.1.1 Die Sinode konstateer met dankbaarheid die ekumeniese eenheid tussen die GKSA
en die ERCC en bou die eenheid uit deur kontak en besoeke waar dit moontlik is,
sonder om sustenterend op te tree terwyl hulle tog behulpsaam moet wees met die
voorgaande ontwikkeling van die ERCC.
2.1.2 Die Sinode spreek sy kommer uit oor die spanning tussen die GKN(V) en die ERCC,
met wie die GKSA beide ekumeniese eenheid onderhou. Ons bede is dat die
verhoudinge herstel kan word ter wille van die onderskeie kerkgemeenskappe, sowel
as die uitbouing van die koninkryk van God in die DRC.
2.1.3 Die Sinode neem met dank kennis van die optrede van die ERCC wat blyk uit die
besluite van hulle spesiale Sinode.
2.1.4 As gevolg van baie moeilike omstandighede in die Kongo, wat beduidende gevolge
het vir die ERCC, soos van die Deputate verneem, stuur hierdie Sinode ’n
bemoedigende boodskap aan die ERCC.
2.1.5 Die Deputate skryf ’n brief aan die ERCC waarin daar erkenning gegee word aan die
besluite van die Buitengewone Sinode. Daar word ook ’n brief geskryf aan die twee
predikante wat tans as verteenwoordigers by die regering dien, met die versoek dat
hul die besluit van die Sinode moet honoreer
Beredenering
Die situasie in die Kongo is soos volg: Die regering vereis van elke kerkgemeenskap
om twee verteenwoordigers aan te wys om namens die kerk met die owerheid te
skakel. Die NGK(v) was betrokke by hulpverlening en teologiese opleiding in die
kerke. As gevolg van spanning tussen die GKN(v) en veral die twee wetlike
verteenwoordiges van die ERCC, het die twee verteenwoordigers met die mag wat
hulle het, eensydig die Nederlanders uit die land gesit en verhinder om verder daar te
werk. Die gevolg is dat die kerke in die Kongo in ’n finansiële probleem gelaat is en
dat daar onderlinge spanning binne die ERCC oor hierdie saak bestaan. Die besluit
van die spesiale Sinode in Julie 2008 om die twee broers uit die komitee wat met die
owerheid skakel te haal, is nie deur die owerheid erken nie.
Besluit: Punte 2.1.1 tot 2.1.5 kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
2.2.1 Die Gereformeerde Kerke in die Kongo het geskeur. Dit het skynbaar vir die groep
kerke wat ontevrede was met die optrede van die kerkleiers en wat gelei het tot die
uitsetting van die Nederlandse sendelinge, onmoontlik geword om in die ERCC te bly
funksioneer. Daar is op 17 Februarie 2010 formele erkenning deur die regering van
die DRC gegee aan ’n nuwe kerkverband in die Kongo nl. die United Reformed
Church in Congo. (URCC). Die kerkverband bestaan uit ongeveer 150 kleiner en
groter gemeentes beide in die platteland en in stede en het 23 predikante.
Die URCC was onder die indruk dat bande met die GKPN outomaties gesluit sou
word omdat hulle vanuit die ERCC weggebreek hê. Na inligting in die verband is
formeel aansoek gedoen om Ekumeniese eenheidsbande met die GKSA. ’n Versoek
is van die kerke ontvang waarin om hulp gevra word met druk van die Heidelbergse
Kategismus in Songye and Tshuluba asook liedereboeke. Die URCC hou DV in Julie
2012 hulle eerste Sinode
2.2.2 Die ERCC het gedurende Julie 2011 vir die eerste keer na die gebeure en die
skeuring ’n sinode gehou. Ongelukkig kon geen deputaat die sinode bywoon nie,
maar daar is wel ’n groeteboodskap aan die sinode gestuur. Uit die Handelinge van
die sinode blyk dit die ERCC nie die besluit van die twee broers wat op hulle eie
besluit het dat die Hollandse sendelinge die land moet verlaat, goedkeur nie en hulle
vermaan het om nie weer in eie reg as verteenwoordigers namens die ERCC by die
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regering op te tree nie. Die gesprek met die Gereformeerde Kerken Nederland
(vrijgemaakt) (GKv) gaan weer opgeneem word.
2.2.3 Daar kan ook gerapporteer word dat die Kongo Diensgroep wat vanuit die
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord bestaan het om finansiële hulp aan die
predikante wat in Potchefstroom en Hammanskraal studeer het, hierdie tydelike hulp
na elf jaar gestaak het. Die predikante in die Kongo is drie jaar te vore oor die besluit
ingelig.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
2.3 Aanbevelings
2.3.1 Die bande van ekumeniese eenheid word met die ERCC voorlopig gehandhaaf en
dat verdere gesprek gevoer word oor die verhoudinge tussen die GKSA en die
ERCC.
2.3.2 Daar word gepoog om die Sinode van die URCC by te woon en dat die aansoek van
die URCC om ekumeniese eenheid daarna oorweeg word.
2.3.3 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die Gereformeerde Kerk PotchefstroomNoord, en alle kerke en individue wat ’n bydrae gelewer het tot die Kongo Diensgroep
se ondersteuning aan Kongolese predikante.
Besluit: Punte 2.3.1 tot 2.3.3 goedgekeur.
3.

Reformed Church of East Africa (RCEA)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
3.1 Opdrag
3.1.1 Ons neem kennis van kontak gemaak deur bogenoemde kerke, soos later
gerapporteer. Die RCEA het groete gestuur, en aansoek gedoen vir ekumeniese
bande.
3.1.2 Die Deputate het ook reeds die AEPC en RCEA se Kerkorde en Belydenis
nagegaan, en gevind dat hul een is met die GKSA.
3.1.3 Ons sluit met RCEA, asook met AEPC, bande van Ekumeniese Eenheid.
Besluit: Punte 3.1.1 tot 3.1.3 kennis geneem.
3.2 Uitvoering van opdrag
Deputate is afhanklik van e-pos kommunikasie wat nie baie gereeld is nie. Daar word
nog gewag vir die datum van ’n volgende Sinode. Daar sal gepoog word om die
afgevaardigdes van die kerke tydens die TEA konferensie in Kenia te ontmoet.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
3.3 Aanbeveling
Die bande van Ekumeniese eenheid word gehandhaaf en uitgebou.
Besluit: Goedgekeur.
4.

African Evangelical Presbyterian Churches (AEPC)
Ekumeniese eenheid
Vir kennisname
4.1 Opdrag
4.1.1 Ons neem kennis van kontak gemaak deur bogenoemde kerke, soos later
gerapporteer. Die RCEA het groete gestuur, en aansoek gedoen vir ekumeniese
bande.
4.1.2 Die Deputate het ook reeds die AEPC en RCEA se Kerkorde en Belydenis
nagegaan, en gevind dat hul een is met die GKSA.
4.1.3 Ons sluit met RCEA, asook met AEPC, bande van Ekumeniese Eenheid.
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.3 kennis geneem.
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4.2

Uitvoering van opdrag
Deputate is afhanklik van e-pos kommunikasie wat nie baie gereeld is nie. Daar word
nog gewag vir die datum van ’n volgende Sinode. Daar sal gepoog word om die
afgevaardigdes van die kerke tydens die TEA konferensie in Kenia te ontmoet.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
4.3 Aanbevelings
Die bande van Ekumeniese eenheid word gehandhaaf en uitgebou.
Besluit: Goedgekeur.
5.

Sudanese Reformed Churches
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
5.1 Opdrag
Die Deputate voer verdere samesprekings met hierdie kerke om die kontak wat met
die WRF- Konferensie begin is, verder te ontgin. Hierdie kontak kan veral deur
bywoning van konferensies en ander geleenthede bewerkstellig word.
Besluit: Kennis geneem.
5.2 Uitvoering van opdrag
5.2.1 Dr PJ Buys het gereelde kommunikasie deur korrespondensie en ’n persoonlike
ontmoeting in Kenia met die saakgelastigde van hierdie kerke gehad.
5.2.2 Sedert die vrede in Suid-Soedan deur die referendum bevestig is, het hierdie kerk
verder gegroei en meer gevestig geraak.
5.2.3 Hulle is ook soos die GKSA ’n lid van World Reformed Fellowship.
5.2.4 Hulle is nou besig met onderhandelinge met Fourth Presbyterian Church en
Mukhanyo Teologiese Kollege (albei geregistreerde WRF lede) om hulle te help om
’n Teologiese Skool in Juba tot stand te bring.
5.2.5 Hulle het die Ekumeniese Belydenisskrifte (Apostoliese Geloofsbelydenis, die
Geloofsbelydenis van Nicea en Athanasius) en die Drie Formuliere van Enigheid as
Belydenisskrifte aanvaar en reeds in Arabies vertaal.
5.2.6 Hulle Sinode het ’n strategiese plan uitgewerk en aanvaar oor sending,
evangelisasie, kerkplanting, onderwys en gemeenskapsontwikkelings hulp-projekte
wat hulle die volgende 5 jaar wil implementeer.
5.2.7 Die SRC verlang ekumeniese bande met die GKSA
Besluit: Punte 5.2.1 tot 5.2.7 kennis geneem.
Vir besluitneming
5.3 Aanbevelings
5.3.1 Die Sinode aanvaar die Sudanese Reformed Churches as ’n Skrifgetroue
Gereformeerde Kerk en gaan ekumeniese eenheid aan met hierdie kerke.
5.3.2 Ds Patrick Jok Ding word uitgenooi om die Algemene Sinode van die GKSA in
Januarie by te woon.
5.3.3 Dat die Deputate opdrag kry om te ondersoek hoe hulp aan die kerke in Sudan
verleen kan word.
5.3.4 Dat ‘n kollekte vir die kerke in Sudan na aandete tydens die Sinode opgeneem sal
word.
5.3.5 Dat die kaartjie van die betrokke broeder uit die huidige begroting van die Deputate
Ekumeniesiteit: Buitelands betaal sal word.
Besluit: Punte 5.3.1 tot 5.3.5 goedgekeur.
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6.

Ivoorkus

Ekumeniese kontak
Vir kennisname
6.1 Opdrag
Die Deputate voer verdere samesprekings met hierdie kerke om die kontak wat met
die WRF- Konferensie begin is, verder te ontgin. Hierdie kontak kan veral deur
bywoning van konferensies en ander geleenthede bewerkstellig word.
Besluit: Kennis geneem.
6.2 Uitvoering van opdrag
Geen verdere kontak is gemaak nie.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
6.3 Aanbevelings
Die Deputate voortgaan om kontak met hierdie kerke te bewerk.
Besluit: Goedgekeur.
7. Zambië
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
7.1 Opdrag
Die Deputate voer verdere samesprekings met hierdie kerke om die kontak wat met
die WRF-Konferensie begin is, verder te ontgin. Hierdie kontak kan veral deur
bywoning van konferensies en ander geleenthede bewerkstellig word.
Besluit: Kennis geneem.
7.2 Uitvoering van opdrag
Dit het geblyk dat ekumeniese kontak met hierdie kerke nie sinvol is nie.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
7.3 Aanbevelings
Daar word voorlopig nie verder aandag gegee aan ekumeniese kontak met die kerke
nie.
Besluit: Goedgekeur.
8. Nigerië
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
8.1 Opdrag
Die Deputate voer verdere samesprekings met hierdie kerke om die kontak wat met
die WRF-Konferensie begin is, verder te ontgin. Hierdie kontak kan veral deur
bywoning van konferensies en ander geleenthede bewerkstellig word.
Besluit: Kennis geneem.
8.2 Uitvoering van opdrag
In samewerking met ds Dirk Boersma (ICRC) is gepoog om kontak met kerke in
Nigerië te bewerkstellig. Dit was egter nie geslaagd nie.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
8.3 Aanbeveling
Daar, weens die ver afstand en die feit dat kerke in Nederland reeds baie betrokke is
by die kerke in Nigerië, nie vanuit Suid Afrika verdere kontak gemaak word nie.
Besluit: Goedgekeur.
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9. Malawi
Ekumeniese kontak
Vir kennisname
9.1 Opdrag
Die Deputate Ekumenisiteit: Buitelands kry opdrag om deurlopend kontak te maak met
Gereformeerde buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en
gemeenskaplike belang kragtens KO, art 49. Die uiteindelike eenheid van
Gereformeerde Kerke moet as ons dringendste en belangrikste ekumeniese roeping
gesien word (vgl Acta 2009:162).
Besluit: Kennis geneem.
9.2 Uitvoering van opdrag
9.2.1 Die Evangelical Presbyterian Church in Malawi het ’n amptelike versoek aan die
GKSA gerig om hulle aan te beveel om as lid van die ICRC aanvaar te word.
9.2.2 Ds Derrik Bound van die Presbyterian Church in Australia (met wie die GKSA
ekumeniese bande handhaaf) is ’n sendeling wat hierdie kerke goed ken en hulle
dikwels gaan besoek en allerlei toerustingsgeleenthede aanbied het Suid-Afrika
besoek. Hy het versoek om met ’n aantal van die Afrika lessenaar se lede ’n gesprek
gevoer om inligting deur te gee en toe te lig oor hierdie kerke wat in die Suide van
Malawi en gedeeltelik in Mosambiek sendingwerk doen en Gereformeerde Kerke
stig.
9.2.3 Dit blyk dat hierdie kerke die Westminster Konfessie en Heidelbergse Kategismus as
belydenis handhaaf en ’n begeerte openbaar om voluit as ’n Gereformeerde Kerk te
ontwikkel.
Besluit: Punte 9.2.1 tot 9.2.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
9.3 Aanbevelings
9.3.1 Die Sinode besluit in beginsel dat die aansoek van die Evangelical Presbyterian
Church in Malawi om lidmaatskap van die ICRC ondersteun word maar gee die
Deputate opdrag om die Sinode van die kerke in 2012 by te woon en besoeke aan
plaaslike kerke te bring en aan die hand daarvan ’n finale aanbeveling te maak al
dan nie.
9.3.2 Die Deputate stel ondersoek in na ekumeniese bande met die Evangelical
Presbyterian Church in Malawi.
Besluit: Punte 9.3.1 en 9.3.2 goedgekeur.
D

GROETEBOODSKAP SUDANESE REFORMED CHURCHES
Ds Patrick Jok Ding rig enkele woorde tot die vergadering.
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16.19

RAPPORT 13 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BUITELANDS –
EKUMENIESE LIGGAME (Art 190)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
Deputate verantwoordelik vir die lessenaar: dr DG Breed (s), dr PJ Buys, ds IW Ferreira, ds
BCG Fourie.
1.

International Conference of Reformed Churches (ICRC) (Lid)
Vir kennisname
1.1 Opdrag
1.1.1 Die Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die ICRC.
1.1.2 Die GKSA gaan voort met die lidmaatskap van die ICRC
1.1.3 Die Deputate lê in samewerking met die Administratiewe Buro ’n meer realistiese en
haalbare aanbod voor aan die sekretariaat van die ICRC vir jaarlikse ledegeld.
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.1.3 kennis geneem.
1.2 Uitvoering van opdrag
1.2.1 ICRC 2009 te Christchurch, Nieu Seeland
Die ICRC is in 2009 aangebied deur die RCNZ en is gehou in Christchurch op die
Suideiland in Nieu Seeland. Die ICRC is deur dr DG Breed en ds BCG Fourie
bygewoon. Die ICRC se tema was: The vitality of the Reformed Faith. Hierdie tema is
deurgewerk in vier aanbiedings: Facing the challenge of the charismatic movement;
Facing the challenge of individualism; Facing the challenge of the Muslim world en
Facing challenges in the Asian World.
Verskeie kerke met wie die GKSA in ekumeniese eenheid is, was as lede deel van
die konferensie, naamlik die CGKN, GKN(V), OPC, FCS, PCK (Kosin), RCNZ en die
EERC. Die FCS (Cont), Independent Reformed Churches of Korea, Heritage
Reformed Congregations (USA) en die Reformed Churches of Brazil het tydens die
byeenkoms lidmaatskap van die ICRC ontvang. Die CRCA en die RCJ was by die
konferensie teenwoordig as waarnemers.
Tydens die byeenkoms is formele gesprekke is gevoer met afgevaardigdes van die
volgende kerke: RCNZ, CGKN, URCNA en die CRCA.
Die ICRC het tydens die byeenkoms is ’n rigtinggewende besluit geneem
waarvolgens inligting van getroue Gereformeerde lektore in al die vakgebiede
versamel en beskikbaar gemaak word om wyer beskikbaarheid te verseker en te help
met opleiding in veral Derdewêreldlande.
Prof D Mashau is tydens die byeenkoms weer op die ICRC se sendingkommissie
aangewys met ds IW Ferreira as sekundus. Dr DG Breed is aangewys op
tussentydse kommissie wat met die volgende ICRC byeenkoms advies moet gee oor
konstitusionele sake.
1.2.2 Ledegeld
Die betaling van ledegeld was deur die Deputate met die verantwoordelike persone
van die ICRC opgeneem. Dit het geblyk dat dit nie haalbaar sal wees indien sekere
lede van die ICRC nie hulle volle ledegeld betaal nie. Dit was moontlik om met
beskikbare fondse die GKSA se ledegeld ten volle te vereffen.
Besluit: Punte 1.2.1 en 1.2.2 kennis geneem.
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Vir besluitneming
1.3 Aanbevelings
1.3.1 Die Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die ICRC.
1.3.2 Die GKSA gaan voort met die lidmaatskap van die ICRC
Besluit: Punte 1.3.1 en 1.3.2 goedgekeur.
2.

World Communion of Reformed Churches (WCRC, waarnemerstatus) (voorheen
REC/WARC)
Vir kennisname
2.1 Opdrag
Die Deputate stuur weer waarnemers na die volgende REC/WARC.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Uitvoering van opdrag
In Junie 2010 het die World Alliance of Reformed Churches (WARC) en die Reformed
Ecumenical Council (REC) in Grand Rapids vergader en by die byeenkoms tot een
liggaam verenig om die World Communion of Reformed Churches (WCRC) te vorm.
Dit was as gevolg van die tyd van die byeenkoms en ander redes nie vir die Deputate
moontlik om met die afgelope byeenkoms waarnemers te stuur nie. Daar is met ander
kerke in SA se afgevaardigdes na die byeenkoms in Grand Rapids gesprek gevoer oor
verwikkelings tydens die byeenkoms en die dokumentasie wat deur WCRC na die
byeenkoms beskikbaar gestel is, is bestudeer. Dit blyk nodig te wees dat die GKSA
eers net waarnemers na die nuutgevormde WCRC stuur en dat groter deelname nie
tans oorweeg moet word nie.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
2.3 Aanbevelings
Die Deputate stuur waarnemers na die volgende World Communion of Reformed
Churches (WCRC) en maak tydens die volgende Algemene Sinode aanbevelings oor
die GKSA se deelname aan die WCRC.
Besluit: Goedgekeur.
3.

World Reformed Fellowship (WRF) (Aansoek om lidmaatskap ingedien 2006)
Vir kennisname
3.1 Opdrag
3.1.1 Die Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van WRF.
3.1.2 Die GKSA gaan voort met die lidmaatskap van WRF.
3.1.3 Die Deputate stuur twee afgevaardigdes na die streekskonferensie in Uganda DV in
September 2009 en na die internasionale vergadering in Skotland DV in 2010.
3.1.4 Die Deputate oorweeg ’n donasie, indien moontlik, uit die kollektefonds vir
ekumenisiteit buitelands.
Besluit: Punte 3.1.1 tot 3.1.4 kennis geneem.
3.2 Uitvoering van opdrag
3.2.1 Besoek
Die WRF se internasionale vergadering het in April 2010 in Edinburgh plaasgevind.
Die WRF is deur dr PJ Buys (op koste van WRF as spreker), prof D Mashau (op
koste van WRF as spreker), ds IW Ferreira (op koste van die Ekumeniese Deputate
as afgevaardigde) en dr GJ van Wyk van Rustenburg (op koste van sy Kerkraad as
waarnemer) bygewoon. Daar was WRF lede van 25 lande wêreldwyd wat die
vergadering bygewoon het. Die WRF het nou 53 denominasies as lede, nog 65
plaaslike kerke, 104 teologiese skole en sendingorganisasies, en nog 515 individuele
lede.
3.2.2 Kongres
3.2.2.1 Die kongrestema was: “Voortgaande Reformasie; ‘n Sending gerigte Teologie vir die
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Globale Kerk in die 21ste eeu”. Die tema is gekies omdat die honderdjarige
herdenking van die eerste wêreld sendingkonferensie wat in 1910 in Skotland gehou
is. Terselfdertyd is die 450-jarige herdenking van die Reformasie in Skotland ook in
2010 in Edinburg plaasgevind. Daar was ’n wye verskeidenheid van lesings en
werkbesprekings gehou.
3.2.2.2 Verskeie kerke met wie ons ekumeniese eenheid het en ander met wie ons
ekumeniese kontak kan ondersoek, was deel van die kongres as lede van die WRF.
3.2.2.3 Hieronder kan genoem word: Die PCA, die Sudanese Reformed Churches,
Reformed Churches of Brazil, Presbyterian Churches of Mexico. Die
verteenwoordigers
van
’n
groot
hoeveelheid
Teologiese
skole
en
sendingorganisasies bied ook goeie aansluitingspunte vir sinvolle ekumeniese
samewerking in sending en teologiese opleiding.
3.2.3 Ander sake op die Agenda
3.2.3.1 Dr PJ Buys is gekies as adjunk internasionale uitvoerende bestuurder en
ondervoorsitter van die Internasionale Raad van Beheer.
3.2.3.2 WRF het besluit om ‘n internasionale konsultasie oor Moslem sending in Turkye te
reël waar die meerderheid deelnemers Gereformeerde en Presbiteriaanse
predikante sal wees wat voorheen self Moslems was. By die konsultasies sal
oorweeg word om ‘n internasionale instituut tot stand te bring wat navorsing sal
doen en inligting en toerustingsmateriaal sal vrystel oor hoe om op die mees
effektiewe manier Moslems te bereik.
3.2.3.3 WRF het as vrug van die werk van ‘n internasionale paneel van Gereformeerde
teoloë ‘n geloofsverklaring vir oorweging aan lede beskikbaar gestel waarin gepoog
is om bestaande Gereformeerde Belydenisskrifte saam te vat en veral ook eietydse
toepassings te gee wat nie in bestaande Belydenisskrifte voldoende aangespreek is
nie.
Besluit: Punte 3.2.1 tot 3.2.3.3 kennis geneem.
Vir besluitneming
3.3 Aanbevelings
3.3.1 Die GKSA bly ’n lid van die WRF en stuur op eie koste ten minste 2 afgevaardigdes
na die volgende internasionale vergadering in 2014 (wat waarskynlik saam met die
World Evangelical Alliance) in Seoul in Korea gehou sal word.
3.3.2 Die GKSA plaas ’n skakel na die webtuiste van die WRF op die webtuiste van die
GKSA
3.3.3 Die Deputate stel aktiwiteite van die WRF bekend in die geledere van die GKSA.
3.3.4 Die Deputate ondersoek die moontlikheid om ekumeniese bande aan te gaan met
verskeie Gereformeerde en Gereformeerd Presbiteriaanse kerke wat lid is van WRF,
maar met wie die GKSA nie ekumeniese bande het nie.
3.3.5 Oor die voorgestelde “Statement of Faith” van die World Reformed Fellowship besluit
die Sinode:
3.3.5.1 Kennis word geneem van die “Statement of Faith” van die World Reformed
Fellowship.
3.3.5.2 Kennis word geneem van die bedoeling van die dokument, soos die opstellers
daarvan dit self formuleer: “There are two important points to be made as we offer
this Statement of Faith to the Church. First, the Statement of Faith is not intended to
replace the confessional statements of the denominations which are in membership
of the WRF. This is an additional Statement, which may be of use to individuals and
churches as they reflect on the nature of Reformed Theology and its application to
the theological and moral issues which confront the church in the 21st century.
Second, affirmation of the Statement is not intended as a requirement for
membership in the WRF. The next General Assembly of the WRF may decide to
add it to the current list of confessional statements, one of which intending members
must affirm but that is a matter for the General Assembly”.
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3.3.5.3 Kennis word geneem van die mededeling van dr PJ Buys, een van die opstellers
van die “Statement of Faith”, dat daar steeds geleentheid is vir kommentaar met die
oog op die finale afhandeling van die dokument by die volgende “General Assembly”
van die WRF in 2014.
3.3.5.4 In die lig van 2.3 hierbo aan te benoeme Deputate opdrag gegee word om
indringende kommentaar op te stel met die oog op voorlegging aan die WRF se
“General Assembly” in 2014.
3.3.5.5 Aan die te benoeme Deputate word opdrag gegee om verkennende gesprekke te
voer met die kerke met wie die GKSA kerklike eenheid het, oor die behoefte aan ‘n
eietydse belydenisdokument.
(Motivering oor 3.3.5.5 – In die Statement of Faith word die behoefte uitgespreek vir
“a confessional statement to address the issues the church is facing today”. Ook in
ander gesprekke (bv die TKR) gaan stemme op oor die moontlikheid van en
behoefte aan ‘n eietydse belydenis. Die gedagte van die verkennende gesprekke is
om oor hierdie saak groter duidelikheid te kry by die kerke met wie die GKSA een
is.)
Besluit: Punte 3.3.1 tot 3.3.5.5 goedgekeur.
4.

AEA en TEASA (Waarnemers)
Vir kennisname
4.1 Opdrag
Die Deputate neem verder kennis van hierdie ekumeniese liggame se werksaamhede
Besluit: Kennis geneem.
4.2 Uitvoering van opdrag
Gedurende die afgelope termyn was die deputate nie betrokke by die werksaamhede
van hierdie ekumeniese liggame nie.
Besluit: Kennis geneem.
Vir besluitneming
4.3 Aanbevelings
Die Deputate gaan voort om kontak met die liggame te maak.
Besluit: Goedgekeur.
5.

Theological Education in Africa (TEA)
Vir kennisname
5.1 Opdrag
Die Deputate Ekumenisiteit: Buitelands kry opdrag om deurlopend kontak te maak met
Gereformeerde buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en
gemeenskaplike belang kragtens KO, art 49. Die uiteindelike eenheid van
Gereformeerde Kerke moet as ons dringendste en belangrikste ekumeniese roeping
gesien word (vgl Acta 2009:162).
Besluit: Kennis geneem.
5.2 Uitvoering van opdrag
5.2.1 Die TEA konferensie (Theological Education in Africa) is vanaf 15 tot 19 Augustus by
St Paul’s Universiteit in Limuru (Nairobi) Kenia gehou. Dit is deur ongeveer 200
kerkleiers van regoor Afrika, asook die VSA en Ierland bygewoon. Die tema was:
“Preparing and Equipping Effective and Visionary Leadership for Christ’s Church in
Africa, part 2”. Dit is die opvolg van ‘n konferensie wat verlede jaar op dieselfde plek
gehou is. Dit is gesamentlik aangebied deur, onder andere die Christian Reformed
World Missions (CRWM) – die sendingorganisasie van die CRCNA.
5.2.2 Die konferensie se verskillende aanbiedinge en werkwinkels was van hoogstaande
gehalte en het uiters aktuele sake aangespreek. Hierdie sake sal ook dringend – op
een of ander manier binne die GKSA aangespreek moet word.
5.2.3 Ons het onder die indruk gekom van die geweldige groei van kerke. Die Reformed
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Churches van South Sudan het ons ingelig dat hulle besig is om ’n plan te
implimenteer om 36 nuwe gemeentes onder terugkerende vlugtekinge in Suid
Soedan te vestig.
5.2.4 Die ontsaglike nood aan hulp met teologiese opleiding, onderwysers opleiding,
gemeenteopbou deur nuwe Christene toe te rus met basiese Bybel en geloofskennis,
armoede verligting, werkskepping, gemeenskapsontwikkeling en ontlonting van
konflikte tussen rasse en kultuurgroepe is ook telkemale benadruk.
5.2.5 Ons het ook onder die indruk gekom van hoeveel ander Gereformeerde Kerke soos
die CRCNA, die Presbiteriaanse Kerke in Ierland en ander reeds doen om te help.
Verskeie van hulle het die begeertse uitgespreek om vennootskappe aan te gaan met
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in projekte in verskillende lande in Afrika.
5.2.6 Ons het ook met waardering kenis geneem van ’n wye verskeidenheid van
toerustingsmateriaal en kursusse wat reeds in die proses van ontwikkeling en
implimentering is soos, opleiding van Bybelstudie groepleiers, opleiding van
evangeliste en pastorale werkers om te kan preek, evangelisasie en diakonale werk
te kan doen, wat selfs boerdery opleiding en werkskeppingsprojekte insluit. Dis
duidelik dat die besef van ’n holistiese Missio Dei paradigma in sending baie goeie
effek het in die uitbreiding van die koninkryk in Afrika waardeur die verkondiging van
die Evangelie met woorde en dade, genesing van die nasies fasiliteer.
5.2.7 Tydens die konferensie was daar ook genoegsaam tyd om tussendeur gesprekke te
kon voer met verteenwoordigers van kerke met wie die GKSA reeds ekumeniese
bande het soos die CRCNA en die Reformed Churches in Southern
Sudan,verhoudinge te bevestig en te versterk en ook nuwe kontakte te begin ontgin.
Die voordeel van die bywoning van sulke geleenthede is weereens bevestig
aangesien kommunikasie in Afrika baie moeilik gemaak en instandgehou kan word.
5.2.8 Nog ’n vrug van die bywoning van die konferensie is dat verskeie predikante groot
belangstelling getoon het in die aanbieding van Mukhanyo afstandsonderrig se
Diplomaprogramme en ander om vir M- en D-grade by Noordwes Universiteit in te
skryf. Daar is verskeie van hulle wat openlik gesê het dat hulle die GKSA se
teologiese insigte nodig het omdat dit getuig van ‘n Skrifgetroue benadering in
teenstelling met liberale instellings wat Skrifkritiese, Marxistiese Bevrydings
Teologiese en Feministiese Teologiese uitgangspunte het wat verwarring veroorsaak.
Besluit: Punte 5.2.1 tot 5.2.8 kennis geneem.
Vir besluitneming
5.3 Aanbevelings
5.3.1 Die Deputate kontakte wat by die konferensie gemaak is, opvolg.
5.3.2 Daar in die besonder aandag gegee word hoe missionêre samewerking met kerke in
Afrika (en die res van die wêreld) in die praktyk gestruktureer kan word.
Besluit: Punte 5.3.1 en 5.3.2 goedgekeur.
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16.20

RAPPORT 1 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BINNELANDS – INLEIDEND
(Art 106)

A. Ds PW Kurpershoek lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Vorige Sinodes se besluite wat opdragte aan Deputate raak
Vir kennisname
1.1 Die veelheid van kerke word aanvaar, maar nie om daarby te berus nie. Die eenheid
van die kerk as mistieke liggaam van Christus is ’n werklikheid, maar die eenheid van
die uitwendige kerk is ’n Goddelike eis en roeping. Hieruit vloei die roeping van die kerk
voort om dit wat uitmekaar hou, broederlik met mekaar onder oë te sien om sodoende
te bring in een kerkverband (Acta 1958:879-80, a.2.b).
1.2 Die uiteindelike eenheid van Gereformeerde Kerke moet "as ons dringendste en
belangrikste ekumeniese roeping" gesien word (Acta 1970:69).
1.3 Die doel van die ekumeniese gesprek is die uitdra van die universele evangelie
waardeur alle kerke 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).
1.4 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).
1.5 Met die eenheid van die kerk word nie eendersheid van plaaslike kerke bedoel nie.
Daar sal noodwendig uiterlike verskille, bv. in liturgie en bedieningsmetodes tussen
plaaslike kerke in verskillende wêrelddele voorkom (Acta 1997:171, 2.1.1.4).
1.6 Die ekumeniese roeping is dan gerig op "herstel van die eenheid van die kerk" (Acta
1967:365).
1.7 In die uitlewing van die ekumeniese roeping gaan dit egter nie net om 'n gesprek oor
hoe kerkgemeenskappe sigbaar een kan word nie, maar ook oor profetiese getuienis
vir die waarheid teen die leuen, asook oor samewerking in soverre daar 'n
gemeenskaplike taak is wat behartig moet word (Acta 1997:176, 3.2.1).
1.8 Gesien in die lig daarvan dat die GKSA 'n onbegrensde ekumeniese roeping het (Acta
1976:366) en die noodsaaklikheid van die profetiese roeping van die GKSA in SuidAfrika baie groot is, is dit belangrik dat die GKSA (oa deur hierdie Deputate) insette en
getuienis by godsdiensinstansies, waar onder die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en
soortgelyke organisasies, sal lewer (Acta 1997:177, 3.2.3).
Besluit: Punte 1.1 tot 1.8 kennis geneem.
2. Algemene opdragte
2.1 Opdrag (Acta 2009:160, 4.1-2; 150, 2.3.3-2.3.4)
2.1.1 Die Deputate voer gesprekke met binnelandse kerkgemeenskappe binne die
Gereformeerde tradisie met die oog op kerklike eenheid.
2.1.2 Die Deputate begin nuwe gesprekke met binnelandse kerke binne die Gereformeerde
tradisie binne die raamwerk van ekumeniese kontak, en sit reeds gekonstrueerde
gesprekke voort binne die raamwerk van ekumeniese bande met die oog op
ekumeniese eenheid.
2.1.3 Die Deputate kry opdrag om gesprekvoering met binnelandse kerkgemeenskappe
wat 'n Gereformeerde grondslag handhaaf, daadwerklik uit te brei.
2.1.4 Die Deputate kry opdrag om steeds ondersoek in te stel hoedat met ten minste alle
kerkgemeenskappe wat deel is van die Konvent van Reformatoriese Kerke bilaterale
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of multilaterale gesprekke gevoer kan word met die oog op die uiteindelike
ekumeniese ideaal van kerklike samewerking en eenheid.
2.2 Vir kennisname
2.2.1 Aan al die sake is deur die loop van die termyn aandag gegee.
2.2.2 Daar is tydens ekumeniese geleenthede met verteenwoordigers van verskeie
kerkgemeenskappe informeel gesprek gevoer.
2.2.3 In die komende jare kan hierdie informele gesprekke ontwikkel tot meer formele
bilaterale en multilaterale gesprekke.
2.3 Vir besluitneming: Aanbevelings
2.3.1 Die Sinode wyse Deputate aan om gesprekke te voer met binnelandse
kerkgemeenskappe binne die Gereformeerde tradisie met die oog op kerklike
eenheid.
2.3.2 Een van die Deputate Ekumenisiteit Owerheid word ter wille van die nodige skakeling
op die Deputate Ekumenisiteit Binnelands benoem.
2.3.3 Een van die Deputate Ekumenisiteit Buitelands word ter wille van die nodige
skakeling op die Deputate Ekumenisiteit Binnelands benoem.
2.3.4 Die te benoeme Deputate begin nuwe gesprekke binne die raamwerk van
ekumeniese kontak, en sit reeds gekonstrueerde gesprekke voort binne die
raamwerk van ekumeniese bande met die oog op ekumeniese eenheid.
2.3.5 Die Sinode begroot vir alle koste rakende die werksaamhede van die Deputate,
insluitend die verpligte jaargelde rakende die Konvent van Reformatoriese Kerke.
Besluit: Punte 2.1.1 tot 2.3.5 kennis geneem.
3.

Erkenning
Vir kennisname
3.1 Drie persone het oor die afgelope jare ’n geweldige bydrae gemaak tot die uitleef van
die GKSA se ekumeniese roeping in Suid-Afrika (en wêreldwyd), te wete proff A le R
du Plooy, CFC Coetzee en dr CJ Smit.
3.2 Proff A le R du Plooy, CFC Coetzee en dr CJ Smit het al drie saamgewerk aan die
uitbouing van verhoudings en bande met verskeie kerkgemeenskappe in Suid-Afrika.
3.3 Daarmee saam het hulle elkeen ’n daadwerklike rol gespeel in die vestiging van twee
ekumeniese liggame wat in die reformatoriese gemeenskap in Suid-Afrika ’n kardinale
rol speel, naamlik die Tussenkerklike Raad en die Konvent van Reformatoriese Kerke
in Suidelike Afrika.
3.4 Ons erken met dankbaarheid teenoor die Here graag hierdie drie broers se
roepingsbewuste ywer in diens van die Here, en in besonder die werk van dr CJ Smit
wat nog deel was van hierdie Deputate – en steeds kosbare insette gelewer het – in
die tyd voor sy oorlye.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.4 kennis geneem.

182

16.21

RAPPORT 2 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BINNELANDS –
VERHOUDINGE MET NGK EN NHKA (Art 107)

A. Die vergadering gaan in camera.
B. Dr H Goede lewer die rapport.
C. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
D. RAPPORT
1. Tussenkerklike Raad
1.1 Opdrag (Acta 2009:160, 4.3; 435, 6.1)
1.1.1 Die Deputate gaan voort met deelname aan die Tussenkerklike Raad, waaronder
gesprekvoering met die Nederduitse Gereformeerde Kerk en Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika, en voer alle opdragte uit soos vervat in die Grondslag
van die Tussenkerklike Raad.
1.1.2 Die Sinode gee aan die Deputate Ekumenisiteit (Binnelands) opdrag om die kriteria
vir die geïdentifiseerde fokuskategorieë (insake alternatiewe Nagmaalsformuliere)
aan die TKR voor te lê vir kommentaar en ‘n versoek tot medewerking tot hulle te rig.
1.2 Vir kennisname: Verloop van die gesprek
1.2.1 Gedurende hierdie termyn het vyf vergaderings van die TKR plaasgevind onder
voorsitterskap van die GKSA.
1.2.2 Die doel van die TKR is om die eenheid tussen die deelnemende kerkgemeenskappe
te belewe en te bevorder en om die totale samewerking tussen die betrokke
kerkgemeenskappe hegter te koördineer, te bevorder en uit te bou op pad na die
eenheid waarna in opdrag van die Here van die kerk, Jesus Christus gestreef word.
1.2.3 Gedurende elke vergadering van die TKR word die geleentheid gegee vir elke
kerkgemeenskap om mededelings te doen oor die situasie binne die betrokke
kerkgemeenskap. Die waarde hiervan kom na vore in die feit dat dit duidelik is dat
elke kerkgemeenskap met dieselfde sake worstel en dieselfde verskeidenheid
vertoon. So ontwikkel groter begrip vir elke kerkgemeenskap se binnewerkinge.
1.3 Vir kennisname: Krities-opbouende gesprek
1.3.1 Die krities-opbouende gesprek binne die TKR het die afgelope termyn baie
gefokusde aandag gekry.
1.3.2 Die gesprek het aanvanklik gefokus op Skrifgesag en Skrifbeskouing, en later op
belydenisvorming, belydenishandhawing en Gereformeerde identiteit.
1.3.3 Die gesprek is ook uitgebrei na die belydenis van Belhar en die implikasies daarvan
vir die verhouding tussen die onderskeie kerkgemeenskappe.
1.3.4 Teen April 2011 was die gesprek rondom Belhar afgehandel en is die fokus verskuif
na die behoefte aan belydenisvorming binne die drie kerkgemeenskappe.
1.4 Vir kennisname: Samewerking
1.4.1 Die opdrag van die TKR soos beskryf in die Grondslag van die TKR is (o)m kerklike
eenheid op grond van dieselfde Belydenisskrifte in Jesus Christus te belewe en te
bevorder deur (onder andere):
1.4.1.1 kennis te neem van bestaande samewerkingsterreine en ’n geheelbeeld daarvan
aan die saamwerkende kerkgemeenskappe te gee
1.4.1.2 nuwe samewerkingsterreine tussen die saamwerkende kerkgemeenskappe te
identifiseer, te koördineer, en met verantwoording aan die onderskeie
mandaatgewers uit te bou.
1.4.2 Al die sub-komitees vir samewerking (buitelandse bediening, parlementêre lessenaar,
onderwys, kerklike diakonaat, liturgiese formuliere en hervertaling van die
belydenisskrifte) het deur die afgelope drie jaar nog nie die gewenste vlak van
samewerking bereik nie.
1.4.3 Tog het samewerking verbeter op die gebiede van buitelandse bediening, die
parlementêre lessenaar, en die hervertaling van die belydenisskrifte.
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1.5 Vir kennisname: Openbare getuienis
1.5.1 Die TKR het van tyd tot tyd by monde van kerkleiers uit die drie kerkgemeenskappe
openbare getuienis oor aktuele sake gelewer. Hierdie getuienis het goeie
mediadekking geniet.
1.5.2
Die volgende temas is as aktuele sake vir openbare getuienis geïdentifiseer: Die
hantering van maatskaplike welsyn, die Grondwet, die feit van die disfunksionele
staat in Suid-Afrika, lewe en die ekologie.
1.6 Vir kennisname: Groeteboodskappe
1.6.1 ’n Versoek is vanaf die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika ontvang om ’n
groeteboodskap namens die GKSA oor te dra tydens hul Algemene kerkvergadering
van September 2010. Die Deputate het prof A le R du Plooy afgevaardig om dit te
doen.
1.6.2 ’n Versoek is vanaf die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika ontvang om tydens
hul Spesiale Algemene kerkvergadering van September 2011 teenwoordig te wees.
Die Deputate het ds C Aucamp afgevaardig om dit te doen.
1.6.3 ’n Versoek is vanaf die Nederduitse Gereformeerde Kerk ontvang om ’n
groeteboodskap namens die GKSA oor te dra tydens die Algemene Sinode van die
NG Kerk in Oktober 2011. Die Deputate het ds PW Kurpershoek afgevaardig om dit
te doen.
1.6.4 Die Administratiewe Buro is versoek om die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika na Sinode 2012 uit te nooi om
groeteboodskappe oor te bring.
1.7 Vir kennisname: Fokuskategorieë – Nagmaalsformuliere
1.7.1 Sinode 2009 se Kriteria waaraan Nagmaalsformuliere behoort te voldoen, asook die
vier Fokus-kategorieë waarvolgens bykomende Nagmaalsformuliere saamgestel kan
word, is in Februarie 2009 aan die TKR voorgelê vir kommentaar en met die versoek
van medewerking in die daarstelling van die bykomende formuliere.
1.7.2 Gesprek hieromheen is gevoer, maar geen formele terugvoer is van die twee
kerkgemeenskappe ontvang nie.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.7.2 kennis geneem.
1.8 Vir besluitneming: Aanbevelings
1.8.1 Die Sinode keur die optrede van die Deputate soos hierbo gemeld, goed.
1.8.2 Die te benoeme Deputate gaan voort om aan die Tussenkerklike Raad deel te neem
en alle opdragte soos vervat in die Grondslag van die Tussenkerklike Raad uit te
voer.
Besluit: Punte 1.8.1 en 1.8.2 goedgekeur.
2. Parlementêre Lessenaar
2.1 Opdrag (Acta 2009:155 (2.5.4 a-b)
2.1.1 Om in gesprek te tree met drr Kobus Gerber en Ben du Toit om al die probleme
rondom die effektiewe funksionering met betrekking tot die Parlementêre lessenaar
uit te klaar.
2.1.2 Die Deputate kry ’n mandaat om van die Parlementêre lessenaar te onttrek indien die
probleme nie uitgesorteer kan word nie.
Besluit: Punte 2.1.1 en 2.1.2 kennis geneem.
2.2 Vir kennisname
2.2.1 Gedurende hierdie termyn het die aard van die NGK se Parlementêre lessenaar
verander na ’n netwerk van kundiges of belangstellendes op bepaalde gebiede
byvoorbeeld gemeenskapsake of onderwys.
2.2.2 Die aanduiding van die NGK was dat dit geformaliseer sal word tot ’n lessenaar vir
openbare getuienis met betrekking tot sake soos gesondheidsorg, grondhervorming,
dienslewering, ensovoorts. Die lessenaar gaan voort met die monitering van
wetgewing en daar behoort ook via die lessenaar meer kritiese betrokkenheid as
voorheen in die wetgewende proses te wees.
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2.2.3

’n Saak waaraan die lessenaar baie aandag bestee het, is die verhouding tussen
huweliksbevestigers en die Departement van Binnelandse Sake. Danksy die
lessenaar, en via die TKR, is ons kollegas op hoogte gehou van die jongste
verwikkelinge. Gesprek binne die TKR het ook aangedui dat die kerkgemeenskappe
’n rol in huweliksluiting te speel het, en dat die bevestiging van sogenaamde kerklike
huwelike eie implikasies vir die kerke en lidmate het.
2.2.4 Ten opsigte van die GKSA se betrokkenheid by die Parlementêre lessenaar is deur
die NGK aangedui dat die Parlementêre lessenaar inligting oor die wetgewende
proses aan die breër kerklike gemeenskap sal voorsien, terwyl profetiese getuienis
die verantwoordelikheid van elke kerkgemeenskap is.
2.2.5 Die Deputate meen dat voldoende vordering in die effektiewe funksionering van die
Parlementêre lessenaar gemaak is, en daarom het die Deputate nie die mandaat
uitgevoer om daarvan te onttrek nie.
2.2.6 Geen formele ooreenkoms bestaan insake die GKSA se deelname aan die
Parlementêre lessenaar nie.
2.2.7 Befondsing van die Parlementêre lessenaar is tans die verantwoordelikheid van die
NGK.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.7 kennis geneem.
2.3 Vir besluitneming: Aanbevelings
2.3.1 Die te benoeme Deputate gaan voort om die GKSA se deelname aan die
Parlementêre lessenaar te fasiliteer – in oorleg met die Deputate Ekumenisiteit
Owerheid.
2.3.2 Die te benoeme Deputate stel ondersoek in na die wyse waarop die deelname aan
die Parlementêre Lessenaar geformaliseer kan word, insluitend die reëlings rondom
‘n finansiële bydrae van die kant van die GKSA (reeds goedgekeur in 2006).
Besluit: Punte 2.3.1 en 2.3.2 goedgekeur.
3. Bilaterale gesprek met NHKA
3.1 Opdrag (Acta 2009:160, 4.3)
3.1.1 Die Deputate gaan voort met deelname aan die Tussenkerklike Raad, waaronder
gesprekvoering met die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.
Besluit: Kennis geneem.
3.2 Vir kennisname
3.2.1 Een bilaterale gesprek kon gedurende die termyn met die NHK plaasvind waartydens
ooreengekom is dat 'n klimaat geskep moet word vir goeie samewerking.
3.2.2 Daar is ooreengekom dat die daarstel van 'n moontlike bilaterale ooreenkoms tussen
die NHKA en die GKSA prioriteit is. ‘n Subkommissie is aangewys wat voorbereidend
moet werk aan die daarstel van ‘n konsepooreenkoms.
Besluit: Punte 3.2.1 en 3.2.2 kennis geneem.
3.3 Vir besluitneming: Aanbeveling
3.3.1 Die te benoeme Deputate gaan voort met bilaterale gesprekvoering met die NHKA.
Besluit: Goedgekeur.
4. Bilaterale gesprek met NGK
4.1 Opdrag (Acta 2009:160, 4.3)
4.1.1 Die Deputate gaan voort met deelname aan die Tussenkerklike Raad, waaronder
gesprekvoering met die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Besluit: Kennis geneem.
4.2 Vir kennisname
4.2.1 Gedurende die termyn is bilaterale gesprek met die NGK hervat. Vier gesprekke het
sedert April 2010 plaasgevind.
4.2.2 Tydens hierdie gesprekke is besluit om ’n memorandum van ooreenkoms tussen die
twee kerkgemeenskappe op te stel vir voorlegging aan die kerkgemeenskappe se
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onderskeie meerdere vergaderings. Die twee afvaardigings het na deeglike gesprek
en beredenering tot ’n vergelyk oor sodanige memorandum gekom.
4.2.3 Hierdie ooreenkoms is reeds deur die Moderamen van die NGK goedgekeur –
waarvan ook kennis geneem is tydens die Algemene Sinode van die NGK.
4.2.4 Die voorgestelde memorandum van ooreenkoms lees soos volg:
Besluit: Punte 4.2.1 tot 4.2.4 kennis geneem.
MEMORANDUM VAN OOREENKOMS TUSSEN
DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA (GKSA)
EN
DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK (NG KERK)
PROLOOG
Graag wil ons voordat die inhoud van hierdie ooreenkoms tussen die Gereformeerde Kerke
in Suid-Afrika (GKSA) en die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) gestel word, ons
dankbaarheid teenoor die Drie-enige God tot uitdrukking bring en ons afhanklikheid van Hom
opnuut bely vir elke tree wat op die pad na kerklike eenheid gegee word;
Ons glo dat die hemelse Vader, vir Wie ons afgesonder is en deur Wie ons leef, ons op die
pad van kerklike eenheid lei en dat sy Naam deur uitdrukking van eenheid verheerlik word;
Ons besef dat kerklike eenheid nie iets is wat ons in eie krag kan bewerk nie, maar dat dit as
kosbare gawe uit die versoeningswerk van die Seun voortvloei. Alleen in sy krag kan ons ook
die opdrag om die eenheid steeds meer te soek en te laat realiseer, gehoorsaam;
Ons stel ons gewillig onder leiding van die Heilige Gees. Dit is die Gees alleen wat ons in die
volle waarheid van sy Woord lei en daarom ook in die rykdom van eenheid wat die Vader vir
ons deur sy Seun ontsluit het.
Soli Deo Gloria!
1. Inleiding
1.1 Agtergrond
Die GKSA en die NG Kerk het sedert 1859, toe die GKSA ontstaan het, by verskeie
geleenthede en tye – meer sporadies en ad hoc – met mekaar oor kerkeenheid gesprek
gevoer. By hierdie gesprekke was die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika ook
betrokke. Sedert 1958 is daar op ’n meer intensiewe en gestruktureerde wyse in ’n
kommissie (eers die Interkerklike Kommissie (IKK), toe die Tussenkerklike Kommissie (TKK)
en tans die Tussenkerklike Raad (TKR)) gesprek gevoer oor die vraag wat die Kerke
(kerkgemeenskappe) uitmekaar hou, en ooreengekom dat dit ’n roeping is om op grond van
die eenheid in Christus ernstig te poog om ook sigbaar een te word. Hierdie gesprekke is
tussen die sogenaamde drie Afrikaanse Kerke in die genoemde kommissies gevoer, maar
ook op bilaterale wyse. Die NG Kerk en die GKSA het mettertyd tot die bevinding gekom dat,
hoewel daar nie op die korttermyn tot een kerkverband gekom sal kan word nie, daar wel
heelwat punte van ooreenkomste is en dat samewerking nie net moontlik is nie, maar ook
noodsaaklik is en reeds beleef word.
1.2 Roeping
Aangesien die kerk van Jesus Christus die liggaam van Christus is, is ons geroep om die
eenheid in Christus te laat realiseer en nie by ’n geskeidenheid te berus nie: daarom behoort
ons te streef om ook sigbaar en konkreet een in Christus te word, soos in een kerkverband.
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Verder is die twee Kerke daarvan oortuig dat veel meer gedoen behoort te word om op grond
van ons gemeenskaplike Gereformeerde identiteit en belydenis meer konstruktief en effektief
saam te werk op verskillende vlakke: ten opsigte van gemeenskaplike geloofsaktiwiteite in
sake wat ons met mekaar in gemeen het (waaronder Bybelvertaling, belydenissake,
uitgangspunte vir kerklike bediening, profetiese getuienis) asook tussen plaaslike kerke van
die twee kerkverbande.
1.3 Verklaring
Die twee Kerke verklaar en bevestig
1.3.1 dat ons mekaar as Kerke van Jesus Christus erken en respekteer;
1.3.2 dat ons daarvan oortuig is om ons roeping ten opsigte van mekaar, soos in paragraaf
1.2 hierbo gestel, na te streef;
1.3.3 dat ons binne die raamwerk van die Woord van God en die Drie Formuliere van
Eenheid as Gereformeerde Kerke ’n daadwerklike nuwe fase van eenheid en
samewerking wil probeer vestig en uitbou;
1.3.4 dat ons enige belydenisveranderinge met oorlegpleging sal hanteer.
1.4 Doel van hierdie ooreenkoms
Die doel van hierdie ooreenkoms is daarom die volgende:
1.4.1 Om op ’n realistiese wyse, en met erkenning van die feit van die bestaan,
geskiedenis en etos van beide Kerke, prakties uitdrukking te probeer gee aan die
gemeenskaplike roeping (par 1.2);
1.4.2 Om op konkrete en praktiese wyse sigbare eenheid en samewerking te realiseer.
2. Aspekte oor Eenheid en Eenwording
2.1 Ons eenheid en roeping tot eenheid in die volle sin en betekenis van die woord is
begrond in ons gemeenskaplike geloof in God Drie-Enig.
2.2 Ons gemeenskaplike belydenisskrifte (Apostolicum, Nicea, Athanasius, Heidelbergse
Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls) vorm die raamwerk
vir ons beplanning en realisering van die eenheid.
2.3 Daar bestaan ’n diep geestelike eenheid tussen die twee Kerke, hoewel dit nog nie
volledig en sigbaar en struktureel gerealiseer het nie.
2.4 Die Kerke onderneem om binne die raamwerk van die Gereformeerde Belydenis en
kerkregering met mekaar en ook onderling binne een Kerk verskille wat die belydenis
in gedrang (kan) bring, aan te spreek.
2.5 Die twee Kerke bestaan en funksioneer steeds afsonderlik van mekaar volgens elkeen
se Kerkorde en relevante bepalinge, maar beweeg nader na mekaar toe deurdat die
volgende onderneem word (waar van toepassing onder die leiding en besluite van
plaaslike kerke):
2.5.1 Lidmaatskap word erken aan die hand van goeie getuienisse (attestate);
2.5.2 Belydende lidmate word tot die sakramente toegelaat op grond van goeie getuienisse
oor leer en lewe;
2.5.3 Kanselruiling mag plaasvind op grond van goeie getuienis oor die leer en lewe van
die betrokke bedienaar;
2.5.4 Gesamentlike dienste vind plaas soos en wanneer plaaslike kerke van die twee
Kerke (byvoorbeeld in dieselfde omgewing) dit nodig ag;
2.5.5 Verteenwoordigers by die twee Kerke se meerdere vergaderings vervul ’n meer
effektiewe en konstruktiewe funksie, met adviserende stem.
2.6
Aangesien die GKSA struktureel ’n nuwe wyse van samestelling van meerdere
vergaderings aanvaar het waarvolgens verskille ten opsigte van taal, ras, kultuur en
volk nie meer tot afsonderlike sinodes lei nie, en aangesien die NG Kerk binne die
NG Kerk-familie tans nog hieroor gesprek voer, onderneem die twee Kerke om
mekaar se besluite hieroor te respekteer, mekaar te akkommodeer, en verder om
mekaar te betrek by verdere ontwikkelinge en besluite in hierdie verband.
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3. Terreine van samewerking
3.1 Die twee Kerke bevestig opnuut dit wat binne die TKR geïdentifiseer is en beplan word
ten opsigte van die feit van samewerking asook die wyse waarop dit tans gestruktureer
en beplan is. Hiervolgens word ten minste op die volgende terreine met mekaar
saamgewerk:
Bediening aan lidmate in die buiteland
Bybelvertaling
Onderwys en Jeug
Kerklike diakonaat
Vertalings, wysigings en samestellings van liturgiese en ander kerklike
geskrifte;
Ontwikkeling van strategieë ten opsigte van gesamentlike gemeentelike
bediening (veral ten opsigte van die platteland)
Gesamentlike openbare getuienis (insluitend Parlementêre Lessenaar)
3.2 Die twee Kerke onderneem om met mekaar in gesprek te tree oor Gereformeerde
teologiese opleiding.
4. Ekumenisiteit
Die twee Kerke kom ooreen om in die bilaterale gesprekke (so ook in die TKR) meer effektief
en konstruktief te beplan oor hoe ons ons ekumeniese roeping en ekumeniese verhoudinge
behoort te reël en uit te leef.
4.3 Vir besluitneming: Aanbevelings
4.3.1 Die Sinode keur die voorgestelde memorandum van ooreenkoms goed as
vergestalting van die eenheid tussen die twee kerkgemeenskappe.
Besluit: Afgekeur en verwys na Deputate Ekumenisiteit: Binnelands in oorleg met
Deputate Leerstellige Sake.
4.3.2 Die te benoeme Deputate gaan voort met bilaterale gesprekvoering met die NGK.
Besluit: Goedgekeur.
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16.22

RAPPORT 3 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BINNELANDS –
VERHOUDINGE MET VERDERE KERKGEMEENSKAPPE (Artt 109, 112)

A. Ds PW Kurpershoek lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Afrikaanse Protestantse Kerk
1.1 Opdrag (Acta 2009:160, 4.4)
1.1.1 Die Deputate gaan voort met gesprekvoering met die Afrikaanse Protestantse Kerk.
1.2 Vir kennisname
1.2.1 Ten spyte van pogings tot kontak, kon geen gesprekvoering met afgevaardigdes van
die Afrikaanse Protestantse Kerk plaasvind nie.
1.2.2 Gedurende hierdie termyn van die Deputate het die Afrikaanse Protestantse Kerk ook
geen waarnemers na die vergadering van die TKR gestuur nie – ten spyte van
spesifieke versoeke daartoe.
1.2.3 ’n Versoek is vanaf die Afrikaanse Protestantse Kerk ontvang om ’n skriftelike
groeteboodskap namens die GKSA beskikbaar te stel vir die Algemene Sinode van
die Afrikaanse Protestantse Kerk in Augustus 2010 – waaraan voldoen is.
1.2.4 Die Administratiewe Buro is versoek om die Afrikaanse Protestantse Kerk na Sinode
2012 uit te nooi om ’n groeteboodskap oor te bring.
1.3 Vir besluitneming: Aanbeveling
1.3.1 Die te benoeme Deputate werk indringend aan die uitbou van die gesprekke met die
Afrikaanse Protestantse Kerk.
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.3.1 kennis geneem.
2. Rynse Kerk in Suid-Afrika en Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika
2.1 Opdrag (Acta 2009:150, 2.2.9–2.2.11; 160, 4.5)
2.1.1 Die Deputate gaan voort met die gesprek met die Rynse Kerk in Suid-Afrika (RKSA)
en die Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika (CPKvSA) en brei dit uit.
2.1.2 Die Sinode gee aan die Deputate opdrag om die Klassis/Klassisse van Wes-Kaap,
Oos-Kaap, Griekwaland-Wes en Namibië behulpsaam te wees in die proses van
ekumeniese kontak met die CPKvSA en die RKSA.
Besluit: Punte 2.1.1 en 2.1.2 kennis geneem.
2.2 Vir kennisname
2.2.1 Verskeie pogings is gedurende die termyn aangewend om met afgevaardigdes van
beide hierdie kerkgemeenskappe te vergader.
2.2.2 Geen bi- of trilaterale gesprekke kon realiseer nie.
2.2.3 Met die Konvent en ander ekumeniese geleenthede is informeel gesprekke gevoer.
2.2.4 Die volgende verklaring is van die twee kerkgemeenskappe se moderature ontvang:
1. Ons is steeds verbind tot die bevordering van bande met julle kerk;
2. Ons sien ons steeds van hierdie ekumeniese eenheidsproses en gesprek;
3. Ons is bly dat `n verhouding is tussen die GKSA en ons twee kerke.
2.2.5 As gevolg van die probleme om bilaterale gesprekke gereël te kry, is nie aandag
gegee aan die stimulering van die plaaslike en streekskontak nie.
2.2.6 Die Administratiewe Buro is versoek om die Rynse Kerk in Suid-Afrika (RKSA) en die
Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika (CPKvSA) na Sinode 2012 uit te nooi om
groeteboodskappe oor te bring.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.6 kennis geneem.
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2.3 Vir besluitneming: Aanbeveling
2.3.1 Die te benoeme Deputate werk indringend aan die uitbou van die gesprekke met die
Rynse Kerk in Suid-Afrika (RKSA) en die Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika
(CPKvSA).
Besluit: Goedgekeur.
3. Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
3.1 Opdrag (Acta 2009:160, 4.6; 157, 2.9.7)
3.1.1 Die Deputate gaan voort met gesprekvoering met die Vrye Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika.
3.1.2 Die Deputate kry opdrag om die gemeentes en Klassisse in die omgewing van
VGKSA-Kerke te begelei om daadwerklik by mekaar betrokke te raak.
Besluit: Punte 3.1.1 en 3.1.2 kennis geneem.
3.2 Vir kennisname
3.2.1 Een bilaterale gesprek met die VGKSA het plaasgevind.
3.2.2 Van die kant van die GKSA se Deputate is weer eens bevestig dat daar tans geen
sake is wat in die weg staan tot kerklike eenheid nie.
3.2.3 Daar is ooreengekom dat met die volgende gesprek (DV Mei 2012) ’n memorandum
van die VGKSA se Deputate sal dien waarin dié sake wat eenheid in die weg staan,
deur hulle aangedui sal word.
3.2.4 Indringende gesprekke tussen die Kerkrade van die GK Die Kandelaar, GK Oos-Moot
en GK Totiusdal en die VGKSA Pretoria en VGKSA Pretoria-Marantha vind al sedert
2010 plaas – ’n saak waarvoor die Deputate baie dankbaar is.
3.2.5 In hierdie plaaslike gesprekke het die betrokke kerke mekaar leer ken aan die hand
van ’n vasgestelde vraelys. Ooreenkomste en verskille is geïdentifiseer ten einde te
bepaal wat die kerke aan mekaar bind en waarin hulle van mekaar verskil.
3.2.6 Dit is duidelik dat die klem in die gesprekke tussen die VGKSA en die GKSA besig is
om te verskuif na fasilitering en begeleiding van die plaaslike gesprekke wat reeds
bestaan of wat van die grond moet kom.
3.2.7 ’n Versoek is vanaf die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ontvang om ’n
groeteboodskap namens die GKSA oor te dra tydens hul Sinode in Junie 2011. Die
Deputate het ds PW Kurpershoek afgevaardig om dit te doen.
3.2.8 Die Administratiewe Buro is versoek om die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
na Sinode 2012 uit te nooi om ’n groeteboodskap oor te bring.
Besluit: Punte 3.2.1 tot 3.2.8 kennis geneem.
3.3 Vir besluitneming: Aanbeveling
3.3.1 Die te benoeme Deputate gaan voort met die gesprekke met die Vrye Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika gerig op kerklike eenheid.
3.3.2 Die te benoeme Deputate behou noue kontak met die plaaslike gesprekke tussen
kerke vanuit die GKSA en VGKSA.
Besluit: Punte 3.3.1 en 3.3.2 goedgekeur.
4. Konvent van Reformatoriese Kerke
4.1 Opdrag (Acta 2009:160, 4.7)
4.1.1 Die Deputate wys afgevaardigdes aan na die Konvent vir Reformatoriese Kerke.
Besluit: Kennis geneem.
4.2 Vir kennisname
4.2.1 Die Konvent vir Reformatoriese Kerke vergader jaarliks gedurende die eerste week
van Maart en betrek ongeveer 15 kerkgemeenskappe van reformatoriese agtergrond.
4.2.2 Gedurende die afgelope termyn het die Konvent uitgebrei om ook kerke vanuit die
Lutherse tradisie in te sluit.
4.2.3 ’n Eerste Gereformeerd/Hervormde-Lutherse konsultasie het in 2009 plaasgevind
waartydens die twee tradisies mekaar leer ken het.
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4.2.4

Gesprek tydens die Konvent van 2010 en 2011 het op die kentekens van die kerk
gefokus, soos gerig op die situasie in die 21ste-eeu.
Besluit: Punte 4.2.1 tot 4.2.4 kennis geneem.
4.3 Vir besluitneming: Aanbeveling
4.3.1 Die te benoeme Deputate wys afgevaardigdes aan na die Konvent vir Reformatoriese
Kerke.
Besluit: Goedgekeur.
D. GROETEBOODSKAP VGKSA
Ds PW Kurpershoek stel ds E van Alten aan die vergadering voor waarna hy aan die
woord gestel word. Ds van Alten rig enkele woorde tot die vergadering. Die voorsitter, ds
SD Snyman, bedank ds E van Alten en bid hom en die VGKSA die seën van die Here
toe met hulle dienswerk.

191

16.23

RAPPORT 4 – DEPUTATE EKUMENISITEIT BINNELANDS – SARK (Art
111)

A. Dr H Goede lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
1.1 Opdrag (Acta 2009:153, 2.4.8.3–2.4.8.7)
1.1.1 Deputate kry opdrag om bepland en doelgerig by die werksaamhede van die SARK in
te skakel.
1.1.2 Deputate kry opdrag om – in oorleg met die Deputate Ekumenisiteit: Gesprek met
Owerheid – profeties krities te getuig by die werksaamhede van die Parlementêre
lessenaar en die National Church Leaders Forum.
1.1.3 Deputate kry opdrag om ‘n duidelike Gereformeerde getuienis te lewer teenoor die
SARK en hulle werksaamhede.
1.1.4 Deputate kry opdrag om volgende Sinode van ’n deeglike evaluering te voorsien aan
die hand van die riglyne soos gestel deur Sinode 1997 (Acta, 1997:176-177, 3.2).
1.2 Vir kennisname: Besluite van Sinode 1997 (Acta 1997:176-177, 3.2)
3.2 Oor kontak met ander ekumeniese en kerklike bewegings:
3.2.1 In die uitlewing van die ekumeniese roeping gaan dit nie net oor 'n gesprek
oor hoe Kerkgemeenskappe sigbaar een kan word nie maar ook oor
profetiese getuienis vir die waarheid en teen die leuen, asook oor
samewerking in soverre daar 'n gemeenskaplike taak is wat behartig moet
word. Elke meerdere kerkvergadering kan vanself oordeel oor die wyse van
ekumeniese kontak met ekumeniese instansies, bewegings en/of
Kerkgemeenskappe met wie die GKSA nie in korrespondensie staan nie.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring - Deputate
Handelinge).
3.2.2 Gesien die toenemende sekularisasie in die Suid-Afrikaanse samelewing
word die profetiese roeping en taak van die kerke al hoe dringender. Die
Deputate Ekumeniese Sake kry opdrag om hieraan ernstige aandag te gee en
wel volgens die riglyne soos neergelê deur Sinode 1991 (Acta 1991:269):
(1)
Oordeel in elke voorkomende geval of betrokkenheid by samesprekings
tussen kerke sinvol is
(2)
Laat die lig skyn binne die raamwerk van aanvaarde besluite van kerke binne
die ressort van die Nasionale Sinode van die GKSA en op grond van Skrif,
Belydenis en Kerkorde die lig van die Gereformeerde getuienis (Joh 9:5; Matt
5:14) deur ’n duidelike Gereformeerde standpunt te stel.
Besluit: Goedgekeur.
3.2.3 Gesien in die lig van die feit dat die GKSA ’n onbegrensde ekumeniese
roeping besit (Acta 1967:366), en die noodsaak van die profetiese roeping
van die GKSA in Suid-Afrika baie groot is (Acta 1970:63, 64; 1976:476;
1982:548), is dit belangrik dat die GKSA (o.a. deur hierdie Deputate) insette
en getuienis by o.a. die Raad van Kapelaansdienste, die Raad vir
Godsdiensuitsendings, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en soortgelyke
organisasie sal lewer.
Besluit: Goedgekeur.
1.3 Vir kennisname: Waarnemerstatus
1.3.1 Sinode 2009 het die besluit van Sinode 2006 om vir lidmaatskap van die SARK
aansoek te doen, nietig verklaar (Acta 2009:236-237).
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1.3.2 Die Deputate het gevolglik die GKSA se waarnemerstatus by die SARK opgesê.
1.4 Vir kennisname: Profeties-kritiese getuienis
1.4.1 Ten opsigte van die profeties-kritiese getuienis by die Parlementêre Lessenaar word
na Rapport 2, 2 verwys.
1.4.2 Geen uitnodigings is ontvang om deel te neem aan die werksaamhede van die
National Church Leaders Forum nie.
1.5 Vir kennisname: Monitering van werksaamhede
1.5.1 Die Deputate het die aktiwiteite van die SARK gemoniteer deur die jaarlikse
vergaderings van die Sentrale komitee by te woon, asook die driejaarlikse Nasionale
Konferensie.
1.5.2 Media-vrystellings is ook deurlopend gemoniteer.
1.5.3 Die Deputate het gesprek gevoer met die leierskap van die SARK, naamlik die
president, biskop Joe Seoka (Anglikaanse kerk van Suidelike Afrika) en die
Algemene Sekretaris, ds. Mautji Pataki (Uniting Presbytarian Church of Southern
Africa).
1.5.3.1 Gedurende hierdie gesprek is verskeie aspekte van die interne werksaamhede van
die SARK bespreek.
1.5.3.2 Dit het uit hierdie gesprekke duidelik geword dat die SARK ontslae geraak het van
sy politieke kleure van die verlede en dat dit ‘n kritiese houding teenoor die owerheid
van die dag inneem. Hierdie kritiese ingesteldheid kom duidelik na vore in mediavrystellings van die SARK oor sake soos armoede en korrupsie.
1.5.3.3 Die president en die algemene sekretaris het ten sterkste ontken dat daar enige
ondersteuning of aktiewe bevordering deur die SARK van die intergeloof beweging
is. Die Deputate wat die vergaderings bygewoon het, bevestig ook dat daar nooit
enige aanduiding van intergeloof-aanbidding was nie. Die SARK werk wel saam met
ander gelowe wanneer politiese, ekonomies en sosiale sake hanteer word.
1.5.3.4 Die SARK is ‘n forum gerig op ekumeniese gesprekvoering. Alhoewel daar in
vergaderings tot besluite gekom word, is daar ruimte vir verskille van mening. Elke
lid van die SARK is dus nie outomaties aan elke besluit gebonde nie.
1.5.3.5 Die fokus van die SARK se aktiwiteite is by sake van die dag soos armoede, sosiale
ongeregtigheid en korrupsie, eerder as teologiese uitsprake. Die SARK poog om
met sy getuienis die boodskap van die Evangelie op sake van die dag te fokus.
1.5.3.6 Die SARK het meer direkte toegang tot die regering van die dag soos blyk uit die
leierskap se onlangse samesprekings met president Jacob Zuma.
1.6
Vir kennisname: Evaluering van werksaamhede
1.6.1 Die riglyne vir kontak met ander ekumeniese en kerklike bewegings, soos vasgestel
deur Sinode 1997 (Acta 1997:176-177) is as kriteria gebruik in die evaluering van die
aktiwiteite van die SARK. Volgens hierdie riglyne behels die uitleef van die
ekumeniese roeping gesprekke aangaande die sigbare eenheid, profetiese getuienis
vir die waarheid en teen die leuen, sowel as samewerking in soverre daar ‘n
gemeenskaplike taak is wat behartig moet word. Verder moet in elke voorkomende
geval geoordeel word of betrokkenheid by samesprekings sinvol is, terwyl die lig van
die Gereformeerde getuienis na vore gebring moet word deur die stel van ‘n duidelike
Gereformeerde standpunt.
1.6.2 Die Deputate beoordeel die SARK aan die hand van hierdie riglyne as volg:
1.6.2.1 Die Deputate is van mening dat die SARK ‘n geleentheid bied tot die sigbaarmaking
van die kerk van Christus, spesifiek in die teengaan van sosiale ongeregtigheid.
1.6.2.2 Die SARK is daarop gerig om getrou profeties vir die waarheid en teen die leuen te
getuig. Hierin kan die GKSA, in samewerking met ander kerke van Gereformeerde
Belydenis, ‘n waardevolle bydrae lewer, ‘n bydrae wat deur die leierskap van die
SARK erken word. Die SARK bied ook geleentheid om hierdie getuienis direk tot die
regering van die dag te rig, aangesien die SARK gemakliker toegang tot die
owerhede kry.
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1.6.2.3 Die stryd teen sosiale ongeregtigheid is deel van die roeping van die kerk van
Christus en die SARK gee die GKSA die geleentheid om hierdie deel van sy roeping
uit te leef.
1.6.2.4 Die Deputate is van mening dat die gesprekke waarvan die GKSA binne die SARK
kan deel word, sinvol is – spesifiek ook gesien vanuit die multikulturele aard en
samestelling van die GKSA.
1.6.2.5 Die SARK gee ook aan die GKSA die geleentheid om ‘n suiwer Gereformeerde
standpunt oor sake tot ‘n baie groter gehoor te rig.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.6.2.5 kennis geneem.
1.7 Vir besluitneming: Aanbeveling
1.7.1 In die lig van die riglyne en besluite van Sinode 1997 (vgl 1.2 hierbo), besluit die
Sinode dat die GKSA vir volle lidmaatskap by die SARK aansoek doen ten einde sy
profetiese roeping insake sosiale ongeregtigheid uit te leef.
Besluit: Afgekeur.
1.7.2 Die te benoeme Deputate moet vir sodanige lidmaatskap aansoek doen.
Besluit: Afgekeur.
1.7.3 Die te benoeme Deputate moet aan die werksaamhede van die SARK deelneem via
relevante insette en getuienis.
Besluit: Goedgekeur.
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17. Emeritaatsversorging
17.1

RAPPORT DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING: KRAGTENS
KERKORDE, ARTIKELS 11, 13 EN 20 (Art 216)

A. Ds LH van Schaik lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
(Notules van die handelinge van die Deputate word as ongepubliseerde Bylaes bygevoeg.)
In hierdie afdeling word oor die algemene werk van die Deputate kragtens sy opdrag aan die
Sinode gerapporteer.
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag
Om algemene sake rondom KO, artt 11, 13 en 20 te hanteer.
1.2 Vergaderings
1.2.1 Die Deputate Emeritaatsversorging (verkose lede, Trustees en soos benoem) het
minstens drie maal per jaar vergader om sake rakende die PPF, EVT en Mediese
aangeleenthede af te handel en aan opdragte uitvoering te gee. Notules van die
handelinge van die Deputate word as ongepubliseerde Bylaes bygevoeg.
1.2.2 Konsultante van o.a. ABSA, SANLAM, Advantage en Liberty Mediese Skema het
jaarliks met die Deputate vir voorleggings vergader.
1.3 Interne werksaamhede
1.3.1 Ter aanvang van werksaamhede deur die Deputate en Trustees vir die huidige
termyn is ’n opleidingsgeleentheid rakende pligte en verantwoordelikhede van
Trustees en aanverwante sake gereël en aangebied.
1.3.2 Benewens ’n werksverdeling in Kommissies om sake rakende die PPF, EVT en
Mediese aangeleenthede deurlopend te hanteer, is ook die volgende Komitees
benoem om die vlak van werksaamhede te verhoog: Ouditkomitee, Koöperatiewe
komitee (om op hoogte van pensioenwet, reglemente, ens. te bly) en Dagbestuur (om
bestuurs-funksioneel die werksaamhede van die Trustees te moniteer en te laat vlot).
1.3.3 Deurlopend is per vergadering aandag aan die uitvoering van Sinode-opdragte met
behulp van ’n standaardprosedurelys gegee.
1.4 Ander werksaamhede
1.4.1 Klassisse en Kerkrade is van tyd tot tyd besoek en navrae is beantwoord.
1.4.2 Skrywes (korrespondensie) soos nodig en opgedra, is deur die Dagbestuur
afgehandel.
1.4.3 Reëlings is getref dat lede van die Deputate by geleentheid met die studente oor
sake rakende die PPF en Mediese Fonds in gesprek tree.
1.4.4 Advantage het voorleggings oor die huidige stand van beleggings gedoen. Kernsake
van hierdie voorlegging is in die Voorsittersverslag vervat en word in die Aanvullende
Agenda opgeneem.
1.4.5 Die Trustees het alle sake in die standaardprosedurelys opgeneem waaraan in die
volgende termyn aandag gegee moet word. Hierdie werkwyse dra daartoe by dat
werksaamhede gekontinueer kan word.
1.4.6 Die name van kundiges om deur die Sinode vir ’n volgende termyn aangewys te
word, is aan die Administratiewe Buro deurgegee.
Besluit: Punte 1.2 tot 1.4.6 kennis geneem.
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2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Dankwoord
2.1.1 Die personeel van die Administratiewe Buro betrokke by die werksaamhede van die
Deputate Emeritaatsversorging word vir hulle werk bedank.
2.1.2 Die Deputate Emeritaatsversorging dank die kerke vir die ondersteuning oor die
afgelope drie jaar gestel.
Besluit: Punte 2.1.1 en 2.1.2 goedgekeur (wysigings reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
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17.2

RAPPORT: TRUSTEES GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS (Artt
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 270)

A. Ds CA Jansen lewer die rapport.
B. Ds CA Jansen stel die finansiële state van die GKSA Predikante Pensioenfonds en
GKSA Ongeskiktheidsfonds.
C. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
D. Besluit: Die finansiële state word na die Kommissie vir Finansies verwys.
E. Oudl HAJ Oosthuizen rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
F. RAPPORT
Die Trustees lê die volgende Rapport aan die Sinode voor.
1.

Oproep
Aan alle lede van die GKSA Predikante Pensioenfonds asook Kerkrade is kennis gegee
van die algemene vergadering van die Pensioenfonds wat tydens Sinode 2012
vergader.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Konstituering
Alle afgevaardigdes na die Nasionale Sinode, predikante sowel as ouderlinge, word
gereken as teenwoordig met lede en Kerkrade wat op eie koste die vergadering
kragtens bogenoemde oproep bywoon (tydens die Sinode). Kragtens die Wet op
Pensioenfondse geskied hierdie algemene vergadering van die GKSA Predikante
Pensioenfonds onder die toesig van die Raad van die Trustees van die Pensioenfonds.

(Notules van die handelinge van die Raad van Trustees word as ongepubliseerde
Bylaes bygevoeg.)
Besluit: Kennis geneem.
3. Sake waarvan die Sinode kennis neem
3.1 Opdragte van die Sinode
3.1.1 Aan die Trustees word opgedra om uitvoering te gee aan alle sake waaroor die
Sinode oor die Pensioenfonds besluit het.
Alle sake is volgens opdrag uitgevoer.
3.2 Die Sinode bedank mnr Corné Heymans hartlik vir die toegewyde wyse waarop hy
betrokke was by die Trustees.
3.2.1 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die GKSA Predikante
Pensioenfonds aan hulle opgedra word.
Opdragte is deurlopend uitgevoer.
3.2.2 Aan die Trustees word opgedra om met Kerkrade te skakel waar predikante se PGT’s
onder standaard is en om PGT op pariteit te bring met die versorgingsbedrae van die
emeritaatsversorgingskombinasie.
(a) Sinodebesluite van 2006 tov die bepaling van PGT’s is aan die kerke
deurgegee waarvolgens kerke aan Klassisse verantwoording moet doen indien
Kerkrade sou afwyk van die gestelde minimumriglyn. Die riglyn vir die PGT vir
2011 is vasgestel op R270 000 per jaar. Vir ’n predikant bo 50 moet dit
ongeveer tussen R360 000 en R430 000 te wees en vir predikante ouer as 60
R430 000 plus. PGT’s behoort minstens met ’n minimum van 6% per jaar te
styg.
(b) ’n Werksdokument vir die bepaling van die PGT van hulle predikant(e) is aan
Kerkrade gestuur met nodige kontakpersone indien Kerkrade en predikante
hulp in hierdie verband sou benodig.
(c) Die Trustees het die onderskeie Klassisse binne die kerkverband besoek en
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aan die hand van bogenoemde werksdokument aan hulle leiding en toerusting
gegee mbt die bepaling van PGT’s.
(d) Jaarliks is die bedrag wat deur Kerkrade oorbetaal is vir die PPF, met hulle
bevestig.
(e) Die effek van ’n te lae PGT is ’n te lae belegging namens die predikant waaruit
sy pensioen betaal gaan word. Die PGT is die bedrag waarop die
pensioenbydrae wat namens die predikant gemaak word, bereken word. Hierdie
bydrae tot die pensioenfonds beloop ten minste 20% van die PGT. Die
Kerkraad betaal 12.5% en die predikant 7.5% van die 20%.
(f) Die Predikante Pensioenfonds is ’n vaste bydraefonds. Die predikant kry dus by
emeritering die bedrae plus groei, wat namens hom in die fonds belê word. As
die pensioenbedrag wat namens die predikant belê word, te min is, sal die
predikant se pensioen onvoldoende wees en sal die Kerkraad(e) waar die
predikant gedien het, die tekort moet aanvul. Die Predikante Pensioenfonds sal
in geen omstandighede aangewend kan word om tekorte weens te lae PGT aan
te vul nie.
3.2.3 Standaardprosedures as opdragte wat die Trustees deur die Hoofbeampte van die
Fonds moet toesien vir afhandeling:
Die Trustees het deurlopend verseker dat die standaardprosedures deur die
Hoofbeampte van die Fonds uitgevoer is.
3.2.4 Diverse sake voortvloeiend uit die uitvoer van opdragte
3.2.4.1 Daar is besluit dat alle navrae ivm finansiële syfers skriftelik by die
Hoofbeampte/Fondsbestuurder aangevra moet word en nie deur individuele
Trusteelede hanteer mag word nie. Lede/Kerkrade kan aanspreeklik gehou word vir
fooie, afhangende van die vlak van kundigheid nodig om die navraag te beantwoord,
asook vir addisionele kostes wat daarvoor aangegaan moes word.
3.2.4.2 Waar predikante op grond van KO, art 13 op grond van mediese redes uit aktiewe
diens tree, word Kerkrade gewys op die risiko waaraan hulle as Kerkraad hulle
blootstel (in terme van versekerbaarheid) indien sodanige predikante dienswerk, van
watter aard ook al, sou verrig en waarvoor hy vergoeding ontvang.
3.2.4.3 Kerkrade waar predikante onder KO, art 13 om mediese redes uit aktiewe diens
tree, moet jaarliks skriftelik oor die stand van versorging van die betrokke predikante
aan die Klassisse en Trustees rapporteer.
3.2.4.4 Lede is ingelig dat PGT’s jaarliks met ’n maksimum van 20% verhoog mag word.
3.2.4.5 In hulle skrywe aan Kerkrade het die Trustees die beginsel duidelik gestel dat PGT’s
voldoende behoort te wees om uiteindelik ook in die mediese versorging van lede te
kan voorsien.
3.2.4.6 Riglyne as hulp vir die bepaling van traktement is in ’n boekieformaat uitgegee en
aan Kerkrade gestuur.
3.2.4.7 Die Trustees herinner lede daaraan dat hulle via hulle onderskeie Kerkrade met die
Trustees moet kommunikeer waar dit versorgingsaangeleenthede raak, aangesien
Kerkrade op die ou end vir die versorging van die predikant verantwoordelik is (KO,
art 11). Die Trustees kommunikeer in sodanige sake slegs met Kerkrade.
3.2.4.8 Kerkrade waar predikante emeriteer, word daarop gewys dat die Kerkraad by die
aankoop van pensioene die besluit van die emeritus oor die aanwending van sy
Persoonlike Rekening uit die Pensioenfonds moet goedkeur.
3.2.4.9 Gade/eggenoteversekering kan nie na die ouderdom van 65 jaar voortgesit word
nie.
3.2.4.10 Waar pensioen deur ’n emeritus aangekoop moet word, stuur die Fondsbestuurder
aan ’n Kerkraad ’n lys van die instansies by wie daar belê kan word en waaruit
hulle ’n keuse mag uitoefen (om in die lig van KO, art 13 en toekomstige
versorging te verseker dat die gelde by ’n betroubare instansie belê word). Die
alternatiewe keuse van óf die vaste groei-opsie óf die “met wins”-opsie (met
waarderingsrentekoers) word aan die Kerkraad en predikant wat emeriteer,
deurgegee. Die Kerkraad en predikant kan ook van ‘n eie makelaar gebruik maak.
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3.2.4.11 Ds DJ Dykstra en die Geref Kerke Colesberg en Bloemburg (in kombinasie) het vir
3 maande vandat Ds Dykstra se bevestiging, premies vir die GKSA PPF inbetaal
en daarna betalings gestaak. Hulle skakel nie verder by die GKSA PPF in nie
omdat gemeld word dat die predikant sy eie pensioenfonds het. Verskeie skrywes
in hierdie verband in aan GK Colesberg en Bloemburg gerig (Bylaes
ongepubliseer). Die Trustees van die GKSA PPF en die Fondsbestuurder het
Kommissies van beide Kerkrade hieroor in Bloemfontein ontmoet. Hierdie saak is
vir advies ook onder die aandag van Klassisse Waterberg en Suid-Vrystaat
gebring (Bylae ongepubliseer). Hierdie situasie is strydig met Sinode 1994 (Acta
1994:246) se besluit asook die kombinasieakte tussen GK Colesberg en
Bloemburg (Bylae ongepubliseer). Dit het tot op hede die gevolg dat Ds Dykstra
wel by die GKSA PPF ingeskakel het met ‘n PGT van R1 000 per jaar. Vir die
Trustees, vir die verantwoordelike uitvoering van KO, artt 11, 13 en 20, is hierdie
situasie nie aanvaarbaar nie.
3.2.4.12 Vroeë emeritaat en implikasies daarvan ten opsigte van onder andere KO, artt 13
en 20
Indien ’n predikant vroeër as 65 emeriteer, moet Kerkrade kennis neem dat hyself
en sy Kerkraad ’n welbewuste keuse uitoefen tot mindere versorging uit die PPF.
3.2.4.13 Onderhandelings met die predikante van vormalige Sinode Middellande is tans
aan die gang om by die PPF in te skakel.
3.2.4.14 Beleggingskeuses: Trustees het na wye oorlegpleging besluit om vier tipes
beleggingsportefeuljes in te stel wat op die aantal diensjare tot by ouderdom 65
gebaseer word. Die portefeuljes se onderliggende beleggings verskil van mekaar
ten einde ’n optimale beleggingsverspreiding vir verskillende lewensiklusse te
bereik. Die portefeuljes is tans by Advantage Multifondsbestuurders geplaas en die
doelwitte is soos volg:
Portefeulje

1. Hoë Groei

2. Matige Groei

3. Kapitaalbeskermer

4. Gebalanseerd

Samestelling

Multibestuurder portefeulje:
Belê 80% in groeigefokusde bateklasse en
20% in defensief-gefokusde
bateklasse
Multibestuurder portefeulje:
Belê 45% in groeigefokusde bateklasse en
55% in defensief-gefokusde
bateklasse
Multibestuurder portefeulje:
Belê 30% in groeigefokusde bateklasse en
70% in defensief-gefokusde
bateklasse
Enkelbestuurder portefeulje:
Belê 50% in Allan Gray
gebalanseerd en 50% in
Coronation gebalanseerd

Waarskynlike tyd
tot aftrede
10 jaar
en meer

Maks.
verwagte
verlies
15%

Langtermyn
prestasieteiken
Inflasie + 7%

5–9
Jaar

10%

Inflasie + 5%

minder
as 5 jaar

2%

Inflasie + 3%

Eie keuse

Aandelegekoppel

Inflasie + 6%*

* Beraming
Die volgende verdeling van die totale fondse op 30 Junie 2011 by Advantage was
1. Aggressiewe groei
R 37 722 238.45
2. Hoë groei
R 51 310 705.25
3. Matige groei
R 38 579 703.28
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4.
5.

Kapitaalbeskermer
R 19 307 270.17
Fondsreserwe
R 3 768 024.95
Totaal
R148 779 683.08
3.2.4.15 Die Trustees en lede van die Predikante Pensioenfonds sal tydens Sinode 2012
byeenkom vir ’n Ledevergadering.
Besluit: Punte 3.1.1 tot 3.2.4.15 kennis geneem.
4. Sake waaroor die Sinode besluit
4.1 Opdragte aan die nuwe Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds
4.1.1 Alle opdragte soos in 2009 word gekontinueer.
4.1.1.1 Aan die Trustees word opgedra om uitvoering te gee aan alle sake waaroor die
Sinode oor die Pensioenfonds besluit het.
4.1.1.2 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die GKSA Predikante
Pensioenfonds aan hulle opgedra word.
4.1.1.3 Aan die Trustees word opgedra om met Kerkrade te skakel waar predikante se
PGT’s onder standaard is en om PGT op pariteit te bring met die versorgingsbedrae
van die emeritaatsversorgingskombinasie. Aan die Trustees word verder opgedra
om die PGT van predikante wat nie aan die minimum riglyn voldoen nie, jaarliks aan
die Klassisse beskikbaar te stel, sodat Klassisse kan kennis neem van die Kerkrade
wat afwyk van die gestelde minimum riglyn.
4.1.1.4 Die Trustees moet toesien dat die standaardprosedures as opdragte wat aan die
Hoofbeampte opgedra is, afgehandel word.
4.1.2 Diverse aangeleenthede soos deur die Sinode goedgekeur, asook die uitvoering
daarvan, moet in bovermelde opdragte bygewerk word.
4.1.3 Volgens besluit moet die Gereformeerde Kerke Colesberg en Bloemburg by die
GKSA PPF inskakel met ‘n PGT wat uitvoering gee aan KO, artt 11, 13 en 20.
4.1.4 Die Sinode wys Me Marli Venter van ABSA Konsultante en Aktuarisse as aktuaris vir
die Fonds aan.
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.4 goedgekeur.
G. AANVULLENDE RAPPORT
1. Verkiesing van Trustees
Die volgende predikante is vir die termyn 2012-2014 as Trustees verkies: Di CA Jansen,
PJ Nel, LH van Schaik en W Vogel. As secundi is di CJC Roets en MP Fourie verkies.
Besluit: Kennis geneem.
H. FINANSIËLE STATE
Kyk Addendum: Finansiële State agterin Handelinge.
Die finansiële state is jaarliks behoorlik geouditeer en opgestel volgens algemeen
aanvaarde rekeningkundige praktyk. Daar is ook jaarliks ‘n ouditkomiteevergadering
gehou, waarby ‘n onafhanklike rekenmeester teenwoordig is. Tydens die vergadering
word relevante sake bespreek met die ouditeur en rekenmeester.
Die Kommissie is van oordeel dat die stelsels en prosesse, vir beheer en toesig, wat
goedgekeur is geímplementeer is en goed funksioneer. Die state is ook jaarliks na hierdie
vergadering aan afgevaardigdes van die Streeksinodes en deur hulle na die Klassisse en
gemeentes, deurgegee.
Besluit: Verwys na die Kommissie vir Finansies.
I.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
Aanbeveling: Die finansiële state is gekontroleer en in orde gevind.
Besluit: Goedgekeur.
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17.3
A.
B.
C.
D.
E.

RAPPORT ONDERSTEUNINGSFONDS (Artt 224, 225, 226, 227, 270)

Ds CA Jansen lewer die rapport.
Ds CA Jansen stel die finansiële state van die GKSA Ondersteuningsfonds.
Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Die finansiële state word na die Kommissie vir Finansies verwys.
Oudl HAJ Oosthuizen rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.

F. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Sinode-opdragte
1.1.1 Die Trustees van die Fonds word bemagtig om, wanneer dit nodig word, addisionele
bydraes vir die Ondersteuningsfonds te hef; hierdie addisionele bydraes, soos deur
die Aktuaris bereken, te bekom by wyse van ’n oproep in die kerkverband om
vrywillige bydraes vir die doel in te samel, indien nodig.
Dit was nie vir die Trustees nodig om ’n oproep in die kerkverband te doen nie.
1.1.2 Aan die Trustees word opdrag gegee om die verdere bestuur van die
Ondersteuningsfonds te reël kragtens die Reglement hiervoor.
(a) Die bestuur van die Fonds is volgens die Reglement gereël.
(b) Ter wille van duidelikheid is die doel van die Fonds soos volg geformuleer: Die
doel van die FONDS is om die beroepsongeskiktheidsvoordele hierin beskryf
aan LEDE te voorsien met inbegrip van die tyd waarin ’n lid nie deur sy
Kerkraad geakkommodeer kan word nie of wat hy wag totdat hy weer ’n beroep
van ’n ander Kerkraad ontvang.
Besluit: Punte 1.1.1 en 1.1.2 kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Aan die benoeme Trustees word opdrag gegee om die verdere bestuur van die
Ondersteuningsfonds te reël kragtens die Reglement hiervoor.
2.2 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Sinode besluit het.
Besluit: Punte 2.1 en 2.2. goedgekeur.
G. FINANSIËLE STATE
Kyk Addendum: Finansiële State agterin Handelinge.
Die finansiële state is jaarliks behoorlik geouditeer en opgestel volgens algemeen
aanvaarde rekeningkundige praktyk. Daar is ook jaarliks ‘n ouditkomiteevergadering
gehou, waarby ‘n onafhanklike rekenmeester teenwoordig is. Tydens die vergadering
word relevante sake bespreek met die ouditeur en rekenmeester.
Die Kommissie is van oordeel dat die stelsels en prosesse, vir beheer en toesig, wat
goedgekeur is geímplementeer is en goed funksioneer. Die state is ook jaarliks na hierdie
vergadering aan afgevaardigdes van die Streeksinodes en deur hulle na die Klassisse en
gemeentes, deurgegee.
Besluit: Verwys na die Kommissie vir Finansies.
H. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
Aanbeveling: Die finansiële state is gekontroleer en in orde gevind.
Besluit: Goedgekeur.
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17.4

A.
B.
C.
D.
E.

RAPPORT DEPUTATE VIR EMERITAATSVERSORGING – MEDIESE
AANGELEENTHEDE (Artt 228, 229, 230, 231, 270)

Ds PA Coetzee lewer die rapport.
Ds PA Coetzee stel die finansiële state van die GKSA Mediese Versorging.
Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Die finansiële state word na die Kommissie vir Finansies verwys.
Oudl HAJ Oosthuizen rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.

F. RAPPORT
(Notules van die handelinge van die Deputate word as ongepubliseerde Bylaes bygevoeg.)
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Sinode-opdragte
1.1.1 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.
Deputate het die opdrag uitgevoer tesame met die hulp van ABSA
Gesondheidsorgkonsultante wat die Deputate op ’n deurlopende basis van
inligting en adviese voorsien het.
1.1.2 Die Sinode doen ’n ernstige beroep op kerkrade om die predikante wat nog nie lede
is nie in te skakel by die Mediese Skema wat deur die Deputate vir
Emeritaatsversorging gereël word.
Die opdrag is uitgevoer.
1.1.3 Die Deputate vir Emeritaatsversorging kry opdrag om ook die Mediese Skema
aangeleenthede te behartig.
Die opdrag is uitgevoer.
1.1.4 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir die Mediese
Skema aan hulle opgedra is.
Sake soos in die Ordereëling opgedra, is uitgevoer. ’n Nuwe Ordereëling wat
nou van toepassing sal wees, word in die Aanvullende Agenda opgeneem.
1.1.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, word verwoord en in die Ordereëling
opgeneem.
Besluit: Punte 1.1.1 tot 1.1.5 kennis geneem.
2. Sake waaroor besluit word
2.1 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.
2.2 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.
2.3 Die Deputate vir Emeritaatsversorging kry opdrag om ook die Mediese Skemaaangeleenthede te behartig.
2.4 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir die Mediese
Skema aan hulle opgedra is.
2.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, word verwoord en in die Ordereëling
opgeneem.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.5 goedgekeur.
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G. AANVULLENDE RAPPORT
ORDEREËLING VIR MEDIESE VERSORGING VAN PREDIKANTE EN EMERITI
1.

Doel
Die doel is om orde op sake te stel sodat daar vir predikante behoorlike versorging (KO,
art 11) by mediese kostes is en eervolle versorging vir emeriti (KO, art 13) of hul
afhanklikes (KO, art 20) ten opsigte van mediese koste is. Die akkoord van gemeenskap
sover dit mediese versorging betref, word dus deur hierdie Ordereëling georden en
bepaal die wyse waarop kerke mekaar se hande vat.

2. Lidmaatskap
2.1 Kerkrade skakel vir predikante in aktiewe bediening in by die gesamentlike mediese
versorging wat tans deur die Deputate vir Emeritaatsversorging gereël word. Vir die
huidige word dit by ‘n mediese skema gereël.
2.1.1 Uitsonderings
2.1.1.1 Predikante in Namibië wat vanweë hulle diens in Namibië inskakel by die skema
wat daar plaaslik gereël word.
2.1.1.2 Predikante in besondere diens, bv kapelane, professore, ensovoorts, skakel in by
die mediese skema wat die betrokke “werkgewer” vir werkers reël, of predikante
wat eers ander werk verrig het en vanweë die werk aan ‘n skema kan behoort wat
voordelig is, maar wat daarvoor toestemming van die Deputate moet verkry.
2.2 Alle emeriti wat tydens die aktiewe bediening lid was van die groep wat deur die
Deputate vir Emeritaatsversorging gereël word, se versorging gaan voort. ‘n Persoon
kan nie meer na ouderdom 65 jaar by ‘n mediese skema aansluit of van skemas
verwissel nie en daarom behoort ‘n predikant, wanneer hy emeriteer, reeds lid te wees
van die groep wat gereël word.
3.

Voordele
Die Deputate het ‘n staande opdrag om voortdurend toe te sien dat die beste moontlike
voordele vir die lede verkry word.

4. Ledegeld
4.1 Ledegeld van predikante in aktiewe bediening
Die ledegeld van predikante in aktiewe bediening word deur die Kerkrade aan die
Administratiewe Buro betaal. Die Administratiewe Buro betaal in ‘n enkele bedrag die
ledegeld van die predikante en emeriti aan die mediese skema.
4.2 Ledegeld van emeriti
4.2.1 Emeriti wat net uit die Emeritaatsfonds versorg word
50% van die ledegeld tot die mediese skema word deur die emeritus betaal en 50%
word deur die kerkverband betaal. Die fondse wat benodig word om die deel van die
kerkverband te betaal, word by wyse van ramings volgens belydende lidmate
ingevorder.
4.2.1.1 Die deel wat deur die emeritus betaal word, word van die uitkering van die
Emeritaatsfonds afgetrek.
4.2.2 Ledegeld van emeriti wat sowel deur die Emeritaatsfonds as uit die Pensioenfonds
versorg word
50% word deur die kerkverband betaal en 50% word deur die emeritus betaal (of
soos deur subsidieering van toepassing).
4.2.2.1 Die emeritus se deel van die ledegeld word pro rata van die uitkering van die uit
die Emeritaatsfonds afgetrek en aan die mediese skema oorbetaal.
4.2.2.2 Die fondse wat benodig word vir die betaling deur die kerkverband, word by wyse
van ramings per belydende lidmaat verhaal.
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4.3

Voorafbefondsing
Mediese Voorafbefondsing (MVB) is ‘n bedrag wat by die Pensioengewende
Traktement (PGT) gevoeg is om by emeritering, dood en beroepsongeskiktheid voor
emeritering, die enkelbedrag/inkomste uit die Fonds aan te vul sodat die
predikant/emeriti/weduwee beter in staat is om die ledegeld van die mediese fonds te
betaal.
4.3.1 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. Op hierdie bedrag word 20% bereken as bydrae tot die Pensioenfonds.
4.3.2 Of ‘n predikant nou lid is van die Mediese Skema al dan nie gaan hierdie befondsing
op hierdie basis in die Pensioenfonds vir hom gedoen word.
4.3.3 By eventuele emeritering sal die aantal jare wat addisioneel vir befondsing opgebou
is in die Pensioenfonds van die 50% van die subsidie afgetrek word.
4.3.4 Die subsidie van toekomstige emeriti word pro rata verminder, ooreenkomstig die
aantal diensjare wat hy en die kerkraad geleentheid gehad het om deur die
Pensioenfonds vir ledegeld tot die Mediese Skema voorsiening te maak.
4.3.5 In gevalle waar predikante onbekwaam vir diens vanweë siekte raak, word die
subsidie ook net pro rata volgens verstreke diensjare betaal aangesien die verhoogde
PGT verseker is.
4.3.6 Die subsidie op die ledegeld tot die Mediese Skema van toekomstige emeriti word op
die volgende basis bereken: 50% subsidie deur die kerkverband minus aantal jare
addisioneel bygedra X 50% gedeel deur 38 jaar. Ledegeld wat dus nie gesubsidieer
word nie, word van die maandelikse versorgingsbedrag afgetrek. Predikante wat na 1
Julie 1997 in die bediening getree het ontvang geen subsidie vir hulle mediese
ledegeld wanneer hulle emeriteer.
4.3.7 Ook in gevalle waar ‘n diensdoenende predikant te sterwe kom, word die subsidie tot
die ledegeld van sy afhanklikes ook net gesubsidieer volgens die aantal verstreke
diensjare aangesien sy verhoogde PGT verseker was. Dieselfde voorsiening geld ook
vir die mediese voorsiening van afhanklike kinders.
4.3.8 Vir predikante in Namibië word voorsiening gemaak en hulle subsidie op ledegeld
word betaal wanneer hulle emeriteer [vgl 2.1.1.1 hierbo].
4.4 Vervroegde emeritering
Indien ‘n predikant/professor om nie-mediese redes voor ouderdom 65 emeriteer, sal
die subsidiëring van die Mediese Skema bydraes soos volg aangepas word:
Ouderdom emeritering
Na 64 maar voor 65 :
na 63 maar voor 64 :
na 62 maar voor 63 :
na 61 maar voor 62 :
na 60 maar voor 61 :
na 59 maar voor 60 :
na 58 maar voor 59 :
na 57 maar voor 58 :
na 56 maar voor 57 :
na 55 maar voor 56 :
Besluit: Goedgekeur.

% van Basisbedrag
92%
84%
76%
68%
60%
56%
52%
48%
44%
40%
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H. FINANSIËLE STATE
Kyk Addendum: Finansiële State agterin Handelinge.
Die finansiële state is jaarliks behoorlik geouditeer en opgestel volgens algemeen
aanvaarde rekeningkundige praktyk. Daar is ook jaarliks ‘n ouditkomiteevergadering
gehou, waarby ‘n onafhanklike rekenmeester teenwoordig is. Tydens die vergadering
word relevante sake bespreek met die ouditeur en rekenmeester.
Die Kommissie is van oordeel dat die stelsels en prosesse, vir beheer en toesig, wat
goedgekeur is geímplementeer is en goed funksioneer. Die state is ook jaarliks na hierdie
vergadering aan afgevaardigdes van die Streeksinodes en deur hulle na die Klassisse en
gemeentes, deurgegee.
Besluit: Verwys na die Kommissie vir Finansies.
I.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
Aanbeveling: Die finansiële state is gekontroleer en in orde gevind.
Besluit: Goedgekeur.
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17.5

RAPPORT THUSOFONDS (Art 232)

A. Ds PA Coetzee lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:249, 4.1-4.6.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Bepaal die aantal predikante en hulle afhanklikes asook behoeftes en stel ’n lys op van
almal wat hulp uit die fonds benodig.
Opdrag is uitgevoer.
2.2 Bou die fonds op deur donasies en/of ander wyses van fondsinsameling.
Opdrag is uitgevoer.
2.3 ’n Gedeelte (nie meer as 50% nie) van die opbrengs uit die Fonds mag gebruik word vir
uitbetalings. Ramings kan, soos deur die Sinode goedgekeur, gehef word om die fonds
uit te bou.
Opdrag is uitgevoer.
2.4 Stel ’n Reglement op vir die Thuso vir Emeriti (TVE).
(Ordereëling het eie nommering)

ORDEREËLING
VIR EMERITAATSVERSORGING
MET BEHULP VAN DIE
THUSOFONDS
(hierna die Fonds genoem)
1.

WYSE VAN VERSORGING
Die onderhoud van ‘n emerituspredikant en sy afhanklikes asook van die
predikantsweduwee en –wese geskied volgens KO, artt.13 en 20 deur die kerk wat hy
laaste gedien het. In die geval van professore geskied die onderhoud deur die kerke
gesamentlik, soos verteenwoordig deur die betrokke Kuratorium. Die kerke handhaaf ‘n
ooreenkoms om mekaar in hierdie versorging tot hulp te wees.

2. VERSORGINGSMIDDELE
2.1 Die middele vir die onderhoud van die versorging word voorsien deur:
2.1.1 Verpligte ramings en kollektes soos deur die Algemene Sinode van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (hierna die Sinode genoem).
2.1.2 Vrywillige bydraes deur kerke en individue.
2.1.3 Die beleggingsopbrengs en indien nodig, die kapitaal van die Fonds.
2.2 Die Fonds is nie ‘n pensioenfonds nie maar wel ‘n reserwefonds.
2.3 Die grootte van die ramings, die aantal verpligte kollektes en die insameling van
vrywillige bydraes word deur die Sinode bepaal, op aanbeveling van die Deputate vir
Emeritaatversorgingtrust (hierna die Deputate genoem) aan die hand van die advies
van die Aktuaris.
3. DEPUTATE EMERITAATSVERSORGINGSTRUST
3.1 Elke Sinode benoem Deputate wat ook terselfdertyd die sake van die Fonds sal
hanteer.
3.2 Die mandaat van hierdie Deputate word deur die Ordereëling van die Fonds bepaal.
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4.

AKTUARIS
Elke Sinode magtig die Deputate om ‘n Aktuaris aan te stel wat aan die Deputate van
hulp en advies moet bedien. Die aktuaris moet drie-jaarliks ‘n evaluering van die Fonds
maak en moet ‘n verslag aan die Deputate verskaf wat dit dan aand ie Sinode voorlê.

5. DIE ADMINISTRATIEWE BURO
5.1 Die Administratiewe Buro (hierna die Buro genoem) is verantwoordelik vir die
invordering van die ramings en kollektes, die administrasie van die gelde en die uitkeer
van die emeritaatsonderhoud namens die Kerkraad/Kuratorium. Hieroor word ‘n verslag
aan die Deputate en aan die Sinode verskaf.
5.2 Die adres van die Buro dien as adres vir die Deputate.
5.3 Die Emeritaatsonderhoud word as traktement maandeliks vooruit deur die Buro
uitgekeer. Hoewel hierdie onderhoud om praktiese redes namens die
Kerkraad/Kuratorium direk aan die versorgde uitbetaal word, kan die Deputate op
gemotiveerde versoek van die betrokke Kerkraad/Kuratorium reël dat dit oorbetaal
word aan die versorgde se Kerkraad/Kuratorium, of aan ‘n instansie wat die betrokkene
se versorging behartig.
6. VLAK VAN VERSORGING
6.1 Die emeritaatsonderhoud dien om kerke in staat te stel om volgens hierdie
Ordereëlings emeritaatsversorging te bied soos die Kerkorde dit vereis.
6.2 Aan die hand van die aanbevelings van die aktuaris stel die Deputate ‘n basisbedrag
vas wat as eervolle versorging beskou word. Hierdie basisbedrag word in
ooreenstemming met die besluite van die Sinode jaarliks deur die Deputate aangepas
tot met die volgende Sinode. Die Deputate maak aanbevelings aan die Sinode oor die
toekomstige versorgingsvlak.
6.3 Om Kerke/Kuratorium in staat te stel om hul emeriti te versorg, word die volgende
formule gebruik:
6.3.1 Versorging vir ‘n egpaar: 100% van die versorgingsbedrag.
6.3.2 Enkelpersoon: 70% van 6.3.1.
6.3.3 Afhanklike kind waarvan een of albei ouers nog leef: 10% van 6.3.1.
6.3.4 Afhanklike kind waarvan albei ouers oorlede is: 20% van 6.3.1.
6.4 Vir predikante/professore wat vanweë hul diens as predikant/professor tot ander
pensioenfondse bygedra het, bv. Staats- of Universiteitspensioen, word die aantal
diensjare waartydens tot sodanige Pensioenfonds bygedra is, afgetrek van 6.3.1.
6.5 Waar ‘n predikant voor ouderdom 65 jaar uitdiens getree het, na die bediening
teruggekeer het en dan emeriteer, word sy totale aantal voltooide diensjare vanaf
aanvang tot emeritering verminder met die aantal voltooide diensjare waartydens hy
buite die bediening gestaan het. Die aantal voltooide diensjare aldus verkry word
uitgedruk as persentasie van die totaal. Hierdie persentasie word dan gebruik om die
bedrag in 6.3.1 te bereken.
6.6 Indien ‘n emeritus jonger as 65 ‘n diens verrig of ‘n pos beklee of ‘n bedryf beoefen
waarmee inkomste verkry word, moet die die emeritus en sy Kerkraad/Kuratorium oor
sy versorging uit die Fonds, kan die Deputate besluit dat die versorging uit die Fonds
verminder word. Indien so ‘n emeritus se versorging verminder word, moet die saak
jaarliks deur die Deputate of op versoek van die Kerkraad/Kuratorium in heroorweging
geneem word.
6.7 In die geval van besondere behoeftes by ‘n emerituspredikant, predikants-weduwee of
wese rig die betrokke Kerkraad/Kuratorium ‘n behoorlik-gemotiveerde versoek tot die
Deputate vir groter uitkering.
7. AANVANG VAN VERSORGING
7.1 Die emeritaatsonderhoud van ‘n predikant/professor neem ‘n aanvang op die eerste
dag van die maand wat volg op die maand waartydens hy geëmeriteer het, en nadat
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7.2

die Kerkraad/Kuratorium behoorlik kennis gegee het aan die Deputate met voorlegging
van die nodige stukke.
Ondanks die feit dat predikante wat in diens te sterwe kom se afhanklikes deur middel
van die GKSA Predikante Pensioenfonds (hierna die GKSAPPF genoem) versorg
word, sal die predikantsweduwee en afhanklikes die volle reg hê op die gebruik van die
pastorie en/of toelaes soos wat van toepassing was vir huisvesting van die predikant,
vir ‘n tydperk van hoogstens ses maande.

8. BEËINDIGING VAN VERSORGING
8.1 Dit is die verantwoordelikheid van die Kerkraad/Kuratorium waaraan ‘n emeritus
volgens KO, artt 13 en 20 verbonde is, om die Deputate dadelik in kennis te stel van ‘n
versorgde se afsterwe, sodat die onderhoud vir die oorledene gestaak en, indien
toepaslik, versorgingsaanpassings vir die gesin gedoen word.
8.2 Indien ‘n predikant/professor ingevolge KO, artt 79 en 80 uit sy amp afgesit word of
volgens KO, art 12 oorgaan tot ‘n ander staat van lewe, het hy en sy gesin geen
aanspraak op uitkerings of onderhoud uit die Fonds nie. As daar ‘n bestaansnood by
die gesin van die gewese predikant/professor is, word bystand volgens KO, art 25 aan
hulle verleen deur die kerk waarvan hulle lidmate is.
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
Deputate onverwyld van die hertroue of beëindiging van lidmaatskap in kennis stel.
Indien die Kerkraad/Kuratorium van oordeel is dat vanweë besondere omstandighede
‘n uitsondering op die reël gemaak moet word, word ‘n volledig gemotiveerde versoek
aan die Deputate voorgelê, wat dan aan die hand van die toeligting besluit of met die
onderhoud voortgegaan moet word, en indien wel, op watter basis.
8.4 Emeriti jonger as 65 wat terugkeer tot die aktiewe bediening:
8.4.1
Sodra ‘n emerituspredikant weer aktief tot die bediening toetree voordat hy die
ouderdom van 65 jaar bereik, hetsy by die gemeente waar hy geëmeriteer het,
hetsy as gevolg van beroep en bevestiging in ‘n ander gemeente, staak die
onderhoud wat hy en sy afhanklikes uit die Fonds gekry het en tree hy toe tot die
GKSAPPF. By latere emeritering word hy dan soos volg uit die Fonds versorg:
“ouderdom tydens toetrede tot die GKSAPPF.” Dit is die verantwoordelikheid van
die betrokke Kerkraad/Kuratorium om die Deputate daarvan in kennis te stel.
8.4.2
Indien so ‘n predikant wat as gevolg van siekte geëmeriteer het, herstel en
hertoetree tot die aktiewe bediening en binne een jaar na hertoetrede as gevolg van
dieselfde siektetoestand emeriteer en gevolglik op grond van die “een-jaaruitsluitingsklousule” nie kwalifiseer vir ongeskiktheidsvoordele onder die GKSAPPF
nie, word hy en sy afhanklikes weer kragtens KO, art 13 uit die Fonds verder
versorg.
8.4.3
‘n Predikant wie se emeritaat opgehef is, nie deur die Kerkraad (waar hy aanvanklik
geëmeriteer het) in diens geneem en versorg kan word nie en gevolglik kragtens
KO, art 11 aan die kerkverband vir beroeping bekend gestel word en op ‘n beroep
wag, word, op versoek van die betrokke Kerkraad, uit die Fonds kragtens KO, art
13 versorg vir hoogstens die tydperk wat in terme van KO, art 11 deur die Kerkraad
met goedkeuring van die Klassis en advies van die Deputate van die Streeksinode
bepaal is.
8.5 In ‘n besondere geval waar ‘n emerituspredikant met ‘n emeritusweduwee van die
GKSA in die huwelik tree, moet die betrokke Kerkraad/Kuratorium die Trustees
onverwyld van die hertroue in kennis stel. Die status quo word by beide die
emerituspredikant en emeritusweduwee behou.
9. ONDERHOUD VAN PREDIKANTSWESE
9.1 Die eie of wettig-aangenome kinders van ‘n emerituspredikant word ooreenkomstig art
6 van hierdie Ordereëlings onderhou.
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9.2

9.3

9.4

Die kerklike versorging staak wanneer die predikantskind 18 jaar oud word of voor die
ouderdom in die huwelik tree of selfversorgend word of die lidmaatskap van die GKSA
beëindig (word). Die betrokke ouer/voog en Kerkraad/Kuratorium moet die Deputate
dadelik hiervan in kennis stel.
Indien voortsetting van die onderhoud van ‘n predikantskind nodig geag word na die
18e verjaarsdag, moet die betrokke Kerkraad/Kuratore jaarliks ‘n behoorlik
gemotiveerde versoek rig aan die Deputate, wat by die lig hiervan oordeel of
onderhoud voortgesit moet word, en indien wel, tot watter mate.
As ‘n predikantsweduwee hertrou of haar lidmaatskap van die kerk beëindig (word)
terwyl die predikantskinders jonger as 18 jaar en steeds lidmate van die GKSA is,
kwalifiseer die kinders steeds vir versorging volgens KO, art 20 tensy dat hulle wettiglik
deur die stiefvader aangeneem word.

10. RAMINGSVERSPREIDING
10.1 Die Sinode stel die vereiste raming per belydende lidmaat vas, waarna die Deputate
dit van jaar tot jaar aanpas tot en met die volgende Sinode.
11.

PLIGTE / VERANTWOORDELIKHEID / WERKSWYSE : THUSOFONDS
Die pligte, verantwoordelikheid en werkswyse van die Deputate sal wees soos in die
Ordereëling van die Fonds vasgestel.
(Einde van Ordereëling)

2.5

Die Deputate ontvang ’n mandaat om in dringende gevalle op te tree na die beste wete
van die Deputate, met verslag aan die volgende Sinode.
Op 30 Junie 2011 is 2 emeritusegpare, 4 emerituspredikante en 4 emeritusweduwees
uit die Thusofonds ontvang. R3 000 per maand vir ‘n egpaar en R2 100 per maand vir
‘n enkellopende.
2.6 Twee broeders uit die voormalige Sinode Middellande moet aangewys word om op die
Deputate Emeritaatsversorging te dien.
Di JP Sithole en HH Sehoole is aangewys. Ds JP Sithole het alle vergaderings
bygewoon maar ds HH Sehoole het per skrywe laat weet dat Klassis Tswane hom
versoek het om die vergaderings nie by te woon nie aangesien hy nie magtiging vanaf
die Klassis Tswane ontvang het om die vergaderings by te woon nie.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.6 kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit
3.1 Aan die benoeme Deputate word opdrag gegee om die verdere bestuur van die
Thusofonds te reël kragtens die Ordereëlings hiervoor.
3.2 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Sinode besluit het.
3.3 ‘n Nuwe Ordereëling is opgestel en goedgekeur.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 goedgekeur.
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18. Historiese Sake
18.1

RAPPORT 1 – DEPUTATE HISTORIESE SAKE – KERKARGIEF
POTCHEFSTROOM EN KERKHISTORIESE SEMINAAR (Art 206)

A. Ds G Opperman lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:337-341.
Besluit: Kennis geneem.
2. Die Kerkargief te Potchefstroom
2.1 Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1.1 Personeel
Sr Carmie Huisman tree van 1 Mei 2009 met groot vrug op as die voltydse argivaris
van die GKSA. Met dankbaarheid kan gerapporteer word dat die personeel in die
Argief professioneel en met toewyding hierdie werk in die diens van die koninkryk van
God doen.
Br GL Kruger dien as assistent-argivaris in die periode 2009-2011. Die Sinodebesluit
van 2006 (p384, F,2) is tot dusver as ‘n tydelike pos in 2009 tot 2011 hanteer.
Volgens beskrywing in die Handelinge moet dit as ‘n permanente pos beskou en
uitgevoer word. In die periode Januarie 2009 tot 30 Junie 2011 is 68 gemeentes en 7
Klassisse ontsluit. Dit blyk egter dat die inkomende gemeente argivalia tans teen ‘n
tempo toeneem, en ‘n agterstand stadig begin vorm. Verder moet in ag geneem word
dat die assistent slegs in 2009 die pos voldag gewerk het, sedertdien halfdag. Hieruit
blyk dit dat dit noodsaaklik is dat die assistent die pos as ‘n voldagpos sal moet
beklee.
2.1.2 Werksaamhede
2.1.2.1 Nuwe kantoorruimte
Nuwe kantoorruimte is aan die Argief toegeken. Hierdie ruimte bestaan uit 2
kantore en kluis. Aantal meubels en funksionele werksoppervlakte is deur die
Administratiewe Buro verskaf en nuwe blinders is in die kantoor ingesit.
2.1.2.2 Werksaamhede in die Argief tov navorsing
Konstante stroom navorsers het die Argief besoek. Elektroniese en telefoniese
navrae is beantwoord.
Twee navorsingsprojekte word as hoogtepunte in die tydperk voorgehou. Ds PA
Coetzee, predikant van GK Potchefstroom is van inligting voorsien uit bronne in die
argief. Ds Coetzee het die uitstaande Postma-verslae in Nederland opgespoor en
afskrifte aan die Argief oorhandig.
Die navors van geskiedenis van die gemeente Lindley was absolute hoogtepunt.
Na aanleiding van
vorige argiefnavorsingsprojek is die kontaknommer van
forensiese laboratorium wat spesialiseer in restourasie van dokumente aan GK
Lindley verskaf.
2.1.2.3 Digitalisering van registers
Dr Poen Coetzee die projekleier, bied sy kennis en hulp aan en het in 2009-2010
etlike ure gewerk aan die digitale fotografering van die oudste registers.
Oorplasing van argiefmateriaal vanaf Rolfilm, Microfish, 35mm en 16mm na CD of
DVD skywe en/ of hardeskyf. Hierdie projek word geloods in samewerking met br
Jaap Verhoef en prof Wouter Jooste.
Afvaardiging van die Deputate, br Jaap
Verhoef, dr Kobus van Tonder en ds Gustav Opperman en argivaris sr Carmie
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Huisman is getaak om die Argief van die Latter-day-Saints in Parktown te besoek
met die oog op insameling van inligting ivm oorskakeling van microfish na ander
elektroniese formaat.
Afspraak is ook gemaak by Video Africa in sake die
bewaring van argivalia wat op film is.
2.1.3 Ander werksaamhede
2.1.3.1 Tjaart van der Walt-boekery
Prof Tjaart van der Walt het sy boekery en persoonlike dokumente aan die Argief
geskenk. ‘n Duidelike opdrag aan die argivaris was dat vakkundige boeke uit die
boekery aan studente verkoop mag word en die geld vir die Argief aangewend word.
Met toestemming van die Deputate Historiese Sake is die boeke verkoop aan lede
van die Deputategroep en studente. Die studente en lede is gevra om ‘n donasie vir
die rekening van die Argief by die Administratiewe Buro van die GKSA in te betaal,
hiermee is ‘n redelike bedrag geld gegenereer.
2.1.3.2 Hammanskraalse Teologiese Skool
Die Hammanskraalse Teologiese Skool se dokumente is 95% uitgesoek en ontsluit.
‘n Pragtige fotoversameling is herwin, maar nie ontsluit.
2.1.3.3 Afrikaners in Argentinië
‘n Versameling dokumente van die Afrikaners in Argentinië is ontsluit en navorsers
van Universiteit KZN het dit reeds by verskeie navorsingsgeleenthede gebruik.
2.1.3.4 Paul Kruger Kinderhuis
Daar is ‘n aantal versamelings wat nie ontsluit is nie, oa die Paul Kruger Kinderhuisdokumente.
2.1.3.5 Kung Bybelvertaling
‘n Versameling dokumente van die Kung Bybelvertaling word aan die argief gestuur
deur die Gereformeerde Kerk Windhoek. Ingesluit by die dokumente is die
aantekeninge, korrespondensie en dokumente van ds PJWS Van der Westhuizen in
verband met die vertaling van die Bybel in Kung. In die kosbare stukke is die Kungwoordeskat en stel klankbande vorm deel van die versameling. Die genoemde
argivalia is gesorteer en duidelik beskryf.
2.1.3.6 Kommunikasie mbt die kerke van ou Sinode Middellande
Br Joseph Malunga het reeds begin om gemeentes van die ou Sinode Middellande
te besoek en in te lig rondom die versameling en bewaring van argivalia by die
Potchefstroomse Argief. Hierdie opdrag is baie omvangryk aangesien gemeentes
besoek moet word om leiding te gee watter dokumente van historiese waarde
bewaar moet word.
2.1.3.7 Bewaring van huweliksregisters
Die Argief ontvang nie meer huweliksregisters van Kerkrade nie, aangesien die
dokumente in die besit van die predikante as huweliksbevestigers bly en later weer
aan die Departement Binnelandse sake terug besorg word. Kerkrade hou ook nie
meer ‘n huweliksregister aan nie. Dit bemoeilik navorsing in verband met bevestigde
huwelike by die Potchestroomse Argief. Om hierdie probleem die hoof te bied, kan
Kerkrade versoek word om weer huweliksregisters by te hou wat later na die Argief
gestuur kan word.
2.1.3.8 Kerkgeskiedenisdokumente
Die Kerkgeskiedenisdokumente is gedeeltelik oorgewerk. Verskeie soektogte vir
prof PH Fick is gedoen en kosbare historiese dokumente is in die Argief opgespoor
in die proses. ’n Inventaris van Kerkgeskiedenisdokumente is elektronies beskikbaar
en toeganklik vir navorsers.
Die argiefpersoneel gee duidelike riglyne vir die uitsoek van dokumente aan die
gemeentes vir oorplasing van argivalia. Hierdie riglyne is op die GKSA webblad
geplaas by die skakel Argief.
Besluit: Punte 2.1.1 tot 2.1.3.8 kennis geneem.
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2.2 Sake rondom die Argief waaroor die Sinode besluit
2.2.1 Die huidige argiefassistent halfdag tydelike pos op kontrakbasis in ‘n permanente
voldagpos omskep word.
Besluit: Verwys na Kommissie vir Finansies [Kyk 13.2 in Handelinge by Aanvullende
Rapport 1.1 – Deputate Handelinge].
2.2.2 Gemeentes word aangemoedig om argiefstukke te stuur vir argivering te
Potchefstroom.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.3 Kerkrade word versoek om ‘n huweliksregister by te hou en mettertyd na die Argief te
stuur.
Besluit: Goedgekeur.
2.2.4 Die opdrag om die kerke uit die ou Sinode Middellande te adviseer en by te staan met
die versameling en bewaring van argivalia gekontinueer word.
Besluit: Goedgekeur met toevoeging waar moontlik gehelp kan word om die
geskiedenis te beskryf.
2.2.5 Gemeentes word aangemoedig om hulself te vergewis van die dokumente wat vir
bewaring na die Argief gestuur moet word (riglyne op die GKSA-webblad geplaas by
die skakel Argief).
Besluit: Goedgekeur.
3.

Kerkhistoriese Seminaar
Sedert 2009 het verskeie predikante, kerkhistorici en belangstellendes jaarliks bymekaar
gekom en ‘n seminaar aangebied rondom
spesifieke kerkhistoriese tema. Die
seminaar van 2009 het hoofsaaklik rondom die ontstaansdatum van GK Potchefstroom
gehandel terwyl die 2010 seminaar oor die kerklike bediening tydens die Tweede Wêreld
oorlog gehandel het. Die Deputate het met dank kennis geneem van hierdie inisiatief wat
hoofsaaklik deur individue gedryf word.
3.1 Aanbevelings oor Kerkhistoriese Seminaar
Die Deputate se opdrag word uitgebrei om voortaan die reëlings en administrasie van
die jaarlikse kerkhistoriese seminaar te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
4. Algemene aanbevelings t.o.v. die Deputate Historiese Sake
4.1 Br Poen Coetzee word tot die Deputate toegevoeg.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Die staande opdrag van hierdie Deputate word gekontinueer.
Besluit: Goedgekeur.
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18.2

RAPPORT 2 – DEPUTATE HISTORIESE SAKE – KERKMUSEUM (Art 207)

A. Ds G Opperman lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:337-341.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Kerkmuseum Potchefstroom
Die Deputate kan met dankbaarheid rapporteer dat die Kurator van die Potchefstroomse
Kerkmuseum, sr MED Coetsee met groot ywer die werksaamhede voortgesit het. Die
museum ontvang steeds van tyd tot tyd artikels as skenkings wat by die reeds
bestaande uitstalling gevoeg word. Uitstalling met die oog op die 150-jarige bestaan
van die Gereformeerde Kerke is gehou. Skematiese grondplan is opgestel van die
bestaande uitstallings en voorwerpe. Die visuele uitstalling bevat inligting en voorwerpe
van die Potchefstroom se dorpsgeskiedenis en geskiedenisse van die Gereformeerde
Kerk.
2.1 Restourasie en herontwerp van die Kerkmuseum
Met die oog op die Fees-150 viering in 2009 is besluit dat die Kerkmuseum se
uitstalling sinvol met tema-uitstalling georden moet word. In samewerking met die
Administratiewe Buro wat geld bewillig het vir die projek en Miems Lampbrecht, Senior
Historiese- en Museumkundige van Tlokwe Streek is die herontwerp en temauitstalling gedoen.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Tegniese uitvoering van die uitstallings
Analise van bestaande uitstallings en ruimtes is gemaak, ‘n skematiese grondplan is
opgestel en die herontwerp is daarvolgens gedoen. Hierdie uitstalling pas ook aan by
die gebou se argitektuur.
Die ingangsportaal is die enigste hooftoegangsdeur tot die gebou. In die
ingangsportaal het die uitstalling uit 3 preekstoele bestaan en groot metaal Bybelkas.
Die een preekstoel is verwyder en geberg.
Die ou preekstoel is verskuif na die regterkant en vorm kern fokuspunt met foto van
Paul Kruger en daarnaas die banier oor Afrikanergebondenheid.
Gereformeerde Kerk se tydlyn tot vandag.
Die hoeksteenklip van Rustenburg, die fondasiesteen, is gelig en op staalstanders
geplaas.
Twee nuwe uitstalkaste is vervaardig deur SHO Craft vir Nols van der Walt se
Bybelversameling in 64 tale.
Saal A: Al die groot swaar uitstalkaste is verwyder en elektriese werk is ontkoppel.
Alle museumvoorwerpe met die ou etikette is uit kaste verwyder en verpak.
Foto’s is verwyder van kaste en mure.
Vernuwing:
Die bruin uitstalkaste is rug teen rug geskuif in die middel van die vertrek en gelig op
platform wat afgerond is met dieselfde houttipe.
Daar is gevoel om die kaste te herbenut synde om dit as funksionele uitstalruimtes te
gebruik en sodoende koste te bespaar.
Die kaste is verskuif weg van die venster(s). Veral uit konservering-, en estetiese
oogpunt vertoon die uitstalling beter.
Die stoel van prof. Dirk Postma vorm welkomende inleiding tot die saal. Die foto’s is
sinvol en ondersteunend tot die baniere uitgestal. Dit fokus op die Seringboom, Totius,
Pioniers en Families e.a. Dus is daar sterker gefokus op die geskiedenis van die
GKSA.
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Modules is gebruik om groter voorwerpe van die vloer te lig.
Nagmaaltafel word die bakermat van ou Teologiese boeke en Bybels.
Die vloere is geskuur- en vernis waar ou kaste gestaan het.
Alle museumvoorwerpe op uitstalling is goed skoongemaak en versorg.
Saal B: Ou uitstalkaste is verwyder, vloere is geskuur en hervernis.
Vernuwing:
Uitstalkaste is gelig op platvorm, weg van vensters af.
Twee ligte houtuitstalkaste is teen oorkantste muur geskuif en aangewend vir uitstalling
van die Anglo Boere-oorlog en Dorslandtrekkers.
Wa en reistrommels is op modules gelig, weg van vloeroppervlakte.
Baniere handel oor Studentelewe en Sinodes, ABO en Emmigrante.
Besluit: Kennis geneem.
2.3 Aanbevelings rondom die Kerkmuseum Potchefstroom waaroor die Sinode moet
besluit
Die kerke en lidmate van die GKSA word weereens aangemoedig om die Kerkmuseum
in Potchefstrom te ondersteun deur die museum te besoek en versamelstukke
aangaande die kerke se geskiedenis daaraan toe te vertrou.
Besluit: Goedgekeur met ‘n spesiale dankwoord aan sr MED Coetsee vir haar
besondere werk.
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18.3

RAPPORT 3 – DEPUTATE HISTORIESE SAKE – BURGERSDORP
KULTUURHISTORIESE MUSEUM (Art 208)

A. Ds G Opperman lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:337-341.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Algemene agtergrond
Die Historiese agtergrond van die Deputate Historiese Sake se vorige Rapport
(2009:338, 2.2.1.2) ter kennisname saam met hierdie verslag gelees word.
Soos in die 2009 Rapport genoem, het die nuwe Museumwet van 2004 van die OosKaapse regering in Oktober 2008 nog nie in werking getree nie. Met die opstel van die
hierdie verslag (Junie 2011) is dit nog steeds die geval. Daarvoor is daar verskeie redes
waarvan die volgende waarskynlik die belangrikste is:
Weerstand van die Oos-Kaapse museumpersoneel om onder die gesag van die ter
stigte Museumraad te val.
Onvermoë van die LUR om die huidige Trustees met Museumkomitees soos die nuwe
wetgewing vereis, te vervang.
Intussen vind daar twee Museumindaba’s in die Oos-Kaap plaas (Januarie 2009 en
Februarie 2010). By die geleenthede kom die probleme met die 2004 wetgewing onder
bespreking. Daarna het daar in Desember ’n Policy Position Paper van die Oos-Kaapse
regering aangaande die Museum in die provinse in konsepvorm verskyn. Hiervolgens
word aanbeveel dat die bestaande wetgewing hersien moet word. Sekere voorstelle
word ook in die verband gemaak.
Volgens die 2004 wetgewing moet die huidige Trusteeraad van die museums aanhou
funksioneer in ’n oorgangsperiode volgens ’n sunset clause. Bogenoemde Policy
Position Paper beveel aan dat die stand van sake voorlopig nog moet voortduur.
Hoe sake ten opsigte van die bestuur, administrasie en beleid van die Burgersdorpse
Museum in die toekoms daar sal uitsien, is dus op die oomblik slegs spekulasie.
Insiggewend is wel die volgende aanhaling uit die Joe Gqabi District Municipality se
Ukhahlamba Heritage & Tourism Economic Strategy: At present the museums of Joe
Gqabi District show a disproportionate focus on Victorian and specific pioneer histories.
Their displays reflect an ideology and management system that was in vogue fifty years
ago. This does little to attract or inspire locals or visitors to this District, nor does it reflect
the potential the museums have in promoting and actively contributing to the tourism of
the area – a fact of which the Joe Gqabi District Municipality, DSRAC and associated
museums are cogently aware.
Soos in die Sinode 2009 Rapport vermeld, het die ou BKM ledevereniging in 2008
herleef en sedertdien jaarliks vergader.
Die Museum se personeel word nog steeds deur die Oos-Kaapse regering besoldig,
maar het moeite om hulle ander lopende uitgawes te dek. Hieronder val die pogings wat
aangewend word om die gemeenskap se kultuurhistoriese erfenis by wyse van mobiele
uitstallings by hulle uit te bring asook die onderhoud van die geboue en uitstallings. In
die verband moet gemeld word dat die Museum onlangs wel ’n toekenning van
R600 000 van die Nasionale Lotto ontvang het.
2.1 Betrokkenheid
Br Gerhard Coetsee van Burgersdorp verrig as voorsitter van die BKM-ledevereniging
en die Trusteeraad nog steeds reusewerk te bate van die Museum. Dit behels ’n byna
daaglikse betrokkenheid by die museum self asook die verteenwoordiging by van die
bogenoemde indabas onder andere.
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Verskeie lidmate asook die predikant van die GK Burgersdorp, ds Jan Malan is lede
van die huidige Trusteeraad asook die BKM-ledevereniging.
Ds Gustav Opperman verteenwoordig die Deputate Historiese Sake by die Trusteeraad
asook die BKM ledevereniging.
Volgens ’n verslag aan die Deputate Historiese Sake van br Jaap Verhoef is die
voorgesette betrokkenheid van die NWU by die BKM onseker. Ons het egter ook met
dank kennis geneem van die herinrigting van die uitstalling rondom die ontstaan van
die Teologiese Skool ter Burgersdorp, wat op 24 Oktober 2008 feestelik in gebruik
geneem is. Hierdie omvattende onderneming is deur die NWU onder leiding van br
Jaap Verhoef onderneem.
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Aanbevelings oor die Burgersdorp Kultuurhistoriese Museum
2.2.1 Die Deputate het weereens geoordeel dat gesien in die lig die onsekerhede rondom
die nuwe Museumwetgewing, ‘n versigtig afwagtende houding ingeneem moet word
rondom die GKSA se toekomstige optrede oor die Burgersdorp Kultuurhistoriese
Museum.
2.2.2 Dat die Deputate Historiese Sake asook die huidige Gereformeerde
verteenwoordigers op die Trusteeraad, die opdrag van die vorige Sinode (soos
verwoord in 2.2.1.3.3) voortsit. Dit is om binne die toelating van die museumwet, die
GKSA se historiese eiendomme in die Oos-Kaap die beste te bewaar en bestuur.
2.2.3 Die kerke en lidmate van die GKSA word weereens aangemoedig om die BKM aktief
te ondersteun deur die museum te besoek en as lede (intekenare) van die BKMledevereniging aan te sluit.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.3 goedgekeur.
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BYLAE 1
Verkorte klassieke Formulier in hedendaagse Afrikaans
Instellingswoorde
Kom luister na die woorde waarmee ons Here Jesus Christus die heilige Nagmaal ingestel
het soos Paulus dit verwoord:
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die
nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy
dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”
Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe
verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my
gedagtenis.” Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die
dood van die Here totdat Hy kom.
Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal
skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers
homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink (1 Kor 11:23-28.)
Om die Nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur vertroos te word, is dit nodig dat ons
onsself vooraf deeglik ondersoek en die Nagmaal dan gebruik om die Here se
verlossingswerk opnuut in herinnering te roep.
Selfondersoek
Ware selfondersoek bestaan uit die volgende drie dele:
•

Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat ons oor onsself gebring het. Hieroor
moet ons onsself met diepe berou in nederigheid voor God neerbuig.

•

Ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is alleen op grond van die
versoening wat Christus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het,
en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van ons skuld vrygespreek.

•

Ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, opreg voor Hom te leef en in
ware liefde en eensgesindheid in harmonie met ons naaste te lewe (vgl 1 Kor 11:27-29;
Ps 51).

Hulle wat só ’n gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die
Nagmaal laat deel. Hulle wat egter God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet
en drink ’n oordeel oor hulleself.
Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die Nagmaal
van die Here moet kom nie. Almal dus wat afgode dien, towenaars en waarsêers aanhang
en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê of skeuring in die kerk of staat veroorsaak,
meineed pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die Nagmaal van die Here nie; so
ook alle moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers,
dobbelaars en gierigaards (vgl 1 Kor 5:11, Ef 5:5; Eks 20:12-17; Sag 8:17; Lev 19:12).
Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van Christus
nie. Tog kom ons nie na die Nagmaal omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie;
inteendeel, ons kom juis omdat ons die lewe buite onsself in Christus soek.
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Met so ’n gesindheid erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het
inderdaad nog baie tekortkominge, soos ’n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, en
aan liefde vir God en ons naaste.
Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons
sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker
wees dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en
drank wat God ons gee.
Nagmaal as herinneringsmaaltyd
Die Here leer ons die doel van die Nagmaal wanneer Hy sê: “Gebruik dit tot my gedagtenis.”
Om die Nagmaal op hierdie wyse te gebruik moet ons opreg glo dat Christus deur die Vader
na hierdie wêreld gestuur is, dat Hy waarlik mens geword het en as sondelose Lam God se
toorn gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra het.
Christus het God se wet in ons plek met volkome gehoorsaamheid vervul. Hy het ons smaad
gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie.
Hy is onskuldig tot die dood veroordeel sodat ons van God se oordeel vrygespreek kan word.
Hy is met spykers aan die kruis vasgeslaan om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te
heg (vgl Kol 2:14).
Op hierdie manier het Hy in ons plek ons vervloeking op Hom geneem om sy seën aan ons
te skenk. Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie het Hy uiterste pyn en smart
gely en in bange Godverlatenheid uitgeroep: My God, my God, waarom het U My verlaat?
(vgl Matt 27:46; Mark 15:34).
Uiteindelik het Hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het die ewige genadeverbond
bekragtig met dié woorde: Dit is volbring (vgl Joh 19:30.)
Wanneer ons op hierdie wyse aan Hom en sy lyding dink, verseker die tekens van brood en
wyn ons telkens weer dat Hy Hom in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons
dat Hy ons werklik met sy liggaam en bloed voed – net soos Hy ons voed wanneer ons die
brood en wyn eet en drink.
Op hierdie manier wil die lewende Christus ons deur sy Gees van sy liefde verseker en ons
onwrikbaar laat besef dat ook ons ingesluit is in hierdie genadeverbond. Elke keer as ons die
Nagmaal vier, getuig ons van sy dood totdat Hy weer kom.
Daarom laat die fees van die Nagmaal ons vurig verlang en uitsien na die bruilofsfees van
die Lam.
Die Nagmaal leer ons immers om die eenmalige offer wat ons Here Jesus Christus aan die
kruis gebring het heelhartig in die geloof te aanvaar as die enigste grondslag van ons
saligheid.
Aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed uitgestort om sodoende volkome versoening
vir al ons sondes te bewerk. Ook het Hy op hierdie wyse vir ons die ware voedsel en drank
van die ewige lewe geword.
Deur sy dood het Hy ook vir ons die Gees verwerf – die Gees wat lewend maak, ons in ware
gemeenskap aan Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel.
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Dieselfde Gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van één liggaam. Omdat ons almal
deel in die een brood, is ons almal een liggaam (1 Kor 10:17).
Daarom moet almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met
woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help.
Amen.
Gebed
Laat ons ons nou eers nederig voor God neerbuig en Hom gelowig om sy genade aanroep:
O God en Vader, wat U oor ons ontferm, ons dank U dat ons opnuut u Seun, Jesus Christus,
se bittere kruisdood mag gedenk – ’n gebeurtenis wat vir ons troos inhou.
Ons bid U, gee deur u Heilige Gees
opregte vertroue in ons hart sodat ons onsself
toenemend aan u Seun sal toewy; met Hom, die brood van die ewige lewe, versterk sal word
en nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid met Hom mag lewe.
Verseker ons dat U ons genadige Vader is en dat ons u kinders en erfgename is. Help ons
om onsself te verloën, om ons Heiland te bely en met verlange te wag tot Hy weer sal kom
om ons in ewigheid na Hom te neem.
O God en Vader, U wat U oor ons ontferm, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen.
Hierna volg ’n toepaslike Psalm. Die bedienaar gaan na die tafel en sê:
Beroep om hart en gedagtes te rig op Christus.
Rig u hart en gedagtes nou op Jesus Christus, ons Voorspraak aan die regterhand van ons
hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees u werklik versterk met Jesus
se liggaam en bloed, net so seker as wat u die brood en die wyn ontvang as
herinneringstekens aan sy verlossingswerk.
Kernuitsprake by die uitdeel handeling
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet; dink
daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot ’n volkome
versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die
bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit; dink daaraan en glo dat die kosbare bloed
van ons Here Jesus Christus vergiet is tot ‘’n volkome versoening van al ons sondes.
Lofprysing
Geliefdes, omdat die Here ons met die brood van die lewe versterk het, laat ons almal saam
sy Naam dankbaar loof en prys met dié woorde:
Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof.
Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie.
Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my
met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet.
Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.
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Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom
dien.
So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. Soos
'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.
Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons
dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie? (Ps 103:1-5, 8-13, Rom
8:32).
Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig – van nou af tot in ewigheid.
Amen.
Dankgebed
O God en Vader, wat U oor ons ontferm, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van
die evangelie met hierdie Nagmaal bekragtig.
Ons dank U dat U u enigste Seun geskenk het as Middelaar en offer vir ons sondes.
Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van u Seun.
Ons bid U, laat die Heilige Gees in ons werk sodat die boodskap van die dood van die Here
ons elke dag sal laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Om sy
Naam ontwil. Amen.
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BYLAE 2
Formulier met klem op die aksente van Calvyn
Notas
In hierdie Formulier val die klem op die wonderlike gemeenskap met die lewende Christus,
waardeur Hy as Gasheer aan die tafel ons deur die Heilige Gees

Teks
Die viering van die gemeenskap met die lewende Christus
Instelling
Gemeente van ons Here Jesus Christus.
Die nagmaal is deur ons Verlosser self ingestel.
“Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met Hom. Hy sê
toe vir hulle: ‘Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te
eet voordat Ek ly. Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk
van God sy volle betekenis gekry het nie.’ Daarna neem Hy ’n beker, spreek die
dankgebed uit en sê: ‘Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle: Ek sal van
nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie’. Toe neem
Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: ‘Dit
is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis’. Met die beker
na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: ‘Hierdie beker is die nuwe verbond,
beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word’” (Lukas 22:14-20).
Gedagtenis
In gehoorsaamheid aan die woorde van Christus: “Gebruik dit tot my gedagtenis”
herdenk ons met die gebruik van die nagmaal dat Jesus Christus ooreenkomstig God
se belofte deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Die Here Jesus het Homself
as offer gegee vir ons wat sondaars is. Met blydskap bely ons dat ons lewe in sy
dood berus. Ons dank ons getroue Heiland wat as Goeie Herder sy lewe vir sy skape
afgelê het en verbly ons in die Goddelike geheimenis:
“As mens het Jesus in die wêreld gekom,
deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is,
aan die engele het Hy verskyn;
aan die heidennasies is Hy verkondig,
in die hele wêreld is Hy geglo,
en in heerlikheid is Hy opgeneem” (1 Tim 3:16).
Gesindheid en versekering
Die groot geskenk van God se genade in Christus spoor ons aan om vanweë ons
sonde afkeer in onsself te hê en ons voor God te verootmoedig. Met blydskap en
dankbaarheid gryp ons vas aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op
grond van die lyde en sterwe van Jesus Christus ons Here en Heiland. Sy volkome
geregtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons hande
uitgestrek na die oorvloedige Gewer, as siekes na die Geneesheer, as sondaars na
die Werker van geregtigheid, as dooies na Hom wat lewend maak. Christus is die
enigste voedsel van ons siele. Daarom nooi die hemelse Vader ons uit om deur
deelname aan die nagmaal aan Hom verkwik te word en nuwe krag uit Hom te put
totdat ons die hemelse onsterflikheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seëls van
die brood en wyn verseker ons van Christus se hartlike liefde en trou. Ons kan weet
dat Hy in ons alles werk wat in die tekens aan ons voorgehou word, en dat Hy
inderdaad vir ons die Brood van die lewe is.
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Gemeenskap
Die seëninge van die nagmaal word netso seker aan ons gegee asof ons Christus
self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wyn betuig en beseël aan ons dat
Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring.
Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelik aan die
ooreenkoms dink: Soos die brood die lewe van ons liggaam voed, onderhou en
beskerm, so is die liggaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en
lewendig te maak. Wanneer die wyn as teken van die bloed van Christus aan ons
voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkwik,
versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur bloot teken aan ons voor
te hou nie, maar Hy volbring dit deur die Gees wat Hy beloof. Deur die Gees laat
Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê: “ek is saam
met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in
my lewe” (Gal 2:19-20). Hy maak van ons lote aan Hom, die Hemelse Wynstok, sodat
ons vir Hom vrugte kan dra. Deur dieselfde Gees verbind Hy ons aan mekaar in egte
liefde as lede van een liggaam. Want dit is immers aan tafel saam met Christus waar
sy bevel tot ons kom: “Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos ek julle liefhet”
(Joh 15:12).
Soos brood saamgestel is uit baie korrels wat so met mekaar vermeng is dat die een
nie van die ander onderskei kan word nie, so betaam dit ons om so eengesind en
verbind aan mekaar te wees dat daar geen tweedrag of skeiding onder ons mag
voorkom nie. Jesus waarsku ons immers: “Elke koninkryk wat onderling verdeeld is,
gaan te gronde” (Mat 12:25). Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid
van Jesus Christus deur Sy Woord en Gees ervaar, dink ons weer aan die bevel van
Jesus: “Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos ek julle liefhet” (Joh 15:12).
Verwagting
Die apostel Paulus plaas die nagmaal binne die perspektief van Christus se
wederkoms wanneer hy sê: “Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker
drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor. 11:26). Wanneer
ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nuwe verbond in
Christus se bloed. Ons dank die Vader dat ons die verlossing waarvan die profete
geprofeteer het, mag ken. Tegelyk sien ons met die viering van die nagmaal uit na die
verskyning van ons Verlosser in heerlikheid en die ewige huweliksfees waartydens
ons vol vreugde saam met Hom die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy
Vader. Met groot blydskap bid ons saam met God se kerk: “Amen! Kom, Here Jesus!”
(Op 22:20).
Gebed
Barmhartige God en Vader, ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlike
gemeenskap met u geliefde Seun Jesus Christus vier. Ons bid U: Stuur ons U
lewendmakende Gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel
wat die ewige lewe skenk. Amen.
Lied
(bv Sb 17-2)
Hartverheffing
Laat ons ons harte omhoog hef na Christus waar Hy aan die regterhand van die
Vader sit. Kom almal met blydskap en eensgesindheid na die tafel van die Here toe.
Dank Hom vir sy groot liefde wat Hy aan ons betoon het toe Hy homself as offer vir
ons oorgegee het, en wat Hy steeds betoon deur al sy weldade aan ons te skenk.
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Uitdeelformule
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem,
eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van Christus vir ons gegee is.
Die beker van danksegging, waaroor ons die danksegging uitspreek, is die
gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en
glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot ’n volkome
versoening van al ons sondes.
Danksegging
Laat ons met mond en hart die lof van die Here verkondig:
(Sing: Psalm 103:1,3,4,5 of Psalm 138 of ander geskikte lied).
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21. Leerstellige Sake
21.1

DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE : ALTERNATIEWE
NAGMAALSFORMULIERE (Artt 77, 88, 259)

A. Die voorsitter, ds SD Snyman stel die rapport aan die orde.
B. Besluit: Punt 4.2 – voorgestelde Formuliere, nl Bylae 1 en 2, word verwys na
Kommissie Leerstellig 1, bestaande uit dr FP Kruger (voorsitter) di HS Coetzee (skriba),
RS Hobyane (adjunk-skriba), oudle PEJ Duvenhage, A Venter, LDJ van Vuuren en GH
van der Walt, om die formulering na te gaan, tersaaklike Sinodebesluite in berekening te
bring, die kwessie van vertalings in ander tale aan te spreek en die vergadering hierin te
adviseer. Van Bylae 3 word afgestap.
C. Ds HS Coetzee rapporteer namens Kommissie Leerstellig 1.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:423, 6.2 en 6.3.
1.1 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate Ekumenisiteit (Binnelands) om die kriteria en
geïdentifiseerde fokuskategorieë aan die TKR voor te lê vir kommentaar, en versoek
tot medewerking tot hulle te rig.
1.2 Die Sinode wys Deputate aan bestaande uit ten minste
letterkundige,
OuTestamentikus, Nuwe-Testamentikus, kundige in Liturgiek en Dogmatikus, asook
verteenwoordiger uit die swart Gereformeerde Kerke om aan die hand van die
vasgestelde kriteria bykomende Formuliere op te stel, en sorg te dra vir die vertaling
daarvan in Engels.
Besluit: Goedgekeur. Die Sinode moet homself daarvan vergewis dat die bewoording
van KO, art 62 in gedrang kan kom indien daar sprake is van Formuliere in plaas van
Formulier.
Besluit: Punte 1.1 en 1.2 kennis geneem.
2.

Oor Opdrag 1: Skakeling met TKR
Die Deputate Ekumenisiteit Binnelands het die kwessie van Alternatiewe formuliere aan
die TKR deurgegee. Verwys in hierdie verband verder na die verslag van die Deputate
Ekumenisiteit (Binnelands).
Besluit: Kennis geneem.
3. Oor Opdrag 2: Opstel van Alternatiewe Formuliere
3.1 Interpretasie van die opdrag
Die Rapport voor Sinode 2009 aangaande die moontlikheid van Alternatiewe
Nagmaalformuliere het bepaalde kategorieë van Formuliere voorgestel (vgl Acta
2009:422, 423 waar die rasionaal vir die kategorieë gegee word). Daarop het die
Sinode opdrag gee dat Alternatiewe Formuliere aan die hand van die geïdentifiseerde
kriteria opgestel moet word. Die vier kategorieë is die volgende:
3.1.1 In die eerste plek is daar die fokus op die herinnering aan die plaasvervangende
lyding en sterwe van Jesus Christus.
3.1.2 In die tweede plek is daar die fokus op die Nagmaal teen die Ou-Testamentiese
agtergrond daarvan in die Pasga: Jesus Christus is die ware Paaslam wat geslag is.
Deur Hom word ons bevry van die slawerny van die sonde en word die nuwe,
versoende verhouding met God, wat in die Ou Testament verborge is,
heerlike
werklikheid.
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3.1.3 In die derde fokus-kategorie val die klem op die wonderlike gemeenskap met die
lewende Christus, waardeur Hy as Gasheer aan die tafel ons deur die Heilige Gees
werklik met Homself voed (vgl NGB, art 35).
3.1.4 In die vierde fokus-kategorie is daar klem op die katolisiteit van die kerk en die
missionêre bewoënheid wat daaruit spruit, asook op die verwagting van die
voleinding van alles.
3.2 Uitvoer van die opdrag
3.2.1 Daar is alreeds heelwat werk gedoen aan die opstel van Formulier waarin die fokus
val op die Ou Testamentiese agtergrond van die Nagmaal in die Pasga (3.1.2 hierbo).
Die werk is egter nie op so stadium dat Formulier aan die Sinode voorgelê kan
word nie.
3.2.2 Oor die vierde fokuskategorie (3.1.4 hierbo) het die Formulier uiteindelik beslag gekry
as
“deelnemende en ekumeniese” Formulier. Die formaat van hierdie Formulier
gaan terug op ou tradisies in die Christelike kerk en dit word ook in min of meer
dieselfde vorm in meerdere hedendaagse tradisies gebruik. Die Deputate oordeel dat
die voorgestelde formaat tog val binne die voorskrifte wat deur die vorige Sinode
aanvaar is.
3.2.3 Uiteindelik word daar dus drie Alternatiewe Formuliere aan die Sinode voorgelê. Hulle
word aangebied as Bylae 1 tot 3 van hierdie Rapport.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.2.3 kennis geneem.
4. Aanbevelings
4.1 Die Sinode neem kennis van 1 tot 3 van die Rapport.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Die twee voorgestelde Formuliere (Bylae 1 en 2) word goedgekeur en die gebruik
daarvan word oorgelaat aan die plaaslike kerke.
Besluit: Voorgestelde Formuliere, nl Bylae 1 en 2 word verwys na Kommissie
Leerstellig 1 om die formulering na te gaan, tersaaklike Sinodebesluite in berekening
te bring, die kwessie van vertalings in ander tale aan te spreek en die vergadering
hierin te adviseer. Van Bylae 3 word afgestap.
4.3 Die opdrag ten opsigte van die opstel van Alternatiewe Formulier met die Pasga as
agtergrond word gekontinueer.
Besluit: Goedgekeur.
E. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Opdrag
Bylae 1 en 2 word verwys om die formulering na te gaan, tersaaklike Sinodebesluite in
berekening te bring en die kwessie van vertaling in ander tale aan te spreek en die
vergadering daarin te adiviseer.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Insake Bylae 1: Klassieke Formulier in hedendaagse Afrikaans
Enkele afgevaardigdes het die Kommissie kom spreek. Hierdie formuleringsvoorstelle
is deur die Kommissie in berekening gebring. Geen ingrypende dogmatiese en
formuleringsveranderings is voorgestel of aangebring nie.
2.2 Insake Bylae 2: Voorgestelde Formulier met klem op die aksente van Calvyn
Enkele afgevaardigdes het die Kommissie kom spreek en kommentaar gelewer
rakende die element van selfondersoek in die formulier. Die Kommissie meen dat die
saak wel voldoende aandag in paragraaf 3 geniet. Selfondersoek vind nie slegs tydens
die lees van die Formulier plaas nie, maar is ‘n voortdurende gesindheid en kan
liturgies in die verootmoedigingsdiens in die erediens hanteer word.
Deur bloot die opskrif “Gesindheid en versekering” te verander na “Selfondersoek en
versekering” word die nodige fokus op selfondersoek geplaas.
Geen ander formuleringsveranderings word voorgestel nie.
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2.3

Insake vorige Sinodebesluite
Die volgende Sinodebesluite kon nagespoor word in verband met die saak:
Die saak van Nagmaalsformuliere dien vanaf 2000 op die Sinode toe ‘n
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noord-Transvaal op die tafel gekom het
insake weggelate woorde wat weer in die Nagmaalsformulier ingevoeg moes word
(Acta 2000:486).
Vanaf 2003 skuif die klem na die hervertaling van die Formuliere in eietydse Afrikaans
en word dit na Deputate verwys(Acta 2003:637 ev).
Op Sinode 2006 rapporteer die Deputate dat dit wel moontlik is om die alternatiewe
Formuliere op te stel en sodoende die Nagmaal op ‘n meer liturgies-funksionele manier
te vergestalt. In die opstel van die konsep alternatiewe Formuliere is die HK, Sondag
28-30 en NGB, artt 33-35 se belydenis aangaande die Nagmaal as uitganspunt
geneem met die byvoeging dat die gees van die reformasie in die Formuliere geadem
sal word. Heelwat kriteria word vasgestel (Acta 2006:520 ev).
Tydens Sinode 2009 (Acta 2009:420 ev) word verdere kriteria goedgekeur. Al die
kriteria vir die nuwe Formuliere word gereduseer tot vier fokuskategorieë:
(a) Die plaasvervangende lyde en sterwe van Jesus Christus
(b) Jesus Christus is as die ware Paaslam geslag
(c) Die gemeenskap met Christus as Gasheer
(d) Die katolisiteit van die kerk
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3 kennis geneem.
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1 Insake Bylae 1: Klassieke Formulier in hedendaagse Afrikaans
3.1.1 Die Klassieke Formulier in hedendaagse Afrikaans, soos deur hierdie Kommissie
gewysig, aanbeveel word vir gebruik in die kerke (kyk hieronder).
Besluit: Goedgekeur met die verwysing van amendment “waarvoor ons God dank” tov
“wat ons met danksegging seën” en vervanging van “liefdestrou” met “liefde”.
3.1.2 Kerke neem vrymoedigheid om enige verdere wysingsings in formulering onder die
aandag van die te benoemde Deputate: Leerstellig te bring.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Insake Bylae 2: Voorgestelde Formulier met klem op die aksente van Calvyn
3.2.1 Die voorgestelde Formulier met klem op die aksente van Calvyn aanvaar word vir
gebruik in die kerke met die volgende wysiging: Die derde opskrif “Gesindheid en
versekering”, word verander na “Selfondersoek en versekering”.
Besluit: Goedgekeur.
3.3 Insake vertaling in ander tale
Die CJBF-deputate die vertaling van beide Formuliere vanaf die Afrikaanse tekste in
die tale vertaal waarin daar ‘n behoefte binne die GKSA bestaan. Hierdie vertalings
moet in hedendaagse idioom gedoen word.
Besluit: Goedgekeur.
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21.2

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULUNATAL – GEBEDE OP MEERDERE VERGADERINGS (Art 78)

A. Dr PK Lourens stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Ons versoek in die uitvoering van KO, art 32 dat in die moedertaal gebid word en in ‘n
verstaanbare taal getolk word om almal in staat te stel om te kan saambid.
2. Motivering
2.1 Kerkregering is alle afgevaardigdes se roeping.
2.2 Omdat God sy kerk deur sy Woord en Gees regeer reël KO, art 32 dat daar juis
daarvoor gebid behoort te word.
2.3 Almal is nie al die tale wat op ‘n meerdere vergadering gebesig word, magtig nie en
diesulkes kan dus nie saambid nie.
2.4 Skriftuurlike verantwoording vanuit 1 Kor 14 (6):
Die bidder wat in gebed voorgaan is spreekwoordelik die tolk van die vergadering as
corpus, bloot die mond daarva. Daarom behoort die gebed in so ‘n taal en toon plaas te
vind dat die ander mederegeerders sonder om gekompromiteerd te voel, saamstem
om “Amen” te kan sê (vgl 1 Kor 14:16).
Gebede in die kerkregering is geen selfgesprek of persoonlike gebed van die
voorbiddende kerkregeerder of horisontaal gerigte monoloog gerig op die hoorders nie,
maar ‘n gemeenskapsbepaalde aktiwiteit in die uitvoering van ‘n gemeenskaplike
roeping waarin die intermediêre voorbidder solidêr een is met die liggaam van
kerkregeerders.
1 Korintiërs 11 tot 14 vorm deel van Paulus se apostoliese antwoord op vrae wat hy
beantwoord waaroor daar probleme in die gemeente was (Coetzee, 1980:46,47). Hier
gaan dit spesifiek oor die spreek in tale (glossolalie). Hierin word meteen riglyne gegee
vir die orde (14:40) van die kerk waaronder in noue verwantskap sowel liturgiese as
kerkordelike aspekte na vore kom.
Die uitspraak in 1 Korintiërs 14:40 “Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan” word
allerweë beskou as ‘n duidelike merker ten opsigte van die Kerkreg en Kerkorde
(Spoelstra, 1989:23; Coertzen, 1981:24). Die afleiding blyk korrek te wees volgens
ander merkers in die hoofstuk wat die doel aandui as dat die gemeente “opgebou”
(
) moet word (verse 4, 5, 12, 17, 26). Die konteks word eweneens beklemtoon
waarbinne die orde bepaald moet geld as daar verwys word na “die gemeente” (verse
4, 5, 12) of na die “byeenkoms van die gemeente” (vers 19) of na die “bymekaar”-wees
(vers 23) of die “bymekaarkom” (vers 26) of die “byeenkoms” (vers 28) of
“byeenkomste” (vers 34) asook “in die erediens” (vers 35). Dit gaan dus telkens om ‘n
geordende en doelgerigte korporatiewe byeenkoms.
Om die vraag na die glossolalie te beantwoord, gebruik Paulus ‘n teenstellende
hipotese van die “onkundige” wat nie sal weet wat deur iemand wat glossolalie beoefen gesê word nie en dus nie op die glossolalie sal kan “Amen” sê om sy deelname
aan en instemming met so ‘n gebed te betuig nie.
Met hierdie hipotetiese voorbeeld skets Paulus in ‘n retoriese ontkennende vraag die
reaksie van die hoorders op iemand wat met die gees (as instrument:
) bid
dat hulle niks sal verstaan nie. Hierdie “onkundige” (
) is iemand wat inderdaad
nie kennis dra nie (Louw & Nida, 1988:329) en daarom nie kon verstaan om deel te hê
aan die (glossolalie) gebed nie. Daar behoort dus met hierdie “onkundiges” gereken te
word in kerklike bedrywighede waaronder ook in die kerkregeringshandelinge.
Paulus dring in verse 23 en 24 aan dat dit in die byeenkoms ‘n saak van die verstand
(
, Snyder, 1992:181) is en dus verstaanbaar en intelligent moet wees met die oog
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op respons. Vers 31 dui duidelik in die rigting dat almal teenwoordig die openbare
voordragte (profesie en gebede) moet kan verstaan. Die gevolg van die voorkoms van
glossolalie naamlik onverstaanbaarheid korreleer met taalverskeidenheid as vers 10
reeds na die verskeidenheid tale in die wêreld verwys: “Daar is wie weet hoeveel
soorte tale in die wêreld, en geeneen daarvan is sonder klank nie”, verwys vers 11
gewoon na veeltaligheid: “As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir
die spreker ‘n vreemdeling (
) wees, en die spreker sal vir my ‘n vreemdeling
wees.” Maar dan gaan Paulus tot versterking van die gedagte van verstaanbaarheid
voort in vers 12 “So moet julle ook ... probeer om uit te munt tot stigting (opbou) van die
gemeente.”
Dis dus duidelik dat Paulus hierin taalverstaanbaarheid as ‘n merker aandui (Nicoll,
1979:905) om deelnemend of verenigend saam te bid (Groenewald, 1967:186) hetsy in
gewone taal (vss 10-12) hetsy by glossolalie (vs 23, 24). Op hierdie wyse is daar ‘n
dubbele interaktiewe vlak van kommunikasie: op horisontale vlak die voorbidder en
ander teenwoordig en op vertikale vlak die bidders as corpus met God (Barnard,
1987:444) hetsy in erediens, hetsy in kerkregering. Indien die taal onverstaanbaar is,
gaan dit gepaard met ‘n kommunikasiebreuk op horisontale vlak waarop die
“hoorderbidders” (in kontras met die voorbidder) nie die aksies van hoor, verstaan,
toets en beheersing kan uitoefen nie (Barrett, 1971:321) en nie “Amen” sal kan sê op
die voorbidder se bedes nie.
Aangesien kerkregering vanuit die Woord ‘n kommunikatiewe handeling is (ministerium
van die Woord), behoort die gebedshandeling van die voorbidder daarop afgestem te
wees dat die hoorderbidders kan “Amen” (vers 16) sê in ‘n wederkerige
responshandeling (Lourens, 2000:29). “Taal is in die kerk van deurslaggewende belang
ter wille van die volle deelname ...” (Van der Merwe, 1981:16).
“Amen” is as bekende woord ‘n tegniese term (Witherington, 1994:283) waardeur ‘n
spreker se woorde aanvaar en oorgeneem word in die sin van toe-eiening (De Klerk,
1987:282) en deelnemende instemming, as ‘n “na-bid” op grond van vereenselwiging
(Lourens, 2000:29). Daarom maak “Amen”-sê alleen sin as die hoorders kan verstaan
wat gebid word (Grosheide, 1976:327). Die gebruik om iemand anders se woorde met
“Amen” te beaam, spruit voort uit die sinagogale tradisie waardeur die hoorders die
sprekers se woorde hul eie gemaak het (Pop, 1978:326). Paulus se logika steun
daarop dat die “Amen”-sê ‘n noodsaaklike deel van die gebed is, maar dat dit
hoegenaamd nie kan gebeur as die persoon wat bid ‘n taal gebruik wat vir die
hoorderbidders onverstaanbaar is nie. Op so ‘n gebed sou ‘n “Amen” onwerklik
(O’Connor, 1979:129) en waarskynlik oneerlik wees.
Met veeltalig saamgestelde kerklike regeerliggame behoort daar aan hierdie saak
aandag gegee te word met die oog op saambid, eerlikheid en opbou van die kerke.
Daarom dring Paulus in verse 23, 24 pertinent aan op verstaanbaarheid sodat die
hoorderbidders met die gebedshandeling ten opsigte van inhoud, woorde, gesindheid,
gevoelsuitdrukking, taal en petisies kan identifiseer (Lourens, 2000:30) en instemmend,
identifiserend en assosiërend op intellektuele, emosionele en konatiewe vlak (Lourens,
2000:32) saam te bid met die oog op korporatiewe kerkregering.
Besluit: Dat nie gevolg gegee word aan die beskrywingspunt nie.
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21.3

A.
B.
C.
D.

BESWAARSKRIF GK BLOEMFONTEIN-SUID TEEN DIE BESLUIT VAN
SINODE 2009 OOR DAT VROUE NIE IN DIE BESONDERE DIENSTE VAN
PREDIKANTE EN OUDERLINGE MAG DIEN NIE (Artt 17, 22, 258)

Dr SJ van der Walt stel die beswaarskrif.
Besluit: Die beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 3.
Ordevoorstel: Dr WC Opperman hou die ordevoorstel voor.
Besluit: Ordevoorstel word aanvaar met aanbevelings.

E. BESWAARSKRIF
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word
“Besluit: Die vergadering besluit volgens goedgekeurde aanbeveling, pt 4.2, dat vroue
nie in die besondere dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie” (Acta
2009:667, 4).
2.

Die weg van kerklike oorlegpleging
Die Kerkraad van Bloemfontein-Suid het na ‘n tyd van groei in studie, besinning en
begronding, asook in die lig van die keerdatum vir Agendastukke vir die Agenda van
Sinode 2012, nie die geleentheid gehad om hierdie Beswaarskrif vir oorlegpleging aan ‘n
meerdere vergadering voor te lê nie. Gevolglik word dit aan die Algemene Sinode vir
beoordeling voorgelê.

3. Beswaargrond 1
3.1 Die besluit en voorafgaande beredenering integreer nie die onveranderlike getrouheid
van God nie wat gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is (Heb 13:8), aangesien
God, volgens die Rapport, die vrou in die Ou-Testamentiese kerk wel as regeerder en
verkondiger van sy Woord gebruik het, maar in die Nuwe Testament weerspreek God
Homself in sy Woord deur dit nie toe te laat nie.
3.2 Motivering
3.2.1 In die OT-tyd het God Debora as rigter geroep en as rigter moes sy God se Woord
bekend maak en regspreek (Rigt 5). God het Hulda as profeet geroep en sy moes die
boodskapperformule gebruik, naamlik “so spreek die Here” (2 Kon 22: 14-16).
3.2.2 Wat is die verband tussen die OT dienste/ampte van koning en profeet en die
besondere diens van ouderling en predikant? In die Rapport van Sinode 2009 word
dit as volg verduidelik (Acta 2009:591, 592): Die oorsprong van alle dienste in die
kerk (OT en NT) lê in Christus wat met sy doop deur die Heilige Gees tot die eintlike
Ampsdraer in die kerk gesalf is. Hy is naamlik ons hoogste Profeet en Leraar, ons
enigste Hoëpriester en ons ewige Koning (HK, Son 12). Christus maak egter van
mense se diens gebruik in die uitoefening van sy dienswerk. In die OT-tyd het Hy die
besondere dienste van profeet, priester en koning gebruik. Hierdie dienste is in en
deur Hom ten volle vervul. Hy gee nuwe besondere dienste wat tegelyk kontinue en
diskontinue lyne met die OT-dienste van profeet, priester en koning het. Hierdie
kontinue en diskontinue lyne word gesien in sowel die drie kategorieë van
verkondiging, hulpverlening en regering as in die drieërlei NT-dienste wat te doen het
met lering, regering en barmhartigheid.
3.2.3 Die klem moet nie net op die diskontinue lyn geplaas word nie, maar ook op die
kontinue lyn. Daar is dus ‘n bepaalde verband tussen die OT-dienste en die
besondere diens van ouderling en predikant. Met verwysing na NGB. art 25 wat die
vervulling van die seremoniële wet in Christus bely, kan dit gestel word dat die OTdienste in en deur Christus vervul is, maar die waarheid en inhoud daarvan bly vir
ons in Christus bestaan.
3.2.4 Ons bely ook die eenheid van die Bybel (NGB, art 3-5) en dat die Ou en Nuwe
Testament gesagvol is. In die Rapport (Sinode 2009) word ook daarna verwys dat die
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3.2.5

3.2.6
3.2.7

3.2.8

OT en die NT gelykelik Woord van God is en dat daar nie ‘n ander waarheid in die NT
geopenbaar word as in die OT nie (p606).
Dit is wel so dat Debora en Hulda as uitsonderings aangedui kan word. In die lig van
die vrou se sosiaal-onderdrukkende posisie in die OT-tyd is hierdie uitsonderings tog
ook belangrik en merkwaardig. Van belang is die Bybelse gegewe dat in die OT-tyd
met sy meer wettiese karakter, God dit gewil het om die vrou in die diens van
regering en in die diens van die Woord te gebruik.
Die onveranderlikheid van God se trou en wil word breedvoerig in ons belydenis
beskrywe (vgl DL, hoofstukke 1 en 5).
In die Rapport (Sinode 2009:605 en 608) word die openbaringshistoriese lyne as ‘n
hermeneutiese vertrekpunt verduidelik. Elke Bybeldeel as deel van die geheel van die
geskrewe Woordopenbaring moet binne die groter openbaringshistoriese samehang
van die Skrif gelees word. Die eksegese moet aantoon hoe die betrokke Skrifdeel wat
bestudeer word met die openbaringshistoriese lyne saamhang. Binne hierdie breë
openbaringshistoriese lyne moet die eksegeet die verskillende Skrifdele wat met die
betrokke Skrifdeel/vraagstuk verband hou, tot ‘n geheelbeskrywings saamvoeg.
In die eksegetiese beredenering van 1 Kor 14 en 1 Tim 2 (vgl Acta 2009:633, 10.8.4,
en 10.9.4, p639 ev) waarop die besluit berus, is daar geen bewys dat die betrokke
Skrifdele met die openbaringshistoriese lyne tot ‘n geheelbeskrywing saamgevoeg
word nie. In die Rapport is daar wel vanaf p653 ‘n samevatting van eksegetiese en
hermeneutiese gevolgtrekkings (10.13) en ‘n openbaringshistoriese samevatting op
p658 ev, maar dit is slegs ‘n opstapeling van reeds genoemde gevolgtrekkings en nie
‘n integrering en sintese van openbaringshistoriese lyne tot ‘n geheelbeskrywing nie.

4. Beswaargrond 2
4.1 Die besluit en voorafgaande beredenering integreer nie die soewereine vrymag van
God nie, wat sonder enige grens enige persoon in sy kerk kan roep en gebruik.
4.2 Motivering
4.2.1 In die Rapport (Sinode 2009) is daar nie ‘n enkele eksplesiete verwysing na die
soewereine vrymag van God nie, behalwe een verwysing in die beredeneringskolom
van dié standpunt wat nie deur die Sinode aanvaar is nie (vgl p659). Daar is wel
vroeër in die Rapport ‘n beskrywing van die gesagsposisie van Christus as Hoof van
die kerk deur wie alle handelinge in die kerk begrens word (vgl p597). ‘n Ontbreking
van ‘n besinning oor die implikasies van die soewereine vrymag van God as die Een
wat mense roep en gebruik, is ‘n leemte in die Rapport. Die meeste aandag word
gegee aan wie in die besondere dienste mag dien, en nie aan God wat roep nie.
4.2.2 Die soewereine vrymag van God het die betekenis van die Allerhoogste en Almagtige
God se onbegrensde mag. In die Bybel word daar nêrens aan die mag van God ‘n
grens gestel nie. Daarvan getuig die beryming van Psalm 66:1: “...Sy grootheid ken
geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag...”. Dwarsdeur die Skrif
openbaar God Hom in sy soewereine vrymag en almag vir wie alle dinge moontlik is
(Job 42:2; Ps 93-99;Jes 46:10; Matt 3:9; 19:21).
4.2.3 Die kwalifisering van die vrymag as soewereine vrymag beteken dat God se mag en
gesag die hoogste is. Alhoewel God deur natuurwette en verordeninge werk, is Hy
nooit daaraan onderhewig of daarin vasgevang nie. Hy kan selfs natuurwette
verander om die son te laat stilstaan of om op die water te loop (vgl Job 9:4-10), en
Hy sal geen verordening daarstel wat sy mag begrens nie.
4.2.4 Die Sinodebesluit waarteen beswaar gemaak word en wat tussen twee gemotiveerde
verklarings moes kies, lê geslagtelikheid as grens vir God se vrymag neer. En dit
terwyl God in sy Woord ook leer dat Hy almal in sy kerk tot ‘n nuwe mensheid skep
waar daar nie mure van skeiding is nie, ook die muur van die voorhof tussen die man
en die vrou is afgebreek (Ef 2:14 ev), en dat Hy nie ‘n keuse tussen volkskap, status
of geslagtelikheid maak nie, maar dat Hy almal in sy verlossende genade omhels
(Gal 3:28).
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5. Beswaargrond 3
5.1 Die besluit rus op Skrifverklaring met weersprekende elemente, wat nie duidelike
Skrifgronde bevat nie en wat die reëls van Skrifverklaring nie deeglik en konsekwent
verreken nie.
5.2 Motivering
5.2.1 In die Rapport (Sinode 2009) word dit genoem dat daarna gestrewe moet word dat
die Skrifverklaring eksegeties oortuigend moet wees (p604). Reeds met die verklaring
van die maatstaf van “eksegeties oortuigend” is daar onderliggend iets
weersprekends. Want die verklaring van die rapport lui dat oortuigende eksegese kan
beteken dat ‘n Skrifdeel totaal verskillend verstaan word, soos dit later genoem word
dat die eksegese tot “ twee teenoorstaande gevolgtrekkings” en tot “twee
uiteenlopende gevolgtrekkings” gelei het (p611). Eksegeties oortuigend bedoel tog
dat die logiese begronding, die duidelikheid en die gesag van die Woord die
Skrifverklaarder tot hierdie een gevolgtrekking lei. Binne die een gevolgtrekking mag
daar wel aksente van verskil wees.
5.2.2 As vertrekpunt stel die Rapport dieselfde vertrekpunt as die Rapport van Sinode
1988, naamlik: “Daar is nie ‘n teks in die Bybel waarin spesifiek gesê word of vroue in
die besondere ampte mag dien of nie … Wie dan ‘n Bybelgefundeerde standpunt oor
hierdie sake en oor die algemene plek van die vrou in die kerk wil formuleer, is
daarop aangewese om uit ander Skrifuitsprake afleidings te maak” (vgl p611). Let wel
dat daar van Skrifuitsprake gepraat word vir die afleidings wat gemaak kan word en
nie Skrifgedeeltes nie. Hierdie vertrekpunt moet vir die beoordeling van hierdie
beswaargrond konsekwent vasgehou word. Daar is geen Skrifgedeelte wat spesifiek
sê dat geslagtelikheid ‘n rol speel wanneer God ‘n persoon tot die besondere dienste
roep nie.
5.2.3 In die Rapport ter sprake word 6 Skrifgedeeltes bespreek wat moontlik ‘n afleiding
kan bied of die vrou in die besondere diens van predikant en ouderling mag dien al
dan nie. In 4 van die 6 word die gevolgtrekking gemaak dat daardie gedeelte nie
handel oor die kwessie of die vrou mag dien al dan nie (vgl Ef 5:21-33, p618; 1
Petrus 3: 1-7, p621; Gal 3:26-29, p625; 1 Kor 11:2-16, p633). Die besluit van die
Sinode 2009 dat vroue nie in die besondere dienste van predikante en ouderlinge
mag dien nie, berus dus op die ander twee Skrifgedeeltes, naamlik 1 Korintiërs
14:26-40 en 1 Timoteus 2:8-15.
5.2.4 Na die bespreking van een van die Skrifdele (Galasiërs 3:26-29) waarin dit gestel
word dat man en vrou in Christus een is, word ‘n belangrike stelling deur die rapport
gemaak: “Dit is egter in die lig van hierdie oorweldigende waarheid duidelik dat,
wanneer onderskeid getref word tussen mans en vroue met betrekking tot die
besondere dienste, daar duidelike Skrifgronde voor moet wees. Net so: Alleen as
God in sy Woord bepaal dat net mans in die besondere dienste mag dien, mag vroue
daartoe verbied word” (p625). Let wel, daar moet duidelike Skrifgronde wees,
bedoelende sekerlik dat die Skrifgronde logies, uitdruklik en oortuigend moet wees.
Dit moet ook duidelik blyk dat dit ‘n bepaling in God se Woord is dat net (slegs) mans
in die besondere dienste mag dien.
5.2.5 Met die eksegetiese beredenering van 1 Korintiërs 14:26-40, waarop die besluit van
Sinode 2009 deels berus, word daar in 10.8.5.2b die gevolgtrekking gemaak dat die
“swyggebod” in 14:34-35 wel daarop dui dat vroue nie die Woord in gemeentelike
byeenkomste amptelik mag bedien nie. En dan spreek die Rapport self twyfel oor die
gevolgtrekking uit: “Op sigself gee 1 Korintiërs 14:34-35 nie duidelik blyke hiervan
nie, maar in die lig van ander duideliker Skrifdele soos 1 Tim 2:8-15 word dit duidelik
dat dit wel so verstaan moet word”. Hoe rym hierdie twyfel-stelling met die
vertrekpunt (genoem in 5.2.2 hierbo) dat daar nie ‘n teks in die Bybel is waarin
spesifiek gesê word of vroue in die besondere ampte mag dien al dan nie, asook met
die stelling in 5.2.4 hierbo dat daar duidelike Skrifgronde moet wees?
5.2.6 Die gevolgtrekking van die rapport op 1 Kor 14:34-35 skep die verwagting dat ‘n
duideliker Skrifdeel soos 1 Tim 2:8-15 die deurslag sal gee dat vroue nie in die
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besondere dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie. Vol verwagting word
na die verklaring van 1 Tim 2:8-15 in die Rapport geblaai en dan word die leser
gekonfronteer met twee uiteenlopende verklarings met lang deeglike en begronde
beredenering wat hulle albei op erkende eksegete beroep. Is dit ‘n duideliker
Skrifdeel soos genoem? En weer eens word ‘n kategoriese gevolgtrekking vanuit ‘n
Skrifgedeelte gemaak dat ‘n vrou dus nie as predikant of ouderling mag dien. En
weer eens kan die “hoe rym dit”-vraag soos aan die einde van 5.2.5 hierbo gestel
word.
5.2.7 Die eksegetiese verklaring van beide 1 Kor 14 en 1 Tim 2 waarop die besluit van
Sinode 2009 berus, pas die reëls vir Skrifverklaring nie korrek en konsekwent toe nie.
Die volgende drie voorbeelde word genoem:
5.2.7.1 In die eerste deel van die Rapport word baie aandag aan die reëls vir Skrifverklaring
gegee. Onder meer word dit telkens genoem dat elke Bybeldeel is deel van die
geheel van die Woordopenbaring van God en moet dus gelees word binne die
groter openbaringshistoriese samehang van die Skrif. By die samevatting van die
uitleg tov die twee Skrifdele word hierdie vereiste grootliks deur beide standpunte
verswyg.
5.2.7.2 ‘n Tweede reël vir Skrifverklaring wat deur die Studierapport van 1988 benadruk
word, is: “Al die Skrifuitsprake wat op die plek van die vrou in die kerk betrekking
het, moet op so ‘n wyse verdiskonteer word dat hulle nie teenoor mekaar as
botsende uitsprake te staan kom nie, maar langs mekaar as aanvullende uitsprake
(Bylae 1988:12)”. Die beredeneringskolom waarop die besluit van die Sinode berus,
hanteer die stilbly-opdrag as botsend wat teen die getuienis van die res van die Skrif
inbeweeg.
5.2.7.3 ‘n Derde Skrifverklaringsreël waarop die Studierapport van 1988 wys, is die
onderskeid tussen sentrum en periferie (hoofsaak en bysaak). Dit behels dat sake
wat deur die Skrifdeel op die periferie gestel is, mag nie deur die Skrifverklaarder in
die sentrum gestel word nie, en andersom. Die Skrifdele 1 Kor 14:34 en 1 Tim 12
kan nie sonder meer so verklaar word dat dit verbied dat die vrou in die amp mag
dien nie, aangesien nie een van die twee Skrifgedeeltes dit as hoofsaak het oor wie
in die amp mag dien en wie nie (Bylae 1988:21).
5.2.8 In die Rapport word onder 10.7.4.6 (p632) die gevolgtrekking gemaak dat daar ‘n
verskil is tussen profesie aan die een kant en lering en onderrig aan die anderkant.
Die stelling word uitdruklik gemaak “dat profesie in die Nuwe Testament nooit deel
was van die diens van leraar of opsiener nie”. Net enkele bladsye verder is daar die
weerspreking met die beredenering van 1 Kor 14:34-35 en word prediking met
profesie in verband gebring. Sulke weersprekende elemente verwar en wil die leser
laat dink dat begronding ontbreek.
6. Beswaargrond 4
6.1 Die besluit van Sinode 2009 berus onder meer op ‘n verklaring wat die gawe van
profesie sonder deeglike begronding versmal tot ‘n openbaring wat iemand persoonlik
ontvang het om spontaan en nie-amptelik in die samekoms oor te vertel (vgl 10.7.4.6,
p632; 10.8.4.1b, p633).
6.2 Motivering
6.2.1 In die beredenering (p632) word dit enersyds genoem dat profesie as gawe in die
gemeente dien tot vermaning, bemoediging en lering. In die Skrifdele wat as
verwysing genoem word (Hand 15:32; 1 Kor 14:3, 24, 31) word dit ook in daardie
terme omskrywe. Net daarna weerspreek die Rapport homself deur te noem dat
profesie nie lering is nie (p632) en dan weer later (p637) te redeneer dat die
beoordeling van die profesieë toesig oor die prediking is. Hierdie weerspreking toon
dat die beredenering oor wat die gawe van profesie beteken onder 10.7.4.6 nie
deeglik begrond is nie. In dieselfde punt word die beoefening van profesie as
spontane optrede beskryf, maar dit word gegrond op ‘n onsekere afleiding sonder
Skrifgronde, naamlik: “Dit was waarskynlik so omdat profesie blykbaar spontaan
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6.2.2
6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

(‘charismaties’) beoefen is en nie verbind was aan een van die besondere dienste
nie.
Vir die verstaan van 1 Korintiërs 14:33-35 is die regte begrip van wat die gawe van
profesie behels, en waar en deur wie dit beoefen is van groot belang. Deeglik
begronding vir so ‘n begrip ontbreek in 10.7.4.6 en 10.8.4.1b.
Wat opvallend is, is dat die profete naas die apostels ‘n belangrike plek inneem soos
dit in 1 Korintiërs 12:28 en Efesiërs 4:11 vermeld word. In 1 Korintiërs 14 gee Paulus
ook besondere aandag aan die beoefening van hierdie gawe in die samekoms van
die gemeente en hy prys dit as gawe aan waarna gestreef moet word (1 Kor 14:1,
39). Hoe rym dit dan met die rapport se standpunt dat profesie ‘n openbaring is wat
iemand persoonlik ontvang om spontaan en nie-amptelk in die samekoms oor te
vertel? Oor die “openbaring” van 1 Korintiërs 14:30 en die sogenaamde ontvang
daarvan, stel Ridderbos (Paulus, p504) die volgende: “ Deze profetie en openbaring
is intussen niet te verstaan als een uitzonderingsgave, waaraan de gemeente als
zodanig geen deel zou hebben en die zij slechts als een van buiten tot haar komende
onfeilbare boodschap van de Geest zou hebben te ontvangen”. In Romeine 12:7
verbind Paulus die beoefening van profesie aan “die maat van die geloof”. Daarmee
word nie bedoel die hoeveelheid van geloof nie, maar ‘n bepaalde geloofsinhoud as
maatstaf vir die profesie – ‘n verdere grond dat profesie nie ‘n openbaring was wat
iemand persoonlik ontvang het nie.
Wat was die onderskeid tussen profete en leraars? Hierdie onderskeid word in die
Bybel nie eenvoudig en waterdig aangedui nie. ‘n Vergelyking van Skrifgegewens
toon aan dat beide profete en leraars gerig was op die geestelike leiding en opbou
van die gemeente (vgl Hand 13:1; 15:32; 1 Tim 1:18; 4:14; 1 Kor 14:3, 24, 31; 1 Kor
4:17; 2 Tim 2:2).
Floor (Hy wat met die Heilige Gees doop, p105) omskrywe profesie as die
verkondiging van die Woord van God aan die gemeente. Volgens Calvyn (vgl
kommentaar op Romeine 12:6; Institusie 44:1319) is profesie die regte verstaan van
die Skrif en die gawe om die Skrif uit te lê. JD du Toit (Totius) se standpunt is dat
profeteer in die NT nie die gawe is om toekomstige dinge te voorspel nie, maar dit is
wel die regte begrip om die Skrif uit te lê en tot vertroosting en vermaning van die
gemeente toe te pas. Om te profeteer is vandag die besielde prediking en die
uitlegging van die Skrif (Versamelde Werke, Boek 6, p75 ev).
Was die gebruik van die gawe van profesie deur vroue slegs beperk tot die amp van
die gelowige? Daar is goeie eksegetiese grond vir die gevolgtrekking dat vroue wat
volgens 1 Korintiërs 11:5 in die erediens kon profeteer deel van die profetiese
ampsdraers van 1 Korintiërs 12:28 was (Versteeg, 1985:37). Dit word ook bevestig
deur Ridderbos (Paulus, p516, 517) wat dit duidelik stel dat daar geen aanduiding in
Paulus se briewe is “als zou aan de vrouw in de gemeente enkel het niet-ambtelijke
charisma toekomen en niet het geordende ambt”. In die Skrifdele wat die algemene
en besondere dienste in meer besonderhede vermeld (Ef 4:8-11; 1 Kor 12:12-30) is
dit tog opvallend dat die vrou in albei Skrifgedeeltes by beide dienste nie uitgesluit
word nie.
Bostaande motivering toon aan dat die gawe van profesie nie versmal kan word tot ‘n
persoonlike openbaring wat spontaan in die samekoms uitgespreek word nie. Met die
begrip dat profesie ook kan beteken dat die Woord van God aan die gemeente
bedien is, is dit duidelik dat die regte verstaan van profesie ingrypende betekenis sou
gehad het vir die eksegetiese verklaring van 1 Korintiërs 11 en 14. Want hoe kan ‘n
vrou dan nie praat by die beoordeling van die profete nie as sy dan wel met die
profetiese gawe die Skrif in die gemeente kon uitlê? Dan roep 1 Korintiërs 14:34 en
35 om ‘n dieper verstaan.
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7. Beswaargrond 5
7.1 Die ongetroude vrou word sonder die korrekte en konsekwente toepassing van die
reëls vir Skrifverklaring saam met die getroude vrou verbied om in die besondere diens
van predikant en ouderling te dien.
7.2 Motivering
7.2.1 In die Rapport is drie moontlike Skrifdele van toepassing op die posisie van die
getroude vrou:
7.2.1.1 Die eerste Skrifdeel is 1 Korintiërs 11. Na kontrastering van twee standpunte is die
eenstemmige gevolgtrekking dat 1 Korintiërs 11:2-16 nie uitsluitsel gee oor die
vraag of hierdie hoofskap beperk is tot ‘n getroude man oor sy vrou, en of dit geld vir
die verhouding van alle mans met alle vroue nie.
7.2.1.2 Die tweede Skrifdeel is Efesiërs 5: 21-33. Volgens hierdie Skrifgedeelte is die
Rapport daaroor duidelik dat die hoofskap van die man oor sy vrou in die konteks
van die huwelik bespreek word.
7.2.1.3 In die derde Skrifdeel (vgl 1 Timoteus 2:8-15) word daar nêrens in die
beredeneringskolom van die Rapport waarop die besluit van die Sinode berus
moeite gedoen om die posisie van die ongetroude vrou te bespreek nie. Met
stilswye word aanvaar dat die ongetroude vrou by die posisie van die vrou in 1
Timoteus 2 ingesluit is.
7.2.2 Oor die posisie van die ongetroude vrou ontbreek twee belangrike reëls vir
Skrifverklaring in die eksegetiese verklaring van 1 Timoteus 2. Die eerste reël is die
belangrikheid van die openbaringshistoriese posisionering van die Skrifgedeelte en
die integrering van die gedeelte tot ‘n openbaringshistoriese geheelomskrywing. Die
belangrikheid van hierdie reël is reeds in 3.2.7 hierbo aangehaal. Die ander reël vir
Skrifverklaring is Skrif-met-Skrif-vergelyking (Rapport, p608). Geen poging word
aangewend om dit te doen nie. Indien Skrif-met-Skrif-vergelyking toegepas was, sou
die eenstemmige konklusie oor 1 Korintiërs 11 ter sprake gekom het (vgl 7.2.1.1
hierbo), asook dat Efesiërs 5 die hoofskap van die man in die konteks van die huwelik
bespreek, en dat die Bybel nêrens ‘n universele ondergeskiktheid van vroulike
persone aan manlike persone leer nie, met ander woorde dat “my vrou” alle mans se
hoofskap oor haar moet erken nie. So ‘n ingrypende inkorporering van die
ongetroude vrou by die getroude vrou in 1 Timoteus 2 het tog geen grond voordat die
reël van Skrif-met-Skrif-vergelyking nie toegepas is nie.
7.2.3 Die droefheid van gewetensbinding deur onbewese en ongegronde Skrifverklaring
kom hier sterk op die voorgrond, aangesien die verbod op die toelating van die vrou
tot die besondere diens van predikant en ouderling ook op die ongetroude van
toepassing gemaak word.
8.

Slot
In die Rapport staan: “Dit wat in die Bybel geopenbaar word, staan vas, maar die leser
se verklaring en afleidings moet altyd weer aan die Bybel gekontroleer word” (p603). Dit
is die gesindheid waarmee hierdie Beswaarskrif aan u voorgehou word. Dankie vir die
voorreg om dit te kon doen. Help ons asb om te luister “so sê die Here, Here”. Luister
ons reg?

F.
1.

ORDEVOORSTEL
Die Beswaarskrifte in verband met die vrou in die besondere dienste eers op 'n volgende
Sinode beoordeel word, aangesien daar sake is wat dringende aandag moet geniet
alvorens hierdie Beswaarskrifte tot opbou van kerke gehanteer kan word.
2. Motivering
2.1 Die Algemene Sinode 2012 het agt Beswaarskrifte in verband met die vrou in die
besondere dienste ter tafel. Dit het tydens hierdie Sinode duidelik geblyk dat daar by
kerke, ondanks besluite wat tydens Sinodes geneem is, verskille in standpunte en
praktyke bestaan met betrekking tot die vrou in die besondere dienste. Al sou die
Sinode uitsluitsel op die Beswaarskrifte gee, sou dit nie werklik die problematiek
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rondom die verskille oplos nie. Die moontlikheid is groter dat – as 'n beoordeling tans
gedoen word – die uitslag die verskille mag verdiep. Die grondliggende rede(s) vir
hierdie verskille in standpunte en praktyke behoort eerstens vasgestel te word en
konkrete aandag te geniet.
2.2 Die Here het die Algemene Sinode gelei om die missionêre roeping van die Kerke op
die voorgrond te stel. Die Sinode het besluit om 'n Omkeerstrategie vir die GKSA uit
te werk om hierdie roeping na te kom. Indien daar tydens hierdie Sinode uitspraak
gegee word oor die Beswaarskrifte, gaan die verskillende standpunte nog nie
opgeklaar wees nie. Inteendeel, dit kan die fokus van ons kerke eerder op die
onderlinge verskille plaas. En daardeur kan die heerlike positiewe en eenparige
gesindheid by kerke jeens die besluit oor ons roeping gedemp word.
3. Aanbevelings
Die Algemene Sinode wys Deputate aan met die volgende opdrag:
3.1 Om in samewerking met plaaslike kerke te bepaal wat die grondliggende redes is
waarom daar, ondanks besluite wat kerke gesamentlik geneem het, steeds verskille in
standpunte en praktyke bestaan in die sake waaroor besluite reeds geneem is.
3.2 Om die Beswaarskrifte na te gaan en in 2015 te rapporteer.
3.3 Om die Sinode te adviseer:
3.3.1 oor hoe eenheid en verskeidenheid in ons kerke ons missionêre roeping kan dien.
3.3.2 wanneer gaan vryheid in verskeidenheid oor in ongehoorsaamheid aan die Woord.
3.3.3 wanneer die besluite en optrede van die plaaslike kerk die gemeenakkoord in
gedrang bring.
3.3.4 wanneer kerklike besluite 'n las plaas op mense se gewetens (NGB, art 32).
3.3.5 hoe die Gereformeerde Kerke verlos kan word van 'n verlammende persepsie van 'n
sterwende kerk tot ‘n helder beeld van ons missionêre roeping.
3.4 Die Sinode doen ‘n ernstige beroep op kerke om in hierdie tyd, totdat die
Beswaarskrifte afgehandel is:
3.4.1 die verskeidenheid in gebruike in ons kerke met liefde en begrip teenoor mekaar te
hanteer in die gees van Rom 14.
3.4.2 nie ander gebruike in te voer, wat verskil van dit waarin kerke met mekaar
ooreengekom het of wat tans in kerke in gebruik is nie.
4. Hierdie oproepe word spesifiek gemaak om kerke in hierdie tyd te help om op die
Omkeerstrategie en ons missionêre roeping te fokus en nie deur verskille tot strydvrae
verlei te word nie.
Besluit: Ordevoorstel word aanvaar met aanbevelings.
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21.4

BESWAARSKRIF GK KLERKSDORP TEEN DIE BESLUIT VAN SINODE
2009 TOT DIE SAAK VAN DIE VROU IN DIE DIENS VAN OUDERLING EN
PREDIKANT (Artt 17, 31, 258)

A.
B.
C.
D.
E.

Oudl D de Kock stel die beswaarskrif.
Besluit: Die beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 4.
Ordevoorstel: Dr WC Opperman hou die ordevoorstel voor.
Besluit: Ordevoorstel word aanvaar met aanbevelings.
Met die aanvaarding van die ordevoorstel word die beswaarskrifte in verband met die
vrou in die besondere dienste eers op 'n volgende Sinode beoordeel word, aangesien
daar sake is wat dringende aandag moet geniet alvorens hierdie beswaarskrifte tot
opbou van kerke gehanteer kan word (kyk Beswaarskrif 21.3 in Handelinge 2012).

F.
1.

BESWAARSKRIF
Besluite waarteen beswaar aangeteken word
“12 Aanbevelings aan die Sinode
Die Kommissie beveel aan dat die Sinode soos volg oor die Rapport besluit...
12.10 Punt 10 (Die vrou in dienste van ouderling en bedienaar van die Woord)
Die Sinode besluit:
12.10.1 Punt 10.1 tot 10.14 – Kennis geneem.
Besluit: Goedgekeur.” (Acta 2009:665)
“Die Kommissie het tot die bevinding gekom dat dit noodsaaklik is dat hierdie Sinode tot
beslissing moet kom en besluit moet neem oor die vraag of die vrou in die diens van
ouderling en predikant mag dien al dan nie en wel om die volgende redes:
3.1 Oor die voorstel van Kurpershoek en Coetzee dat plaaslike kerke toegelaat word om
self oor die saak te besluit (2.1) oordeel die Kommissie dat dit om die volgende redes na
ons mening nie die oplossing is nie:
3.1.1 In die lig van KO, art 30 is die saak van ouderling en predikant nie net saak van
die plaaslike kerk nie.
3.1.2 Die voorstel impliseer in homself dat daar gekies moet word vir die oopstelling van
die dienste.
3.1.3 Inligting van wat gebeur het in buitelandse kerke dui daarop dat die werkwyse
problematies is...
3.4 Die voortgesette Sinode is gereël met die verwagting dat daar tot beslissing gekom
en besluit geneem sal word.
Besluit: Kennis geneem van 3.1 tot 3.4.”
en
“4.2 Die Sinode stem aan die hand van die volgende veranderde bewoording van pt
10.15 en 12.10.2 van die Rapport: Die Sinode het in die lig van die behandeling van die
Rapport tot die oortuiging gekom dat vroue in die besondere dienste van predikante en
ouderlinge mag dien OF dat vroue nie in die besondere dienste van predikante en
ouderlinge mag dien nie...
Besluit: Pte 4.1 tot 4.3 word goedgekeur.
Besluit: Die vergadering besluit volgens die goedgekeurde aanbeveling, pt 4.2, dat
vroue nie in die besondere dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie” (Acta
2009:667).

2.

Inleiding
Die Kerkraad van die GK Klerksdorp maak beswaar teen die besluit van die Nasionale
Sinode 2009 oor die vrou in die diens van ouderling en bedienaar van die Woord. Die
Kerkraad het verwag dat die Sinode duidelike, Skrifgefundeerde riglyne aan die
Kerkraad sou gee om hom in staat te stel om prinsipiële besluit te kan neem oor die
posisie van die vrou in die dienste van ouderling en bedienaar van die Woord. Soos die
besluit nou daaruit sien, gaan die besluit maak aan Skrifgefundeerde gronde en is daar
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geen aanduiding waarom die Sinode die een standpunt bo die ander verkies het,
behalwe dat
meerderheid stem daaroor besluit het. Daarom lê ons die volgende
besware oor die besluit aan die Sinode voor vir oorweging.
Indien die beswaar slaag, versoek die Kerkraad van die GK Klerksdorp die Algemene
Sinode om in gehoorsaamheid aan die Skrif vir die Kerkraad leiding te gee sodat hulle
prinsipiële besluit kan neem waarom die vrou in die diens van ouderling of predikant kan
dien of nie dien nie. Indien die Skrif nie duidelik is oor die posisie van die vrou in die
diens van ouderling of predikant nie, of as die Algemene Sinode nie in gehoorsaamheid
aan die Skrif keuse tussen twee interpretasies kan maak nie, moet dit aan Kerkrade
oorgelaat word om immers self in hulle verskillende omstandighede oor die saak te
beslis. Alleen op hierdie wyse kan ons getrou bly aan die Skrif en almal saam as
gelowiges tot diens wees in die koninkryk van God in hierdie wêreld.
3.

Beswaar
Die Kerkraad van die GK Klerksdorp maak beswaar dat die beginsel-gewende besluit
van die Sinode 2009 oor vroue in besondere dienste van predikante en ouderlinge
geneem is “in die lig van die behandeling van die Rapport” en nie in gehoorsaamheid
aan die Skrif nie.
3.1 Beswaargrond 1
Die besluit is geneem “in die lig van die behandeling van die Rapport” en nie in
“gehoorsaamheid aan die Skrif” nie.
Motivering
Die voorstel van die Kommissie was dat die Sinode sy besluit grond in
“gehoorsaamheid aan die Skrif,” en dit sou die ideaal gewees het indien Skrifstudie die
Sinode by konsensus besluit kon uitbring. Maar “in die lig van die behandeling van
die Rapport” het dit duidelik geword dat dit nie die geval sou wees nie, en dat daar
twee uitgangspunte onder die afgevaardigdes na die Sinode was wat van mekaar
verskil het. Hierdie verskille onder die afgevaardigdes verteenwoordig teenoorgestelde
uitgangspunte en is moeilik om met mekaar te versoen. Die afgevaardigdes na die
Sinode was deurentyd onder die indruk dat die verskille in mening oor vraag of die vrou
in die diens van ouderling en predikant mag staan, verskillende interpretasies was
wat beide op grond van aanvaarbare eksegetiese beginsels gemaak is. Die Kommissie
het in sy rapport oor die aard van die verskil tussen die twee standpunte gerapporteer
dat dit “op die vlak van eksegetiese sintese” lê en “nie opsigself belydenis saak is
nie” (vgl Acta 2009:664). Hiervan het die Sinode “kennis geneem” (Acta 2009:666).
Indien die Sinode se besluit “in die lig van die behandeling van die Rapport” geneem
was, sou dit beide die Skrifverklarings in ag moes geneem het en daarvolgens
gunstige besluit na beide kante toe verseker het.
Die aard van die verskil tussen die twee standpunte het daarom nie besluit oor die
vraag van vroue in die diens van ouderling en predikant op grond van
“gehoorsaamheid aan die Skrif” regverdig nie, en is die besluit verander om te lees: “...
in die lig van die behandeling van die Rapport.” Met die behandeling van die Rapport
was daar afgevaardigdes wat oortuig was vanuit hulle interpretasie van die
Skrifbewyse dat die vroulike lidmaat in die besondere diens van ouderling en predikant
mag dien, en daar was afgevaardigdes wat vanuit hulle interpretasie van die
Skrifbewyse probleem gehad het of die vrou in die besondere diens van ouderling
en/of predikant mag dien. Die interpretasie verskille was ook duidelik in die Rapport
van die Kommissie wat hierdie saak hanteer het. Die Rapport het verskillende en selfs
teenoorgestelde verstaan van sekere Skrifgedeeltes gegee, sowel as verskillende
en teenoorgestelde aanbevelings gemaak. Terselfdertyd was die afgevaardigdes onder
druk om
besluit “hierdie Sinode” te neem, soos wat die Advieskommissie se
aanbeveling dit verwoord het (vgl Acta 2009:666-667).
In die kerk is die saak oor die vrou in die besondere diens van ouderling en predikant
baie aktueel en
prinsipiële standpunt daaroor is noodsaaklik. So
prinsipiële
standpunt oor die vrou in die diens van ouderling en predikant moet op “duidelike
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oorweginge en grond rus.” Spoelstra skrywe hieroor: “Omdat die besluit van
kerkvergadering deur sy kwaliteit en inherente waarde gedra moet word, moet dit op
duidelike oorweginge of grond rus, ongeag die vorm van die Beskrywingspunt,
Versoek, Rapport of Appèl waaroor besluit is. Dit moet elke uitspraak so verwerk dat
die gronde daarvoor duidelik is” (Spoelstra, 1989:195, 196). Die enigste grond waarop
die besluit deur die Algemene Sinode 2009 berus, is op “die behandeling van die
Rapport” (Acta 2009:667).
Prinsipiële saak soos die vraag van die vrou in die diens van ouderling en predikant
wat ons kerke na aan die hart lê, moet in gehoorsaamheid aan die Skrif geneem word.
Daarvoor is dit nodig dat die Sinode ten minste konsensus moet hê oor wat die
toepaslike Skrifuitsprake daaroor is, en dat daar nie “in die lig van behandeling van die
Rapport” twee duidelik teenoorgestelde uitgangspunte bestaan wat berus op die
menslike interpretasie van die Skrifgedeeltes nie. Dit is ook ondenkbaar in die
Gereformeerde wêreld dat daar oor prinsipieel belangrike saak soos hierdie gestem
word “in die lig van die behandeling van die Rapport”, terwyl die Rapport self nie
duidelik is oor die vraag of die vrou as ouderling en predikant mag dien nie, en dat die
onus nou op die meerderheid stem van
Sinode berus om tussen waarheid en
dwaalleer in ‘n Kommissierapport te beslis. Indien die meerderheidstem in die Sinode
bepalend moet wees oor wat die waarheid in die Skrif is of nie, behoort almal wat hulle
nie met hierdie waarheid kan versoen nie, deur hulle onderskeie Kerkrade onder die
nodige stappe van kerklike sensuur geplaas te word. Dit sou dan die suiwerheid van
die verkondiging van die Woord van God in die Gereformeerde Kerke verseker het.
Daar is probleem of hierdie besluit wel op grond van Skrif, Belydenis en Kerkorde
geneem is, soos wat besluite in die Gereformeerde wêreld behoort geneem te word
(KO, art 30). In hierdie geval bestaan daar nie konsensus oor die interpretasie van die
Skrifgetuienis nie, die besluit oor die vrou in die diens van ouderling en predikant “is nie
opsigself belydenissaak nie” (Acta 2009:664) en die Kerkorde, wat die orde in die
kerk reël en op sigself gegrond is op die Skrif, behoort so verander te kan word dat dit
in lyn met die Skrifgetuienis is.
3.2

Beswaargrond 2
Die Sinode stem oor die vraag of die vrou in die diens van ouderling en predikant mag
staan waar twee interpretasies oor die Skrifuitsprake moontlik is.
Motivering
Prinsipiële besluite oor dit wat die Skrif oor
saak sê berus op oortuigende
Skriftuurlike gronde en nie op meerderheid van stemme in kerkvergadering nie. Die
verskille in die Rapport van die Kommissie is duidelik gegrond op menslike
interpretasie van die Skrifgedeeltes, en alhoewel daar ooreenstemming is oor die
uitgangspunte van die eksegese, kon daar nie tot ooreenstemmende en duidelike
Skrifbeginsels gekom word nie. Twee uiteenlopende standpunte oor die vrou in die
diens van ouderling en predikant word in die Rapport en in die behandeling van die
Rapport tydens die Sinode gestel. Die Sinode neem kennis van beide standpunte.
Sonder dat daar enige motivering gegee word waarom die een standpunt verwerp word
en die ander standpunt méér aanvaarbaar is, word daar aan die vergadering gevra om
daaroor te stem. In sy Institusie van die Christelike Geloof het Calvyn op die gevare
daarvan gewys: “Want wanneer menings bloot getel en nie oorweeg word nie, moes
die beter groep noodwendig baie dikwels deur die meerderheid oorweldig word”
(Calvyn, 1992:IV.9.8). Die vraag ontstaan hoe bloot die meerderheid stem van die
Sinode van die een standpunt die waarheid en van die ander standpunt dwaalleer kan
maak? Moes die Sinode nie prinsipiële besluit op grond van bewese eksegese en
Skrifgetuienis oor hierdie saak geneem het nie? As die Sinode dit nie kon gedoen het
nie, moes hy dit dan nie eerder erken het dat daar nie duidelikheid in die Skrif oor
hierdie saak is nie, eerder as om te stem en deur middel van meerderheidstem
besluit op die kerke af te dwing nie?
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Spoelstra (1989:193) waarsku teen dieselfde gevaar wat kan ontstaan: “Dwang om die
wil van die meerderheid as sodanig deur te voer is die belangrikste oorsaak van
kerklike breuke en skeurings in die geskiedenis... Indien in kerkvergadering soveel
verskil van mening heers oor wat die Here vir sy kerk sê, hoe kan paar stemme
voorskryf wat as vas en bindend beskou moet word? Is dit Gereformeerd om bloot vir
orde of die struktuur van
vergadering te buig? Indien die skerp verskil oor
middelmatige saak gaan, waarom wil die vergadering besluit daaroor afdwing?” Hy
maak die volgende gevolgtrekking: “Met reg kan dus gevra word of klein meerderheid
in kerkvergadering nie in werklikheid nog maar op staking van stemme neerkom nie”
(Spoelstra, 1989:193). Indien dit nie
middelmatige saak is waaroor daar verskil
bestaan nie, haal Spoelstra vir Van der Linde aan wanneer hy sê dat “Van der Linde
gelyk het dat kerklike besluite wat nie blote orde reël nie, minstens met tweederde
meerderheid geneem behoort te word” (Spoelstra, 1989:193). Van der Linde
(1983:127) skryf self: “Dit lyk asof die verwyt teen die kollegialisme dat die heerskappy
van Christus verdring word deur die meerderheidstem ook hier van toepassing kan
wees. Wat in artikel 31 staan, is ook maar dat
bindende besluit op
kerklike
vergadering geneem word deur die helfte plus een van die lede van so vergadering.
Dan lyk dit selfs veiliger om te bepaal dat in geval van gewigtige sake (soos by die
NGK) alleen besluite wat met tweederde meerderheid is, bindend sal wees.”
3.3

Beswaargrond 3
Die besluit van die Sinode oor die vraag of die vrou in die diens van ouderling en
predikant mag dien motiveer nie vir die Kerkraad op Skrifgronde waarom vroue nie as
ouderlinge bevestig mag word nie.
Motivering
Die Algemene Sinode moet aan die kerke duidelike en gemotiveerde Skrifgronde gee
waarop hulle besluite berus. Indien sodanige Skrifgronde ontbreek of as, soos in
hierdie geval, die motivering ontbreek waarom sekere interpretasies bó ander meer
aanvaarbaar vir die Sinode is, berus die besluit net op die gesag van die Sinode self.
Die Skrif moet steeds die eerste en hoogste plek beklee. In sy Institusie van die
Christelike Geloof waarsku Calvyn (IV:9.10.6) teen Sinodes wat soewereine gesag oor
die gemeente wil voer en maan dat besluite met die Heilige Skrif moet ooreenstem
(IV:9.8). Hy skryf: “So sou dit geskied dat konsilies die majesteit wat daaraan
verskuldig is, het en tog sou die Skrif intussen hoër plek inneem, sodat niks sou
wees wat nie aan die rigsnoer daarvan onderwerp sou wees nie” (Calvyn,
1992:IV:9.8.25).
Spoelstra (1989:195) het die dilemma waarin
Kerkraad hom kan bevind as hy
prinsipiële besware het teen besluit wat nie op duidelike gemotiveerde Skrifgronde
berus nie, as volg beskrywe: “Kragtens die Gereformeerde kerkbegrip en uitgangspunt
van die Kerkorde moet besluite van meerdere vergadering deur die Kerkrade in die
kerke uitgevoer word. Meerdere vergaderings regeer nie langs of oor die Kerkrade in
die gemeentes nie. In die federale opset van die Gereformeerde kerkgemeenskap is dit
ondenkbaar om te verwag dat Kerkraad wat sy roeping en selfstandigheid hoog skat,
besluit waarteen hy prinsipiële besware koester vir jaar of meer moet nakom totdat
volgende meerdere vergadering saamkom. Dit is egter ook onbehoorlik dat
Kerkraad besluit van meerdere vergadering wat hom nie aanstaan nie, net so een
kant sal plaas (vgl art .46)”.

3.4

Beswaargrond 4
Die Sinode neem slegs kennis van voorstel deur Kurpershoek en Coetzee sonder om
daaroor besluit te neem.
Motivering
Daar is in die Advieskommissie se Rapport stellings gemaak waaroor die Sinode nie
besluit het nie maar net kennis van geneem het, soos byvoorbeeld “dat dit noodsaaklik
is dat hierdie Sinode tot beslissing moet kom,” dat “wat gebeur het in buitelandse
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kerke dui daarop dat die werkwyse problematies is,” en dat “die voortgesette Sinode is
gereël met die verwagting dat daar tot beslissing gekom en besluit geneem sal
word.” Terselfdertyd het die Sinode nie oor die voorstel van Kurpershoek en Coetzee
gestem nie, maar onder andere op grond van praktiese oorwegings (ander kerke se
ervaring) en in die lig van art 30 net kennis geneem van die advies daaroor deur die
advieskommissie. Op grond van die advies word die voorstel nie verder bespreek of
daaroor besluit nie, en is daar oorgegaan tot stemming wat in wese die voorstel van die
tafel af haal en nie akkommodeer nie, asof die Sinode die advies wel goedgekeur het.
In die advies word geargumenteer dat onder andere ander kerke se ervaring die
voorstel onprakties maak, terwyl besluite op die Sinode prinsipieel op Skrifgronde
berus en nie op praktiese oorwegings nie (KO, art 31).
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21.5

BESWAARSKRIF GK KRUGERSDORP TEEN DIE BESLUIT VAN SINODE
2009 OOR “SAAK VAN DIE VROU” (Artt 17, 23, 258)

A.
B.
C.
D.
E.

Dr WC Vergeer stel die beswaarskrif.
Besluit: Die beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 5.
Ordevoorstel: Dr WC Opperman hou die ordevoorstel voor.
Besluit: Ordevoorstel word aanvaar met aanbevelings.
Met die aanvaarding van die ordevoorstel word die beswaarskrifte in verband met die
vrou in die besondere dienste eers op 'n volgende Sinode beoordeel word, aangesien
daar sake is wat dringende aandag moet geniet alvorens hierdie beswaarskrifte tot
opbou van kerke gehanteer kan word (kyk Beswaarskrif 21.3 in Handelinge 2012).

F.
1.

BESWAARSKRIF
Besluit waarteen beswaar gemaak word
“Die vergadering besluit volgens die goedgekeurde aanbeveling, pt 4.2, dat vroue nie in
die besondere dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie” (Acta 2009:667).

2.

Beswaargrond 1 – Gewetensbinding
Die besluit van die Sinode kom neer op die binding van lidmate se gewetens op grond
van meerderheid van stemme en nie op grond van die Skrif nie.
2.1 Die verskil in bewoording van die besluite oor die diens van diaken en die diens van
ouderling en predikant is opvallend en bevestig dat die twee besluite op verskillende
basis geneem is:
“Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as
diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word” (Acta 2009:668).
“Die Sinode het in die lig van die behandeling van die Rapport tot die oortuiging
gekom dat vroue nie in die besondere dienste van predikant en ouderling mag dien nie”
(Acta 2009:669).
2.2 Die “Rapport” (in die lig waarvan die besluit geneem is dat vroue nie as predikante en
ouderlinge mag dien nie) kom self tot die volgende gevolgtrekking:
(a) dat die twee standpunte wat daarin uiteengesit word beide in ooreenstemming met
die Gereformeerde Skrifbeskoulike en hermeneutiese vertrekpunte is, en dat die
verskille bloot op die vlak van eksegetiese sintese lê,
(b) en dat die saak van vroue in die besondere dienste “nie op sigself ‘n
belydenissaak is nie” (Acta, 2009:664).
Terwyl die Rapport dus erken dat nie een van die twee standpunte as onGereformeerd, on-Skriftuurlik of in stryd met die Belydenis beskou kan word nie, dwing
die Sinode die kerke in sy besluit nogtans tot een standpunt – bloot op grond van
meerderheid van stemme.
(a) Deur hierdie werkwyse te volg, was die binding van lidmate se gewetens, op grond
van getalle (ongeag die uitslag van die stemming) ‘n onvermydelike gevolg.
(b) Terwyl die Notule verklaar dat die besluit “in die lig van die behandeling van die
Rapport” geneem is, gaan die besluit self teen die Rapport se bevindinge in.
2.3 Ons Belydenis verbied dat aan “groot getalle” dieselfde gesag as die Skrif toegeken
word (NGB, art 7), en dat gelowiges se gewete gebind word (NGB, art 32).
3. Beswaargrond 2 – Verreken nie Skrifgetuienis genoegsaam nie
3.1 Vorige Rapporte wat voor die Sinode gedien het, toon aan dat daar wel in die Ou
Testament voorbeelde is waar God vroue in besondere dienste geroep, toegerus en
gebruik het, en dat hulle nie daarvan weerhou is omdat hulle vroue is of getroud is nie
(bv samevatting in Acta 2009:613, 658).
3.2 Die (ongemotiveerde) opmerking van die 2009-Rapport, dat hierdie Skrifgetuienis bloot
‘n “indirekte verband” met die besondere dienste in die Nuwe-Testamentiese kerk het
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en dat die besondere dienste van die Nuwe Testament nie sonder meer na dié van die
Ou Testament herlei kan word nie (Acta 2003:571), is onduidelik en verreken die
getuienis uit die Ou Testament oor vroue in besondere dienste nie genoegsaam nie:
3.2.1 Die vraagstuk waaroor Sinode 2009 moes beslis, was nie of daar ‘n direkte verband
tussen die koningskap/profeetskap van die Ou Testament en die
ouderlingskap/diakenskap in die Nuwe Testament is nie. Die vraagstuk voor die
Sinode was of God ook vroue wil roep, toerus en gebruik in besondere dienste. Die
Ou Testament gee op hierdie vraag ‘n onmiskenbare en duidelike “ja” as antwoord.
3.2.2 Die Rapport bly in gebreke om aan te toon hoe die genoemde “indirekte verband”
tussen die besondere dienste in die OT en NT, meebring dat God van besluit
verander het en Hy nou nie meer ook vroue in besondere dienste kan/wil roep, toerus
en gebruik nie.
3.2.3 Die Rapport fouteer deur nie die vraagstuk van die ontwikkeling en vervulling van die
Ou-Testamentiese dienste duidelik te onderskei van die vraag na die Bybelse uitsig
op die rol van geslag van persone in God se diens nie.
4.

Beswaargrond 3 – Neem nie getuienis uit die vroeë Christelike Kerke genoegsaam
in ag nie
4.1 In die bespreking en beoordeling van die rol van vroue in die vroeë Christelike kerke,
verlaat die Rapport voor Sinode 2009 hom slegs op een bron en hierdie bron se
bevindinge (Schwertley, 1988).
4.2 Die Sinode se vermoë om ‘n goeie oordeel te vorm oor die rol van vroue in die vroeë
Christelike kerke word hierdeur ernstig benadeel omdat:
4.2.1 Die aanvaarde wetenskaplike praktyk om meerdere bronne te raadpleeg nie gevolg
word nie.
4.2.2 Die bron wat gebruik is, redelik verouderd is.
4.2.3 Hierdie bron hom in sy studie beperk tot slegs die rol van vrouediakens in die vroeë
Christelike kerk.
4.2.4 Die studie nie die omvattende nie-literêre getuienis wat oor die dienswerk van vroue
in die vroeë Christelike kerk bestaan, genoegsaam verreken het nie.
4.3 Ander bronne en jonger navorsing bevestig die wydverspreide voorkoms van
dienswerk deur vroue in alle besondere dienste in die eerste 500 jaar van die vroeë
Christelike kerk.
4.3.1 Navorsing deur Eisen (1996) bied byvoorbeeld omvattende en onweerlegbare literêre
en argeologiese getuienis uit primêre bronne (letterlik honderde voorbeelde) oor die
uitgebreide dienswerk van vroue in die vroeë Christelike kerk as sowel apostels,
profete, teoloë, ouderlinge, dienende weduwees, diakens, biskoppe en bestuurders.
4.4 Die Rapport voor die 2009 Sinode erken dat die opkoms van die Rooms Katolisisme
(en gevolglike sentralisering van kerklike gesag in die man, die biskop en die pous)
uiteindelik ‘n invloed gehad het op die verdwynende rol van die vroulike dienswerk in
die vroeë Christelike kerk (Acta 2009:601).
4.4.1 Die GKSA behoort hom dus te verantwoord oor die vraag of die posisie van vroue in
die kerk en in besondere dienste nie (net soos die res van die episkopaalse [Roomse]
ampsbeskouing) reformasie benodig nie.
Voetnoot: Dit is opmerklik dat die Rooms Katolieke Kerk deurlopend vroue toegelaat
het om die Woord amptelik te bedien. Hulle word slegs daarvan weerhou om die
Sakramente te bedien, omdat (volgens Rooms oortuiging) die Sakramente geloof
bewerk. Daarteenoor bely die Gereformeerde Kerke dat die Heilige Gees die geloof
deur die verkondiging van die evangelie bewerk (HK, So 25). Daar bestaan dus ‘n
ooreenkoms tussen die Roomse en (huidige) Gereformeerde standpunt, daarin dat
beide nie toelaat dat vroue die genade-instrumente, wat geloof kan bewerk, amptelik
bedien nie. Daar is na ons oortuiging geen Skrifgronde om so ‘n standpunt te
regverdig nie.
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5.

Beswaargrond 4 – Teenstrydige Kerklike praktyk en eksegese
Die besluit van die Sinode dat vroue nie as ouderlinge en predikante mag dien nie, lei tot
teenstrydighede in die eksegese en hermeneuse van die Skrif, asook tot
teenstrydighede in die kerklike praktyk. Deur hierdie teenstrydighede word die
Gereformeerde Kerke in die oë van sy lidmate en die wêreld ongeloofwaardig gemaak
en word sy verkondigingstaak belemmer.
5.1 Die besluit om vroue wel tot die amp van diaken en nie tot die amp van predikant en
ouderling toe te laat nie, kom neer op ‘n onderskeid tussen die ampte op grond van
geslag – iets wat nie deur die Skrif beveel word nie.
5.1.1 As God lidmate van die vroulike geslag kan roep en bekwaam om as diakens te kan
dien, is daar geen rede waarom Hy nie ook vroue kan roep en bekwaam om as
ouderlinge te dien nie. Daar is ook al sedert Sinode 1988 duidelikheid in die GKSA
dat daar geen Skrifgedeelte is wat dit verbied nie (Acta 2009:611).
5.1.2 Die werk van diakens behels nie minder nie: huisbesoeke, gesagvolle bediening van
die Woord, gebede, toesig oor die liefdesgemeenskap van die gemeente en leierskap
(wat tradisioneel as ouderlingtake beskou word).
5.1.3 Deur wel op grond van geslag onderskeid tussen die ampte te maak, laat Sinode
2009 “iets van die mens self” (geslagtelikheid) ‘n rol speel in die bekwaamheid tot die
amp. Hierteenoor bely ons dat geen bekwaamheid om God te dien uit die mens self is
nie, maar alleen deur God self is, wat ook die gawes gee (2 Kor 3:5; NGB, art 14).
5.2 Die uitsluiting van vroue uit die amp van predikant en ouderling is ooglopend kunsmatig
en ongeloofwaardig.
5.2.1 In die gemeentes van die Gereformeerde Kerke word vroue wel toegelaat om op
allerhande maniere die Woord te verkondig/bedien. Dit sluit in die kategese, in die
eredienste (deur sang en belydenis), in diensgroepe/kommissies, in
Sustersorganisasies, as diakens, in die samelewing ens.
5.2.2 Die uitsluiting van vroue van die verkondiging van die Woord as predikante, is
kunsmatig omdat daar op geen manier aangetoon kan word hoe vroue deur die
“betreding van die kansel” onbekwaam word/is om die Woord gesagvol te bedien nie;
terwyl hulle suiwere Woordverkondiging op al die ander bogenoemde terreine
volgens die GKSA wel Bybels aanvaarbaar is en as gesagvol beskou word.
5.2.3 Dat die besluit van Sinode 2009 neerkom op ‘n kunsmatige onderskeid tussen
geslagte blyk ook uit die volgende voorbeeld: Vroue word nie deur die GKSA
verhinder om teologie te studeer en as teoloë te kwalifiseer nie. Niks verhinder verder
‘n manlike predikant om in die GKSA ‘n preek te lewer wat volledig berus op die
suiwer eksegese van vroulike teoloë nie. Niks verhoed hom ook om ‘n oordenking of
“stigtelike woord” wat deur ‘n vroulike teoloog geskryf is, (met erkenning) as preek te
lewer nie. Maar die besluit van Sinode 2009 verhinder die vroulike teoloog om self as
predikant beroep te word en self die boodskap te bring. Die implikasie van die
Sinodebesluit is dus dat bloot ‘n predikant se “manlikheid” die preek
“gesagvol/amptelik/aanvaarbaar” maak, terwyl die vroulike teoloog nie self die preek
sal mag lewer nie, bloot as gevolg van haar vroulikheid, al is die inhoud van die preek
dan ook suiwer en word dieselfde boodskap uiteindelik gelewer.
5.2.4 Die besluit van 2009 Sinode om nie vroue in die kerk as predikante of ouderlinge te
laat dien nie, kom ook neer op ‘n kunsmatige en onhoudbare onderskeid tussen die
rol van Christenvroue in die kerk en die samelewing.
5.2.4.1 Gereformeerde vroue dien allerweë as leiers (ook van mans) in die samelewing. (‘n
Vrou was bv geruime tyd die rektor van die NWU, en talle teologiese professore het
op verskillende terreine onder haar leiding gedien.)
5.2.4.2 Vroue is in baie Gereformeerde gesinne (en in die meerderheid predikantsgesinne)
mede-broodwinners en beklee in hierdie verband dikwels leiersposisies in die
samelewing.
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5.2.4.3 Die besluit van Sinode 2009 lei tot die implikasie dat die rol van ‘n vrou verander
wanneer sy haar “binne die mure van die kerkgebou”/”in ‘n erediens”bevind. Sy
moet dan ‘n “swyende lidmaat” wees wat haar slegs “laat leer” en wat nie as leier
(predikant of ouderling) mag optree nie.
5.2.4.4 Hierdie radikaal verskillende rolle vir Christenvroue in die kerk en in die samelewing,
is kunsmatig, onhoubaar en kan nie op ‘n geldige wyse uit die Skrif
regverdig/verdedig word nie.
5.3 Die besluit om vroue uit die amp van ouderling en predikant te weer, berus wat ‘n
sleutelteks betref, op selektiewe en willekeurige eksegese.
5.3.1 Die verstaan van die opdragte aan vroue in 1 Timoteus 2:1-8 speel ‘n sleutelrol in die
standpunt van diegene wat vroue nie as ouderling of predikante wil laat dien nie (Acta
2009:638-651).
5.3.2 Die verstaan van hierdie opdragte as dat hulle betrekking het op die erediens (Acta
2009:651, 10.9.5.2b-10.9.5.3b) is nie geldig nie en willekeurig, omdat die woorde “in
die erediens” nie in die grondteks voorkom nie. Daarby is dit duidelik dat die opdragte
aan vroue algemene gedragsvoorskrifte is, wat nie direk op die erediens betrekking
het nie. (Byvoorbeeld die opdrag tot “goeie werke” [1 Tim 2:10] wat nie so verstaan
kan word dat hulle “goeie werke” is wat net binne die erediens gedoen moet word
nie.)
5.3.3 Die besluit van Sinode 2009 bring mee dat die sogenaamde “swyggebod” op ‘n
ongeldige en willekeurige wyse in hierdie Skrifgedeelte uitgesonder word en dat
hierdie opdrag as “meer gesagvol” as ander opdragte in hierdie Skrifgedeelte hanteer
word.
5.3.3.1 Behalwe die “swyggebod” is daar in 1 Tim 2:8-15 ook verskeie ander opdragte aan
vroue waaronder ‘n verbod op gevlegte hare, die dra van goud, pêrels en duur klere
en ‘n verbod aan die vrou om (enige) onderrig te gee.
5.3.3.2 Deur die besluit van Sinode 2009 word net een van hierdie opdragte (die
“swyggebod”) met sinodale gesag op Gereformeerde vroue afforseer, terwyl die
ander opdragte bloot geïgnoreer word en nie met dieselfde erns in die kerke
toegepas word nie. (In geen Gereformeerde Kerk word vroue byvoorbeeld verbied
om hulle hare te vleg of goud of pêrels te dra nie.)
5.3.3.3 Daar bestaan geen grammatiese, semantiese of enige ander eksegetiese gronde
om op hierdie manier selektief onderskeid te maak tussen die opdragte in 1 Tim 2:815 nie. Hulle staan in dieselfde Skrifgedeelte en word aan dieselfde mense wat in
dieselfde omstandighede lewe, gegee.
5.3.3.4 Sulke willekeurige omgaan met, en toepassing van die Skrif voldoen nie aan die
Gereformeerde hermeneutiese vertrekpunte nie (Acta 2009:604-610).
5.4 Die uitsluiting van vroue uit die amp van predikant belemmer die kerk se
verkondigingstaak.
5.4.1 Dit is uit ander kerkverbande en die lewenspraktyk duidelik dat ook vroue deur die
Heilige Gees met die nodige gawes toegerus kan word om as ouderlinge en
predikante te kan dien, en dat hulle bediening geseënd is.
5.4.2 Die miskenning van hierdie gawes en die nalating om die gawes wat die Gees gee te
gebruik, verhinder die kerk in sy verkondigingstaak.
Die Gereformeerde Kerk Krugersdorp versoek die Sinode dringend om die erns van
bogenoemde besware en die meriete daarvan in te sien, aangesien ons as Kerkraad en
gemeente nie langer in ons gewete voor God kan voortgaan om vroue uit die amp van
ouderling en predikant te weer nie.
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21.6 - Sien 21.9

21.9 BESWAARSKRIF GK POTCHEFSTROOM-NOORD/NOORDBRUG TEEN
DIE BESLUIT VAN SINODE 2009 OOR DIE VROU IN DIE DIENSTE VAN
OUDERLING EN PREDIKANT (Artt 17, 24, 258) [Hierdie Beswaarskrif
vervang 21.6 – nie gepubliseer nie]

21.7

BESWAARSKRIF VAN AH KLOPPER, AP KRUGER, AH STAVAST EN RL
VORSTER OOR BESLUIT VAN SINODE 2003 OOR DIE VROU IN DIE
AMP (Artt 17, 25, 258)

A.
B.
C.
D.
E.

Ds AH Stavast stel die beswaarskrif.
Besluit: Die beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 9.
Ordevoorstel: Dr WC Opperman hou die ordevoorstel voor.
Besluit: Ordevoorstel word aanvaar met aanbevelings.
Met die aanvaarding van die ordevoorstel word die beswaarskrifte in verband met die
vrou in die besondere dienste eers op 'n volgende Sinode beoordeel word, aangesien
daar sake is wat dringende aandag moet geniet alvorens hierdie beswaarskrifte tot
opbou van kerke gehanteer kan word (kyk Beswaarskrif 21.3 in Handelinge 2012).

F.
1.

BESWAARSKRIF
Die Sinodebesluit waarteen beswaar gemaak word
Die beswaar is gerig teen die volgende besluit van Nasionale Sinode 2003 (Acta
2003:591, E. Kommissierapport, 4 en p593. Besluit. Soos gewysig deur “Errata
Handelinge” soos voorsien deur die Administratiewe Buro):
“E. KOMMISSIERAPPORT
“Samevattende aanbevelings van die Kommissierapport.
“Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek van die vrou
in die kerk:
“4. Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as
diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die Sinode oordeel verder dat
bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die
Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende rol vir vroue
in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie,
maar andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van diaken geplaas word nie.”
(Acta 2003:591, 4).
“BESLUIT:
1. Goedgekeur.
2. Die Deputaterapporte (3) sowel as die Kommissierapport word na Deputate verwys vir
verdere studie.”

2. Beswaargronde
2.1 Beswaargrond 1
Gelowiges kan nie van harte glo dat vroue in die amp (diens) van diaken verkies en
bevestig kan word nie.
2.1.1 Beredenering
2.1.1.1 Die ampte (dienste) van die Kerk is ‘n saak van geloof
Die ware Kerk van Jesus Christus is nie iets wat deur mense uitgedink is nie, maar
is ‘n skepping van Jesus Christus Self deur sy Woord en Gees (Matt 16:18). Vir
sover dit die mens betref, is die Kerk die liggaam van Christus (1 Kor 12:27) daarom
‘n saak van geloof (NGB, art 27). Die ampte (dienste) van of in die kerk is instellings
van God (Rom 1:1; Ef 4:11,12 en 1 Tim 3:1,10), en daarom beginselsake.
Alle beginselsake ten opsigte van die wese en die welwese van die Kerk moet geglo
kan word op grond van die Woord van God.
Die ampte (dienste) van die Kerk is so ‘n beginselsaak (NGB, art 31) wat deur die
Kerk geglo word. “Alle besondere dienste is gelyk, want almal bedien Christus se
gesag. Daar is wel ‘n onderskeid in die gerigtheid van die onderskeie dienste. By die
regeerouderling is die diens gerig op die bediening van Christus se koningskap, by
363

die diaken op die bediening van sy priesterskap, en by die leerouderling op die
bediening van sy profeetskap” (vgl Acta 2009:598, 4.4, voorlaaste paragraaf).
2.1.1.2 Die Kerk kan egter sonder twyfel wel glo dat Jesus Christus manlike ampsdraers
(dienaars) roep
God se Woord stel dit in geen onduidelike taal nie dat daar ouderlinge, diakens en
predikante in ‘n gemeente moet wees:
Jesus Christus, die Hoof van sy Kerk (Ef 1:22), het aanvanklik apostels en profete
laat optree (Ef 2:19-22; Heb 1:1; 2 Pet 1:16-19). Hierdie apostels het ouderlinge,
diakens en evangeliste of leraars aangestel (Hand 6:2-6; 14:23; 1 Tim 1:18; 1 Tim 3;
1 Tim 4:6-16). Telkens word van manne gepraat wat in hierdie besondere ampte, of
dienste aangestel is.
Dit is dus onwaar dat geslagtelikheid nie in die besondere ampte (dienste) ter sprake
is nie (vgl Acta 2009:533, 6.4.4, Verstaanswyse 2).
Daarom kan die Kerk met alle vrymoedigheid glo dat Jesus Christus manlike
ouderlinge, diakens en predikante in sy diens roep en gebruik (Rom 1:1).
2.1.1.3 Geloof berus op sekerheid
2.1.1.3.1 Die Heidelbergse Kategismus, Son 7:21, stel dit duidelik dat geloof op sekerheid
berus:
“Ons glo met die hart en bely met die mond dat ‘n ware geloof is nie alleen ‘n
vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar
het vir die waarheid aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue wat die Heilige Gees
deur die Evangelie in my hart werk”… (HK, 7:21).
2.1.1.3.2 Die Heilige Gees werk ware geloof in my hart slegs wanneer ek ‘n vasstaande,
versekerde kennis het van ‘n saak uit God se Woord (Rom 10:17). Die Heilige
Gees werk nie geloof in my hart deur middel van onsekerhede nie, want Hy is die
Gees van waarheid (Joh 14:17).
2.1.1.3.3 Die HERE God kan nie verheerlik word deur geloofsdade wat op onsekerheid
berus nie (Heb 11:6).
2.1.1.4 Die Sinodebesluit oor vroulike diakens berus op onsekerheid
2.1.1.4.1 Die Sinode 2003 oordeel self dat daar “nie duidelike sekerheid bestaan” (dws, in
God se Woord) dat vrouens in die amp van diaken verkies kan word nie (vgl Acta
2003:591, E. Kommissierapport, 4 en ook p574, 3.6.2.1 tot 3.6.2.3).
2.1.1.4.2 In die lig van die sekerheid vanuit God se Woord waarop geloof gegrond is, hoe
kan die Sinode nou verwag dat iets waarvan hyself nie seker is nie, van harte
geglo moet word? Dit is gewoon onmoontlik – die Heilige Gees werk nie so nie.
Hy werk en leer sy gelowiges vanuit die versekerde waarheid van die Woord. (Joh
14:26; 16:13; 17:17). Die seën van die HERE kan ook nie verwag word op ‘n saak
wat nie vanuit die Woord geglo kan word nie.
2.1.1.4.2.1 Die onsekerheid ten opsigte van vroulike diakens word verder beklemtoon deur
die feit dat bogenoemde Rapport (2.1.1.2 hierbo) die begrip van twee of meer
“verstaanswyses” gebruik (vgl Acta 2009:515, 517, 518, 519, 522, 532 en 533).
Die Rapport sê o.a: ”Die verskillende verstaanswyses is die gevolg van ons
onvermoë om die Skrif duidelik te verstaan. Die Deputate hou gevolglik twee
stelle aanbevelings aan die Sinode voor met aanbevelings” (Acta 2009:533, 7,
Samevattende opmerking).
Dit is mos ‘n duidelike erkenning dat daar onsekerheid bestaan of vroue wel in
die diens van diaken mag word!
2.1.1.4.2.2 Dieselfde onsekerhede kom navore in die boek “Manlik en Vroulik in die Kerk.
Geslagtelikheid en die besondere dienste” (Breed, DG, JvRensburg, Fika,
Jordaan, GJC. 2008). Ná die eksegese en hermeneuse van die betrokke
Skrifgegewens word deurgaans verskillende “verstaansmoontlikhede”
voorgestel (bv p130-131). Die boek sluit af met: “Hiervolgens is daar by die
betrokke Skrifdele nie noodwendig meervoudige betekenismoontlikhede nie,
maar wel meervoudige verstaansmoontlikhede” (Douw G Breed, Fika J van
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2.1.1.4.3

Rensburg en Gert JC Jordaan 2008:204, par 17.3.2.2 Besluitneming, eerste
kol). As ‘n saak moontlik só of sus kan wees, is dit mos nie ‘n sekerheid nie!
As ons dan onseker is oor wat God se Woord openbaar ten opsigte van vroue
in die besondere dienste, waarom hou ons nie by wat seker is nie – soos bv in
Hand 6:3 en 1 Tim 3:2, waar duidelik van “manne” as diakens gepraat word?
Die onsekerheid van vroulike diakens word ook beklemtoon deur die besluit van
Sinode 1988: “Daar kan ook nie sonder teëspraak voldoende bewys word dat
vroulike lidmate (getroud of ongetroud) in die diens van diaken dien nie.
BESLUIT: Goedgekeur” (Acta 1988:522, 3.7.3). (Hierdie besluit staan steeds!)

2.1.1.5 Die implikasie van die onsekerheid dat daar nie geglo kan word dat vroue in die
amp (diens) van diaken verkies en bevestig kan word nie
2.1.1.5.1 In die Bevestigingsformulier vir diakens word gevra: “Is u in u hart daarvan oortuig
dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God Self tot hierdie
heilige diens geroep is?” Iemand wat hierop bevestigend voor God wil antwoord,
moet verseker kan glo dat hy (of sy) deur God geroep is op grond van sy Woord.
2.1.1.5.2 As twee Nasionale Sinodes van die GKSA (1988 en 2003) besluit het daar is
onsekerheid in die Woord is of vroue in die amp (diens) van diakens bevestig mag
word, hoe kan dan van ‘n vrou verwag word om te sê sy is oortuig, dit wil sê, sy
glo en vertrou dat sy deur God as diaken geroep is?
2.1.1.5.3 Die implikasie is dat daar ‘n valse roeping na die vrou kom, want roeping kan tog
nie losgemaak word van wat die Woord sê nie. Om ‘n onsekere roeping te
aanvaar kom neer op gewetebinding (NGB, 32).
2.1.1.5.4 Dit is ook ‘n gewetebinding op diegene (die Kerkraad en die gemeente) wat die
uitwendige roeping laat uitgaan.
2.2

Beswaargrond 2
Sinode 2003 se besluit oor vroulike diakens impliseer ‘n verkeerde siening oor die
gesag van die Skrif
2.2.1 Beredenering
2.2.1.1 Die Sinode “oordeel dat belangrike tekste soos Rom 16:2; 1 Tim 3:11 en 5:9-11 baie
lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike en
ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel…” (vgl Acta 2003:591, E.
Kommissierapport, 4).
2.2.1.2 Die Sinode weerspreek homself met hierdie “oordeel” as besluit word dat: “Daar kan
nie op grond van Rom 16:1-2 met absolute sekerheid gesê word of Fèbè in die
besondere diens van diaken gedien het of nie” (Acta 2003:574, 3.6.2.1) en: “Dit is
nie moontlik om met sekerheid te sê of “die vroue” hier na vroulike diakens, of na
vroue van diakens, of na vroue wat diakonale diens saam met diakens verrig het,
verwys nie” (Acta 2003:577, 3.8.4.3), maar dan tóg sê dat hierdie tekste (Rom 16:12; 1 Tim 3:11 en 5:9-11) ‘n belangrike en ondersteunende rol speel.
2.2.1.3 Verder kan gevra word: Wát “ondersteun” hierdie tekste?
2.2.1.3.1 Die logiese antwoord behoort te wees: ‘daar is ander tekste wat die saak
onbetwisbaar ondersteun’. Maar sulke tekste is daar nie!
2.2.1.3.2 Die implikasie is dan: Dit is “Die Kerk” (maw die “Gereformeerde Kerke in
ekumeniese verband”) wat besluit het dat daar vroulike diakens kan wees, en dat
bogenoemde tekste dié besluit sou ondersteun.
2.2.1.3.3 Maar dit is ‘n verkeerde siening van die gesag van die Skrif. Hier gaan die
inisiatief van “Die Kerk” uit, terwyl die Woord bloot net ‘n ondersteunende rol
speel. Eintlik behoort dit andersom te wees: op gesag van wat die Woord sê,
besluit “Die Kerk”!
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2.3

Beswaargrond 3
Die besluit dat vroulike diakens verkies kan word, is besig om die eenheid van die
geloof in die GKSA te vernietig.
2.3.1 Beredenering
2.3.1.1 In HK, 21:54 bely die GKSA dat Jesus Christus vir Hom ‘n gemeente uitverkies het
in die eenheid van die ware geloof. Dit wil sê, die hele GKSA glo presies dieselfde
oor die beginsels van die ware geloof vanuit God se Woord. Daar is nie sommiges
wat só glo oor ‘n saak en ander weer sus nie.
2.3.1.2 Hierdie eenheid (en eendersheid) in die ware geloof moet bewaar word.
2.3.1.3 Wanneer prof PJ de Bruyn in sy boek, “Die Gesonde Leer” (1998:13) vra: Waarom
is Belydenisskrifte noodsaaklik, is die antwoord: “Om eenheid tussen die
verskillende kerke en gelowiges te bewaar, sodat elkeen nie maar verkondig wat hy
wil en daar verwarring ontstaan nie”.
2.3.1.4 Ook die hele Kerkorde is daarop uit om die eenheid van die gelowiges te bevorder.
Vergelyk KO, artt 1, 3-5, 9, 15-17, 22-25, 31, 35, 43, 44, 53-55, 61-62, 71-81, 82-85,
86. Terwille van die eenheid onder kerke sluit die KO af met art 86 wat dit stel dat
daar “algemene stemme” (algemene instemming) moet wees wanneer die KO
gewysig sou word. Dit dui daarop dat ons as gelowiges die eenheid van die geloof
moet opsoek en bewaar. Die Here het juis die dienste/ampte (KO, artt 1, 2)
daargestel om toe te rus, op te bou tot eenheid, “sodat ons nie meer kinders sou
wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van
lering … nie” (vgl Ef 4:11-16).
2.3.1.5 Sinode 2003 se besluit dat vroue in die amp van diaken bevestig kan word, se
gevolge is egter dat die eenheid van die geloof in die GKSA ernstig geknou is. En
selfs die kiem het dat hierdie eenheid vernietig kan word. Sommige lidmate meen
vroue kan dien as diakens, ander glo dit nie. En dan soek hulle maar ‘n ander
heenkome in ‘n ander gemeente waar daardie gemeente die gebruik het wat hulle
pas. Talle kerkregtelike onsmaaklikhede en verdeeldheid het ontstaan as gevolg
hiervan. Van hierdie kerkregtelike onsmaaklikhede en verdeeldheid kan die
Gereformeerde Kerke in Klassis Ventersburg besonderlik getuig. Hierdie droewige
toestand van verdeeldheid word so te sê in die hele GKSA opgemerk.
2.3.1.6 Die Sinode het besluit: vrouens “kan” as diakens in die GKSA verkies en bevestig
word – dit wil sê dit kan gedoen word, of maar gelaat word. Hoe verwarrend is dit
nie! Werk geloofseenheid só? Is dit die werkswyse van die HERE God met sy
gelowiges? Nee, Hy laat hulle in sy diens nie op twee gedagtes hink nie (1 Kon
18:21, Ef 4:11-16).
2.3.1.7 Die genoemde besluit bedreig die eenheid in geloof deurdat die indruk geskep word
dat die ampte in die Kerk ‘n middelmatige saak is waaroor ooreengekom kan word
om van mekaar te verskil, of wat maar goedskiks gelaat kan word na gelang van
omstandighede. Intussen is die ampte ‘n beginselsaak (NGB, 31).
2.3.1.8 Die genoemde besluit is daarom ook in stryd met NGB, 32 waar onder andere bely
word: “Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar
en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou.”
2.4

Beswaargrond 4
Die Sinode 2003 mislei onbewustelik die kerkvolk in sy uitspraak tov die vrou as diaken
wanneer die “Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband” as ‘n motivering gebruik
word waarom dit dan geregverdig is dat vroue wel diakens mag wees.
2.4.1 Beredenering
2.4.1.1 Die Sinode sê die volgende op p591, 4, tweede sin: “Die Sinode oordeel verder dat
bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9-15 baie lank reeds in die
Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n belangrike ondersteunende rol vir
vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar enersyds nie duidelike sekerheid
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bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op vroue in die amp van diaken
geplaas word nie.” (Ondergetekendes se beklemtoning.)
2.4.1.2 Die implikasie van hierdie stelling is
2.4.1.2.1 dat al die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband eintlik al lankal
duidelikheid het dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9–15 vroue
in besondere ampte ondersteun. Dit is eintlik net ‘n kwessie van formaliteit dat
GKSA ook dit so formeel moet besluit. Waarom nog langer wag?! Die hele
Gereformeerde wêreld doen dit – waarom nie ook ons nie!? Eintlik is daar geen
onduidelikheid oor wat daardie bepaalde tekste oor die vrou as diaken sê nie. Dit
is so duidelik dat die hele Gereformeerde ekumeniese wêreld dit eens is dat
hierdie tekste ondersteunend is vir vroue in besondere ampte (dienste).
2.4.1.2.2 dat alle Gereformeerde Kerke wêreldwyd dit ondersteun;
2.4.1.2.3 dat alle Gereformeerde Kerke dit al lank reeds ondersteun – net GKSA nog nie.
Ons is dus ver agter. Ons moet by die ander kerke aansluit!
2.4.1.2.4 dat nie-Bybelse gronde meer krag het as Bybelse argument, want daar is
“enersyds nie duidelike sekerheid” nie, maar omdat al die Gereformeerde Kerke
in ekumeniese verband dit eintlik al lankal ondersteun en wel goedkeur, keur
Sinode 2003 dit ook nou maar goed.
2.4.1.3 Die ondergetekendes is egter van mening dat dit nie waar is dat al die
Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband eintlik al lankal duidelikheid het dat
bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9–15 vroue in besondere ampte
ondersteun nie!
Byvoorbeeld:
2.4.1.3.1 Sinode Middelburg (Nederland) van 1581 (soos beskryf deur GKSA Sinode 1988,
Acta:517, 3.5.3) en ook Sinode van Dordtrecht (Nederland) van 1618-1619 (soos
beskryf deur GKSA Sinode 1988, Acta:517, 3.5.3) het nie die gedagte van vroue
as diakens ondersteun nie.
2.4.1.3.2 So ook het Sinode GKSA van 1988 (Acta:507–523) en Sinode 2003 (Acta:545556; en 559-590 – die hele 3) die teendeel besluit!
2.4.1.3.2.1 Vergelyk bv Sinode 1988, Acta 507-523.
2.4.1.3.2.2 Vergelyk bv Sinode 2003, Acta:545-556: bv 5.1.1.7 en 5.2.1.4.
2.4.1.3.2.3 Sinode 2003, Acta:559-590 – die hele 3, vgl byvoorbeeld 3.2.3.5.2, 3.2.3.5.3,
3.2.3.5.3, 3.2.3.6.4, 3.2.3.6.5, 3.2.3.9, 3.2.3.10 en 3.3.1.6.
2.4.1.3.2.4 Sinode 2003, Acta:559-590: bv p574, 3.6.2 (spesifiek van Rom 16:1-2) en p577,
3.8.4 (spesifiek van 1 Tim 3:11) en p579, 3.9.2 (spesifiek van Rom 1 Tim 5:915) en ook p580-590, 3.10.2, 3.11.4, 3.12.2, 3.13.5 en p590, 3.14.2 bevestig
telkens dat Sinode 2003 nie die gedagte van vroue as diakens ondersteun nie.
2.4.1.3.2.5 Vergelyk bv Acta 2003:561, 3.2.1.1.1; p568, 3.2.3.10.6; p569, 3.3.2; p574,
3.6.2; p576, 3.8.3.3; p577, 3.8.4; p578, 3.9.1.4 en 3.9.1.5; p579, 3.9.2; p585,
3.11.4; p587, 3.13.2.4; p589, 3.13.4.2 en 3.13.5 en p590, 3.14.2.
2.4.1.3.3 Sinode Middellande het in 2004 besluit (soos aangehaal deur Die Kerkblad, April
2005:23) dat:
2.4.1.3.3.1 “’n brief aan Sinode GKSA gerig moes word waarin Middellande se wantroue
uitgespreek word, omdat hulle nie vir advies gevra is hieroor nie. En dat Sinode
GKSA in die toekoms almal moet ken in sake wat die kerk as geheel raak…“.
2.4.1.3.3.2 “Die Sinode het besluit dat kerke wat reeds vroue as diakens bevestig het
hierdie gebruik sal stop totdat advies van die deputate tydens die volgende
sitting van die Sinode gedien het”.
2.4.1.3.4 Ekumeniese kerke
2.4.1.3.4.1 As die stelling van Acta 2003:591, 4 net dui op al die ander kerke met wie
GKSA in korrespondensie staan of in gesprek is, is dit ook nie waar dat “al die
Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband eintlik al lankal duidelikheid het
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dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 5:9–15 vroue in besondere
ampte ondersteun nie”!
2.4.1.3.4.2 Die boek van Douw G Breed, Fika J van Rensburg en Gert JC Jordaan (2008:
Manlik en Vroulik in die kerk. Geslagtelikheid en die besondere dienste) meld
op bladsye 33-35 dat die GKSA met die volgende 13 kerklike gemeenskappe
bande van kerklike eenheid het, naamlik:
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland; Nederlands Gereformeerde
Kerken; Gereformeerde Kerken Nederland (Vrijgemaakte); Gereformeerde Kerk
Botswana; Eglise Reformee Confessante au Congo; Christian Reformed
Church in North America; Orthodox Presbyterian Church; Free Church of
Scotland; Free Church of Scotland (Continuing); Christian Reformed Churches
of Australia; Reformed Churches of New Zealand; The Reformed Church in
Japan; The Presbyterian Chuch in Korea.
2.4.1.3.4.3 Slegs die volgende van hierdie 13 kerkgemeenskappe het besluite geneem dat
vroue in al die besondere dienste toegelaat kan word, naamlik: Die Christian
Reformed Church in North America en die Nederlands Gereformeerde Kerken
(Breed, et al. 2008:34).
2.4.1.3.4.4
Die Christian Reformed Churches of Australia het besluit dat die vrou tot die
diakenamp toegelaat kan word (Breed, et al. 2008:34).
2.4.1.3.4.5
Die Presbyterian Chuch in Korea “gebruik vroue as diakonesse op die wyse
waarop Calvyn dit gereël het” (Breed, et al. 2008:34). Met ander woorde dat
vroue saam met die diakens mag werk om armes en siekes te versorg en te
help (Breed, et al. 2008:32 en 34).
2.4.1.3.4.6
Dus: Daar is slegs 3 van die 13 kerkgemeenskappe met wie die GKSA ‘n
kerklike eenheid het wat aanvaar dat vroue wel as diakens kan diens doen en
1 wat van diakonesse gebruik maak. Breed (et al. 2008:34 en 35) meld ook
dat teen die tyd van die Dordtse Sinode 1618/1619 die gebruik om van
diakonesse gebruik te maak verval het.
2.4.1.3.4.7
Die volgende voorbeelde van Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband,
gebruik nie Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11 en 5:9-15 as ondersteunende tekste ten
gunste van vroue in ‘n besondere amp nie:
2.4.1.3.4.7.1
Reformed Churches of New Zealand: Rev John Rogers was hierdie kerke
se afgevaardigde by GKSA se Sinode 2003.
2.4.1.3.4.7.1.1
Hy het soos volg op die besluit insake die vrou in die amp as diaken
tydens die Sinode geantwoord (aangehaal uit ‘n brief, p1, 2 van Rev
John Rogers aan ds AH Stavast, dd 17 Junie 2005):
“I quote from my report to our Ecumenical Relations Committee;
“… Let me express my concerns at this point only very briefly. Perhaps
the Church has been wrong for many 100s of years regarding the office
of deacon as having the same status as an office holding a ruling
authority in the church altho exercising a different ministry than that of
the elder and deacon. And we would have no problem discussing that &
if in fact we have been wrong, then opening up the office as a nonauthority bearing office.
“But up until now that is what we have all believed. You have today
opened the office of deacon to women without first discussing two
aspects of the question that concern me and I think would concern the
RCNZ:
(i) You have not thought about your theology of ordination. If ordination
confers an authority derived from the apostles, the question of the
relative authority of the offices needs to be settled first.
(ii) In your present CO you allow for deacons to be co-opted onto the
session when a session has only three members or fewer. That
infers that you see the office of deacon as an authority-bearing
368

office. There must be a biblical rationale behind that. But you have
made your decision today without first studying whether that
rationale was a correct understanding of Scripture or not.
“In short bro chairman you have put the cart before the horse and
that will concern us. I may also say that these are also the
sentiments of bro Sikkema of the URCNA."
2.4.1.3.4.7.1.2
Ten opsigte van ‘n vraag oor wat die amptelike standpunt van die
Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) oor vroue in die amp van
diaken is, antwoord hy (p3, 5.2):
“As a matter of fact, we have never, as a Synod, studied the whole
question, so you could say, on paper, we don't have an official position.
Yet, is most definitely our practice and position since the beginning of our
Churches; it was one of the stated reasons we broke relations with the
CRCNA and we discussed the whole question of our relationship with the
CRCNA for fifteen years and sympathy for their position did not gain
traction within our Churches right through that time; it is one of the points
of controversy between us and the CRCA (Australia) at the present
time.”
2.4.1.3.4.7.2
United Reformed Churches of North America: Ook hulle was nie te vinde vir
die besluit wat GKSA tydens Sinode 2003 geneem het nie (so bevestig Rev
John Rogers in die brief van 17 Junie 2005):
“In short bro chairman you have put the cart before the horse and that will
concern us. I may also say that these are also the sentiments of bro
Sikkema of the URCNA." (p2, punt 2).
En:
“I showed Ray Sikkema (United Ref Chs NA) before I spoke and he agreed
with me. He was very upset.” (p3, 5.3).
2.4.1.3.4.7.3
The Presbyterian Church in Korea: Volgens Acta 2000 (416, 417, 2.2.4;
3.1.1.2.2) word twee soorte diakensdienste gehandhaaf. 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 as diakens bevestig te word.
2.4.1.3.4.7.4
Reformed Church of Australia: Volgens Acta 2000 (416, 417, 2.2.4;
3.1.1.2.1) word vroue lidmate in diakonale dienste geïmplementeer, maar
sonder om hulle in die diens van diaken te bevestig. Hulle is deel van die
diakonale span, maar funksioneer afsonderlik van die Kerkraad.
2.4.1.3.4.7.5
Die mening van prof GJC Jordaan in ‘n artikel in Die Kerkblad (29 Januarie
2003:5, 6) bevestig verder dat daar nog meer kerke in ekumeniese verband
is wat nie die betrokke teksverse ondersteunend gebruik nie: “Maar
terselfdertyd is dit ‘n koers wat die GKSA verder [weg] laat beweeg van ‘n
beduidende deel van die Gereformeerde wêreld, soos die Reformerd
Church of New Zealand, die United Reformed Church of North America, die
Christelik Gereformeerde Kerken en Christelik Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt) in Nederland.”
2.4.1.4 Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar nie eenstemmigheid is onder die
Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband oor die sogenaamde ondersteunende
rol wat die betrokke kerke in die argumentasie speel nie. Die stelling van Sinode
2003 kan dus lidmate verwar en mislei.
2.4.1.5 Kan vroue én die Kerkraad én die gemeente met oortuiging glo en met approbasie
(goedkeuring) die verkose of aangewese vroue in die amp (diens) laat bevestig as
dit uit bostaande getuienisse duidelik blyk dat al die Gereformeerde Kerke in
ekumeniese verband NIE hierdie Bybeltekste as ondersteuning van vroue in die
diens van diaken gebruik nie? Dit gee die vroulike lidmaat wat as diaken verkies kan
word geen geloofssekerheid dat sy wel in die amp bevestig mag word nie.
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3.

In die geheel gesien
Hoe kan lidmate ‘n vroulike diaken as gesant van die HERE in hulle huise ontvang as
daar nie die sekerheid is dat sy wel volgens die HERE se Woord wettig tot die amp
(diens) verkies en bevestig is nie, of as daar nie sekerheid is dat God se Woord vroue as
diakens toelaat nie?

4.

Versoek
Sinode 2012 word dus versoek om die besluit van die Nasionale Sinode 2003 (Acta
2003:591. E. Kommissierapport, 4 en p593. Besluit. Soos gewysig deur “Errata
Handelinge” soos voorsien deur die Administratiewe Buro), naamlik dat vrouens in die
amp van diaken kan dien, onvoorwaardelik te herroep en te erken dat God se Woord nie
só leer nie.
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21.8

A.
B.
C.
D.
E.

BESWAARSKRIF VAN KLASSIS OOSTELIKE PRETORIA OOR BESLUIT
VAN SINODE 2009 – DAT VROUE NIE AS PREDIKANT EN OUDERLINGE
MAG DIEN NIE (Artt 17, 27, 258)

Dr FP Kruger stel die beswaarskrif.
Besluit: Die beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 7.
Ordevoorstel: Dr WC Opperman hou die ordevoorstel voor.
Besluit: Ordevoorstel word aanvaar met aanbevelings.
Met die aanvaarding van die ordevoorstel word die beswaarskrifte in verband met
die vrou in die besondere dienste eers op 'n volgende Sinode beoordeel word,
aangesien daar sake is wat dringende aandag moet geniet alvorens hierdie
beswaarskrifte tot opbou van kerke gehanteer kan word (kyk Beswaarskrif 21.3 in
Handelinge 2012).

F. BESWAARSKRIF
1.

Besluit waarteen beswaar gemaak word
Die besluit waarteen beswaar gemaak word: Sinode 2009 “…besluit volgens die
goegekeurde aanbeveling, 4.2, dat vroue nie in die besondere dienste van predikante en
ouderlinge mag dien nie” (Acta 2009:667).

2.

Beswaargrond
Die Sinode 2009 het nie wys gehandel deur oor hierdie saak ‘n gewetensbindende
besluit te neem nie.

3.

Motivering
Vir ongeveer 25 jaar voor Sinode 2009 is daar reeds in die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika studie gedoen oor vroue se plek in die kerk en hulle moontlike betrokkenheid
by die besondere dienste in die kerk. In al hierdie jare kon daar nooit tot
eenstemmigheid gekom word oor hierdie saak nie. Dit het ook weer uit die laaste
Kommissierapport by Sinode 2009 geblyk waar indringende studie gedoen is oor die
saak van vroue in die besondere dienste. Veral by die eksegese van die Skrifgedeeltes,
1 Kor 14:33-35 en 1 Tim 2:8-15, het die verskille duidelik na vore getree.
Die Kommissierapport was eenstemmig daaroor dat die verskille nie te make gehad het
met die erkenning van die Skrifgesag of verkeerde hermeneutiese en eksegetiese
uitgangspunte en praktyke nie. In die woorde van die Kommissie is gestel: “Die twee
standpunte soos uiteengesit in hierdie Rapport rus op die Skrifbeskoulike en
hermeneutiese vertrekpunte ooreenkomstig die leer van die kerk soos uiteengesit in
punte 6 en 7. Die verskil tussen die twee standpunte lê op die vlak van eksegetiese
sintese” (10.16.1 van die Rapport). Van hierdie standpunt het die Sinode kennis
geneem. Die Sinode het in sy besluitneming ook geen eksplisiete gronde gegee waarom
een van die twee opsies nie aanvaarbaar sou wees nie. Twee standpunte wat albei
eksegeties vanuit die Woord vasgestel is en tog duidelik verskil. Twee standpunte wat
nie een in botsing is met die Belydenisskrifte nie, omdat die saak van vroue in die
besondere dienste al dan nie, nie opsigself ‘n belydenissaak is nie (vgl 10.16.2 van die
Rapport).
Tog neem die Sinode in hierdie omstandighede ‘n gewetensbindende besluit wat in die
lig van bogenoemde paragrawe nie ‘n wyse handeling was nie. Die gewetensbindende
aard van die besluit lê veral opgesluit in die woorde: “mag dien nie” (die Sinode het in
die lig van die behandeling van die Rapport tot die oortuiging gekom dat vroue nie in die
besonder dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie” – ons onderstreping).
Hierdie gewetensbindende besluit is verder nie wys nie omdat dit die volgende
implikasies insluit:
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1. Die Sinode gee die versekering dat dit die wil van God is dat vroue nie in die
Gereformeerde Kerke sal dien as predikante en ouderlinge nie.
2. Die Sinode gee die versekering aan lidmate dat God nie, binne sy vrymagtige wil, te
enige tyd ‘n vrou sal roep om in die Gereformeerde Kerke te dien as predikant of
ouderling nie.
3. Aan ‘n suster wat verklaar dat sy onder die besef en sekerheid is van die innerlike
roeping om in die diens van predikant of ouderling te staan en dit begeer, word met
sekerheid verklaar dat dit wat sy as roeping beleef en ervaar, nie van die Here af kom
nie en dat die Heilige Gees dit nie in haar bewerk het nie. Dit is gevolglik ‘n verkeerde
en sondige begeerte wat sy moet bely en waaroor sy vermaan behoort te word.
Gelowiges van albei standpunte (vir of teen vroue in die diens van predikant en
ouderling) voel vanuit die Skrif, gelei deur die Heilige Gees, baie sterk oor daardie
standpunte. Albei groepe is in hulle gewetens voor God daarvan seker en daarvan
oortuig. Eksegese van leidende teoloë kon oor soveel jare nie met een duidelike
eksegetiese standpunt uit die Skrif na vore kom oor hierdie saak nie.
4.

Gevolgtrekking
In die lig van bogenoemde uiteensetting en motivering sou die Sinode wys gehandel het
deur ‘n besluit te neem wat nié die gewetens van die Kerke en die lidmate bind nie. Hiér
dien die besluit van Sinode 2003, oor die vrou in die diakenamp as voorbeeld van groot
wysheid – Sinode 2003 het besluit: “die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat
vroue wat die nodige gawes het, as diakens in die GKSA verkies en bevestig kán word”
(ons onderstreping).
Hier is geen gewetensbindende “moet” of “mag” in hierdie besluit nie, maar net “kan”,
wat ruimte skep en moontlikhede oopmaak vir die gewete van lidmate of Kerke.

5.

Aanbeveling
Die Klassis Oostelike Pretoria versoek die Sinode nederig om sy besluit oor vroue in die
besondere dienste van predikante of ouderlinge te verander en ook hiér (soos by die
besluit oor die diakens) die woord “kan” te gebruik. Só sal daar geen gewetensbinding
wees oor ‘n saak waaroor daar sulke oortuigde, uiteenlopende standpunte is nie.
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21.9

BESWAARSKRIF GK POTCHEFSTROOM-NOORD/NOORDBRUG TEEN
DIE BESLUIT VAN SINODE 2009 OOR DIE VROU IN DIE DIENSTE VAN
OUDERLING EN PREDIKANT (Artt 17, 24, 258) [Hierdie Beswaarskrif
vervang 21.6 – nie gepubliseer nie]

A.
B.
C.
D.
E.

Oudl F Venter stel die beswaarskrif.
Besluit: Die beswaarskrif word verwys na Kommissie Beswaarskrifte 6.
Ordevoorstel: Dr WC Opperman hou die ordevoorstel voor.
Besluit: Ordevoorstel word aanvaar met aanbevelings.
Met die aanvaarding van die ordevoorstel word die beswaarskrifte in verband met die
vrou in die besondere dienste eers op 'n volgende Sinode beoordeel word, aangesien
daar sake is wat dringende aandag moet geniet alvorens hierdie beswaarskrifte tot
opbou van kerke gehanteer kan word (kyk Beswaarskrif 21.3 in Handelinge 2012).

F.
1.

BESWAARSKRIF
Besluit waarteen beswaar gemaak word
Die vergadering besluit volgens die goedgekeurde aanbeveling, 4.2, dat vroue nie in die
besondere dienste van predikante en ouderlinge mag dien nie (Acta 2009:666-667).
Sien Bylae vir besonderhede van die besluitnemingsproses.

2.

Beswaargrond
Die Sinode het 'n gewetensbindende besluit geneem, slegs volgens die oortuiging van 'n
meerderheid, sonder dat afdoende Skrifgronde daarvoor te vinde is.

3. Beredenering
3.1 Die wyse waarop die Sinode tot die besluit gekom het, dui daarop dat die Sinode dit nie
moontlik gevind het om 'n bindende uitspraak op duidelike Skrifgronde te lewer nie.
3.2 Na die breedvoerige bespreking deur die Sinode word oorgegaan tot besluitneming.
Die aanbeveling van die Deputate in hulle Rapport dat "daar in gehoorsaamheid aan
die Skrif" (Deputaterapport 10.15 en 12.10.2) tussen twee opsies gekies word, word
nie tot stemming gebring nie.
3.3 In die behandeling van die Deputaterapport het die Sinode geen uitspraak of
verbintenis gemaak oor 'n beoordeling van die twee uiteenlopende
verklaringsmoontlikhede wat rondom sekere Skrifdele in die Rapport uiteengesit is nie:
daar is slegs daarvan kennis geneem (Acta:665, 12.10.1).
3.4 Die Sinode het voorts 'n Advieskommissie aangewys "om in die lig van die bespreking
en die voorstelle op die tafel die Sinode te adviseer oor die verdere hantering van die
saak van die vrou in die diens van ouderling en predikant" (Acta:666). Hierdie
Kommissie se aanbeveling (p667, 4.2) aan die Sinode word goedgekeur, naamlik dat
die bewoording van die keusemoontlikhede wat in die Deputaterapport voorgestel is,
verander word deur die woorde "in gehoorsaamheid aan die Skrif" weg te laat sodat
bloot by wyse van stemming gekies moes word ten gunste van of teen die oortuiging
dat vroue in die besondere dienste mag dien.
3.5 Deur die goedkeuring van die aanbeveling van die Advieskommissie het die Sinode
gekies om nie 'n duidelike uitspraak op grond van die Skrif, dit wil sê "in
gehoorsaamheid aan die Skrif" oor die saak te lewer nie, maar om te besluit op grond
van die "oortuiging" van die Sinode.
3.6 Die gekose werkswyse dui daarop dat die Sinode, ten spyte van, of miskien juis weens
die beskikbaarheid van die resultate van uitvoerige voorafgaande studie, nie duidelike
bindende Skrifgronde gevind het waarop 'n besluit oor die saak "in gehoorsaamheid
aan die Skrif" geneem kon word nie.
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3.7

Omdat die besluit dus bloot volgens die oortuiging van die meerderheid van die
Sinodegangers geneem is, sou 'n volgende Sinode op grond van dieselfde
Kommissieverslag tot 'n ander oortuiging kon kom.
3.8 Na ons mening is die aangewese Skriftuurlike en Gereformeerde benadering om
besluite oor beginselsake op grond van duidelike Skrifgegewens te neem of, as daar
nie sodanige Skrifgegewens bestaan nie, nie gewetensbindende besluite te neem nie.
Hand 15, Rom 14, Rom 16:17-18, Gal 5:1-11, Kol 2, 1 Kor 8 en ons Belydenis (NGB,
art 32) leer dat gelowiges nie mekaar se gewetens moet bind oor sake wat nie duidelik
en wesenlik tot die geloof in die verlossing van Jesus Christus alleen staan nie.
3.9 Die gevolg van die wyse waarop die besluit geformuleer en geneem is, is dat die
Sinode geen motivering vir die besluit dat vroue nie in die besondere dienste van
predikant en ouderling mag dien, verskaf nie. Die besluit impliseer egter sonder
motivering 'n voorkeur vir die verklaringsopsies in die tweede kolom van die
Deputaterapport. Dat die Sinode egter geen uitdruklike uitspraak oor die aard van die
verskil tussen die twee standpunte maak nie, maar bloot daarvan kennis neem
(Acta:666, 12.10.3), bring mee dat die Sinode nagelaat het om prinsipiële leiding oor
die saak aan die kerkverband te gee.
3.10 Na ons mening kan 'n Sinode nie met reg 'n keuse tussen die twee stelle eksegetiese
resultate wat in die Deputaterapport uiteengesit is, maak nie, omdat afdoende
uitsprake oor die saak nie in die Skrifopenbaring te vinde is nie.
3.11 Daar moet daarteen gewaak word om die Skrif met hierdie vraagstuk te oorvra.
3.12 Die verskille in die Kerkverband oor die vraag of vroue in die ampte van predikant en
ouderling mag dien, is na ons mening belangrik, maar nie so belangrik dat dit die
eenheid van die Kerk van Christus in gedrang mag bring nie. Verskillende sienings
hieroor behoort in liefde geduld te word.
4.

Slotsom en versoek aan die Sinode
Die Kerkraad is van mening dat daar na al die jare se studie in die GKSA en wêreldwyd,
geen duidelike Skrifmotivering gevind kon word wat so duidelik is dat 'n
gewetensbindende besluit oor die saak van die vrou in die besondere dienste van
ouderling en predikant geneem kan word nie. Gevolglik versoek die Kerkraad die Sinode
om die besluit van 2009 dat vroue nie in die besondere dienste van predikant en
ouderling mag dien nie, te herroep.

5. Implikasies van die besluit
5.1 Deur die herroeping van die besluit van 2009 sal die Sinode te kenne gee dat daar
geen afdoende Skrifgronde oor die vraag of vroue in die ampte van predikant en
ouderling mag dien, en waarmee die gewete gebind kan word, bestaan nie.
5.2 Voorts sal dit meebring dat die kerke self verantwoordelikheid sal moet aanvaar om oor
die saak te besluit of vroue in die betrokke gemeentes tot die ampte van predikant en
ouderling toegelaat mag word.
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21.10

BESWAARSKRIF STREEKSINODE RANDVAAL TEEN DIE BESLUIT VAN
ALGEMENE SINODE 2009 OOR DIE VROU IN DIE AMP VAN
OUDERLING EN PREDIKANT (Art 17)

A. Dr RM van der Merwe rapporteer namens die Pre-Advies Kommissie insake
Appèlle en Beswaarskrifte.
B. Besluit: Die beswaarskrif word nie ontvanklik verklaar nie (die Beswaarskrif word
nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge).
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21.11

RAPPORT DEPUTATE HERVERTALING BELYDENISSKRIFTE,
FORMULIERE EN FORMULIERGEBED (Art 79)

A. Die voorsitter, ds SD Snyman stel die rapport aan die orde.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Vgl Acta 2009 (vgl ook Acta 2006:574).
1.1 Acta 2009:464
2.1 Vertaling van die Belydenisskrifte: Dat die Deputate wat betrokke is by die
interkerklike vertalingprojek van die Belydenisskrifte (prof PH Fick, drr VE d’Assonville,
AH Bogaards en ds E Kayayan) se opdrag oor hierdie vertaling gekontinueer word,
veral in die lig van hulle onderskeie betrokkenheid op Subkommissies van hierdie
projek. Dr Bogaards en ds Kayayan se betrokkenheid moet egter met hulle uitgeklaar
word in die lig van hulle onttrekking.
2.2 Dat die Sinode ’n besluit moet neem ten opsigte van daardie Formuliere wat nie
meer met die oorspronklike ooreenkom nie. ’n Blote „hervertaling“, soos die
oorspronklike opdrag was, is nie moontlik nie.
Besluit: Die te benoemde Deputate die Formuliere wat verwerkings is van die
Rutgersteks, nie hervertaal nie, maar dit volledig taalkundig versorg, ook oor
verstaanbaarheid en argaïsmes.
2.3 Dat die Sinode weer Deputate aanwys vir vertaling van die Belydenisskrifte,
Formuliere en Gebede, om alle uitstaande sake af te handel en dat die Deputate prof.
PH Fick, drr VE d’Assonville, AH Bogaards en ds E Kayayan insluit.
2.4 Dat elke Formulier sy eie voetnootnommers het.
1.2 Opmerking, Acta 2009:477
Die Deputate moet daarop let dat in die Formulier vir die bevestiging van diakens daar
’n paragraaf uitgeval het na die paragraaf wat eindig met die woorde “diens van
regering”.
1.3 Acta 2009:479
Die vertalings moet taalkundig versorg word veral in die lig van lang sinne wat moeilik
verstaanbaar is. Die vertaling van “oneindige/grondelose” asook die vertaling van die
woorde in die derde doopvraag (te laat onderrig ...) [moet] na die te benoeme Deputate
verwys word vir finale vasstelling.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3 kennis geneem.
2. Uitvoering van die opdrag
2.1 Die Deputate, drr VE d’Assonville, AH Bogaards, ds E Kayayan en prof PH Fick het per
e-pos en telefonies geskakel; vergaderings vir die koördinering van die werk het op 11
April 2011 (in Pretoria) en 11 November 2011 (telefoonkonferensie) plaasgevind.
2.2 Na aanleiding van die navraag van die kant van die sinode kan bevestig word dat dr
AH Bogaards en ds E Kayayan wel vir die deputatewerk beskikbaar was en is.
2.3 Taalversorging
2.3.1 Die uitstaande vertalings/hersienings van die formuliere en formuliergebede wat
reeds deur u deputate gedoen is, is taalkundig versorg. Hierdie taalkundige voorstelle
is beskikbaar vir die te benoeme deputate vir die afhandeling daarvan, wat ook sinvol
is in die lig van die interkerklike hersiening van die belydenisskrifte wat nog hanteer
word (sien 2.4 en 3.1 hieronder).
2.3.2 Die paragraaf wat by die Formulier vir die bevestiging van diakens uitgeval het (vgl
Acta 2009:477), is weer ingevoeg.
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2.4 Hervertaling van Belydenisse (interkerklik)
2.4.1 Weens verskeie redes het daar nie verdere interkerklike werk aan die hervertaling
van die Ekumeniese Belydenisse en die Drie Formuliere van Enigheid plaasgevind
nie.
2.4.2 Proefvertalings van die Ekumeniese Belydenisse vanuit die oorspronklike tekste
(Grieks en Latyn) wat by die Universiteit van die Vrystaat is en deel uitmaak van
hierdie interkerklike projek, is beskikbaar vir die voortsetting van die werk.
2.4.3 Die werk aan die hervertaling van die Nederlandse Geloofsbelydenis en die
Heidelbergse Kategismus moet interkerklik verder gevoer word. Vanaf die GKSA se
kant is reeds ’n nuwe vertaling van die Dordtse Leerreëls deur wyle prof Simpson
goedgekeur (Sinode 1997:584).
2.4.4 Skakeling met woordvoerders van die NH- en NG Kerk het laat blyk dat hulle vanaf
hulle kant wil voortgaan met hierdie interkerklike projek (vertaling van die
Belydenisse) en dat hulle verteenwoordigers asook fondse daarvoor beskikbaar stel.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.4.4 kennis geneem.
3. Aanbevelings
3.1 Deputate met die nodige kundigheid word aangewys om, met die oog op voorlegging
aan die GKSA
3.1.1 die finale afhandeling van alle taalversorgingsvoorstelle vir die hervertaling van
Formuliere en Formuliergebede in lyn met vorige Sinodebesluite te hanteer
3.1.2 op dieselfde basis as vroeër met die NH- en NG Kerk se afgevaardigdes die
Afrikaanse vertaling van die belydenisse (Ekumeniese en die Drie Formuliere van
Enigheid) af te handel.
3.2 Die te benoeme Deputate kry opdrag kry om die vertaling van die Dordtse Leerreëls
wat wyle prof HW (Sampie) Simpson in 1995 gedoen het, aan die Interkerklike
Kommissie voor te lê vir goedkeuring.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.2 goedgekeur.
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22. Liturgiese Sake
22.1

RAPPORT 1: DEPUTATE LITURGIESE SAKE EN OPDRAG, KO, ART 69
– MOONTLIKE WYSIGINGSFORMULERING VIR KO, ART 69 (Artt 82, 89)

A. Ds JL van der Schyff lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag: Acta:743, 3.2
Om ‘n moontlike wysigingsformulering vir KO, art 69 voor te stel vir oorweging deur die
Sinode. (Vir die volledige konteks van die opdrag kyk 2.1.2.2 hieronder.)
1.2 Aanloop
1.2.1 Nasionale Sinodes Potchefstroom 1997-2006
1.2.1.1 Tydens die Nasionale Sinode Potchefstroom 1997 het die Suidelike Partikuliere
Sinode die volgende Beskrywingspunt aan die Sinode voorgelê: “Die Nasionale
Sinode word versoek om Kerkorde, art 69 uit te brei deur na die woorde ‘ander
Skrifberyminge’ in te voeg: ‘en gekeurde Skrifgetroue liedere’” (Acta 1997:806-809).
Die Sinode het nie aan hierdie Beskrywingspunt gevolg gegee nie.
1.2.1.2 Tydens die Nasionale Sinode Potchefstroom 2000 het daar twee Beswaarskrifte
teen bogenoemde besluit van Nasionale Sinode Potchefstroom 1997 gedien (Acta
2000:458-462). Beide hierdie Beswaarskrifte is gehandhaaf. Op aanbeveling van die
Kommissierapport het die Sinode toe besluit: “Die Sinode versoek die Deputate
Liturgiese Sake om besluit Nasionale Sinode 1913 (p48, art 143) en besluit
Nasionale Sinode 1997 (p809, art 23.6) in die lig van die Beswaarskrifte en die
Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere Sinode (Acta 1997:807-809) in studie te
neem, met Rapport aan die Sinode van 2003” (Acta 2000:462, 6.1).
1.2.1.3 Tydens die Nasionale Sinode Potchefstroom 2003 het die Deputate Liturgiese Sake
gerapporteer dat sekere Notules en dokumente na die skielike oorlye van die Skriba
van hierdie Deputate nie uit sy rekenaar herwin kon word nie, met die gevolg dat
bogenoemde opdrag van Sinode 2000 agterweë gebly het (Acta 2003:669, 5). Die
Sinode het toe besluit dat nuwe Deputate opdrag kry om die besluite van Sinode
2000 (H462) uit te voer met inagneming van die Beskrywingspunte en
Beswaarskrifte van Sinode 2003 op hierdie besluit van toepassing (Acta 2003:669,
5.2.1.2). Twee Beswaarskrifte teen die bewoording van Ko, art 69 het voor die
Nasionale Sinode Potchefstroom 2003 gedien (Acta 2003:502-527). Ten opsigte
van beide hierdie Beswaarskrifte is ‘n Ordevoorstel aanvaar dat nie gevolg gegee
word aan die Beswaarskrif nie en verwys word na die Deputate Leerstellige Sake.
1.2.1.4 Tydens die Nasionale Sinode Potchefstroom 2006 het daar twee Deputaterapporte
gedien wat met KO, art 69 te doen het, naamlik die Rapport van Deputate
Leerstellig insake Skrif- en Belydenisgetroue lied (Acta 2006:557-571) en die
Aanvullende Rapport van Deputate Liturgies insake Beoordeling van
Beskrywingspunt: Uitbreiding van KO, art 69 (Acta 2006:614-626). Op grond van ‘n
Ordevoorstel het die Sinode die volgende besluit: “Dat in die lig van die
tydsbeperking die Sinode nie nou die saak tov Skrif- en Belydenisgetroue lied
volledig afhandel nie. Dat alle relevante materiaal in die Deputaterapporte en
huidige Kommissierapporte, asook die twee Beswaarskrifte van Klassis
Johannesburg en Randvaal se Partikuliere Sinode (2003) na die Deputate
Leerstellige Sake verwys word om die volgende Nasionale of Algemene Sinode oor
die besluitneming te adviseer.”
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1.2.1.5 Uit bogenoemde is dit duidelik dat die saak oor die moontlike wysiging van KO, art
69 'n lang verloop het en dat dit telkens verwys is vir 'n volgende Sinode om daaroor
te besluit.
1.2.2 Algemene Sinode 2009
1.2.2.1 Die Rapport van die Deputate Leerstellige Sake wat deur Sinode 2006 insake die
Skrif- en Belydenisgetroue lied aangewys is (1.2.1.4 hierbo), het voor die Algemene
Sinode 2009 gedien (Acta 2009:724-743). Hierdie Rapport is na die Kommissie
Liturgiese Sake 2 verwys.
1.2.2.2 Met die terugrapportering deur die Kommissie Liturgiese Sake 2 was daar 'n lang
debat. Vanuit die bespreking het die werklikheid en die diep gewortelde emosie oor
die sing van verskillende liedere in die eredienste van die Zoeloe-, Sotho-, Tswana-,
Xhosa-, Venda- en Afrikaanssprekende kerke van die GKSA duidelik geword.
Uiteindelik is die saak na ‘n ad hoc-kommissie verwys. Op aanbeveling van hierdie
Kommissie het die Sinode soos volg besluit (Acta 2009:743):
1.
“KO, art 69 se formulering beklemtoon die belangrikheid van Skrifgetrouheid
ten opsigte van die liedere wat in die erediens gesing word.
2.
KO, art 69 kan gewysig word soos enige ander artikel ooreenkomstig KO, art
86.
3.
Die Sinode is bewus van en erken die gegewe dat daar tans verskillende
praktyke in die kerke is met betrekking tot wat in die erediens gesing word. Die
Sinode is ook bewus van die noodsaaklikheid om eenheid te behou en te
bevorder ten spyte van die verskille, en wys derhalwe Deputate aan met die
volgende opdrag:
3.1
Om met inagneming van vorige Sinodebesluite (GKSA Potchefstroom en
Middellande), die Deputaterapport en die Kommissierapport van 2009, ‘n
omvattende beginselontwerp te formuleer waaraan bestaande en nuwe
liedere getoets kan word.
3.2
Om ‘n moontlike wysigingsformulering vir KO, art 69 voor te stel vir
oorweging deur die Sinode.
4.
Hierdie Deputate moet verteenwoordigend uit alle kerke saamgestel word.
5.
Die Sinode moedig kerke, waar ander praktyke gevolg word (3 hierbo), aan
om Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere aan die Deputate voor
te lê vir beoordeling deur die volgende Sinode.”
1.2.1.3 Die volgende twee Beskrywingspunte het ook voor die Algemene Sinode 2009
gedien (Acta 2009:762-765):
‘n Beskrywingspunt van die Streeksinode Bosveld wat soos volg lui: “Dat die praktyk
om Sionsliedere in die Gereformeerde erediens te sing, in samehang met
bestaande Sinodebesluite en die kerkregtelike reëling van KO, art 69 deur die
Algemene Sinode van die GKSA uitgeklaar word.”1
‘n Beskrywingspunt van die Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal wat soos volg
lui: “Die tweede Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal (November 2008) versoek
die eerste Algemene Sinode (Januarie 2009) om, in die lig van die nuwe
samestelling van meerdere vergaderings, die saak van KO, art 69 en die sing van
Sionsliedere ordelik volgens KO, art 30 aan die orde te stel om kerke te lei ten
opsigte van die regsinnigheid van liedere en die gebruik om net liedere wat as
‘Skrifberyminge’ getipeer kan word in die eredienste toe te laat. Hierdie saak is nog
nooit volgens KO, art 46 afgehandel nie.”
1.2.1.4 Daar is aan altwee hierdie Beskrywingspunte gevolg gegee en die volgende
aanbevelings van die Kommissie Liturgiese Sake 2 is goedgekeur (Acta 2009:763,
765):
1

Die Deputate Liturgiese Sake en Opdrag KO, art 69 se aandag is daarop gevestig dat die
Streeksinode Bosveld die sing van Lutherse liedere bedoel het. Weens ‘n skryffout het die woorde
“Sionsliedere” in plaas van “Lutherse liedere” in die Beskrywingspunt wat aan die Algemene Sinode
deurgegee is, voorgekom.
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1.3
1.3.1

1.3.2

1.4
1.4.1

1.4.2

“Dat Deputate aangewys word met die opdrag om elkeen van die
verteenwoordigende kerke se unieke situasie en uitdagings oor kerksang in die
liturgie te identifiseer en KO, art 69 toe te pas.
Hierdie te benoeme Deputate moet verteenwoordigend wees van al die verskillende
kerkkulture, verkieslik kundiges rakende kerksang asook persone wat die tale van
die bepaalde kerke magtig is.
Dat die gesprekke en besinning die inhoud, toepassing en moontlike verandering
van KO, art 69 insluit.”
Samevoeging van Deputate Liturgiese Sake en Deputate vanuit KO, art 69
Punt 3.1 en 3.2 van Sinode 2009 se besluit (soos aangehaal in 1.2.2.2 hierbo) is na
die Deputate vanuit KO, art 69 verwys, terwyl pt 5 van die besluit na die Deputate
Liturgiese Sake verwys is. Die Deputate Liturgiese Sake het egter ook opdrag
ontvang om ‘n meer omvattende en uitgebreide beginselontwerp en riglyn te
formuleer waaraan nuwe liedere gemeet en getoets kan word (Acta 2009:713).
Weens die feit dat die opdragte aan die Deputate Liturgiese Sake en die opdragte
aan die Deputate vanuit KO, art 69 so nou aan mekaar verwant is en weens die feit
dat die opdrag aan die Deputate Liturgiese Sake om liedere wat aan die Deputate
voorgelê word te keur, afhanklik is van die Deputate Opdrag vanuit KO, art 69 se
opdrag om ‘n omvattende beginselraamwerk te formuleer waaraan bestaande en
nuwe liedere getoets kan word, is daar tydens ‘n gesamentlike vergadering van die
twee Deputategroepe besluit dat die Deputate Liturgiese Sake en die Deputate
Opdrag vanuit KO, art 69 saamgevoeg word.
Die verskillende praktyke in die GKSA met betrekking tot wat in die erediens gesing
word
Die meeste van die Afirkaanssprekende kerke sing volgens die reëling soos in die
huidige bewoording van KO, art 69 slegs Psalms en Skrifberyminge in die erediens.
Daar is egter ook ‘n aantal belydenisberymde en belydenisidentieke liedere wat deur
Sinodes goedgekeur is en in dié kerke gesing word. Verder blyk dit dat daar
Afirkaanssprekende kerke is wat reeds die praktyk volg om ander liedere as
bogenoem te sing.
Die meeste van die Sotho- en Tswanasprekende kerke sing uit die Lifela tsa Sione
liedboek. Om die ontstaan en inhoud van die Lifela tsa Sione te verduidelik, word die
volgende uit ‘n studiestuk aangehaal soos dit voor die Deputate gedien het:
“The Lifela tsa Sione hymnbook, as Müller (1990:41) states, was originally composed
by French missionaries of the Parish Evangelical Missionary Society in Lesotho.
These authors, namely; F Coillard, E Casalis, S and E Rolland, T Arbousset and A
Mabille were reformed people as Müller (1990:41) argues. Their missionary work
began in 1833 (Setiloane, 1976:1). One should understand the background of this
music within the historical and social context of that era. When the missionaries came
to Lesotho the heathendom was still very strong. They did not know anything about
Christianity and the saving power of Jesus Christ. Ancestral worship was robust and it
was still part of the being of the African. Nevertheless, not all these songs are
originally from the missionaries. The people from where the missionaries came wrote
some of these songs and the work of the missionaries was to do the translations into
the languages of the natives. They wrote these hymns under the following rubrics:
God the Father, Jesus Christ, the Holy Spirit, the Gospel, the Religion, Death and the
Service of the Lord. They are altogether 449 hymns, of which 10 are Psalms, 5 are
NT Scriptural songs and the other are doctrinal religious hymns and choruses as in
the old Hallelujah hymnbook of some of the Afrikaans speaking churches. Despite the
fact that the authors and the composers of the hymns were evangelical in tradition,
their music was influenced by the music of the seventeenth century. Irrespective of
the fact that the Lifela tsa Sione was also used in the Dutch Reformed Church in SA,
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before the use of the Hosanna, some hymns are still being used, one cannot deny the
fact that the theology of some of these hymns is questionable.”2
1.4.3 Die Zoeloesprekende kerke gebruik die iMbongi as liedboek. Dit bevat 76 Psalms wat
deur van die Zoeloe predikante met die leiding van die Nederlandse sendelinge
berym is. Om die ontstaan en inhoud van die iMbongi te verduidelik, word die
volgende uit ‘n studiestuk aangehaal soos dit voor die Deputate gedien het:
“Omdat die Zulu-kerke in die jare 1970 nog geen eie liedboek gehad het nie, is in
daardie tyd ‘n begin gemaak met die samestelling van so ‘n liedboek. Die redakteur
op daardie stadium, en vir die volgende 25 jaar, was ds WL Kurpershoek, sendeling
in Nqutu, uitgestuur deur die Nederlands Gereformeerde Kerke. Die jongste uitgawe
van iMbongi is die van 1992, toe dit vir die laaste keer hersien is.
Die bundel is soos volg saamgestel: ‘n Aantal Psalms (hieronder gelys) is berym deur
Nederlandse sendelinge, in samewerking met plaaslike Zulu predikante en
medewerkers. Hierdie berymings is onderling deeglik gekontroleer op Skrifgetrouheid.
‘n Seleksie is ook gemaak uit bestaande liedbundels in gebruik by ander kerke in
Suid-Afrika. Hiervoor is ‘n aanvanklike lys gemaak van liedere wat moontlik gepas
sou wees, waarna al die liedere ‘n streng keuringsproses deurgemaak het. Liedere is
getoets op Skrifgetrouheid, om te waak teen indringing van dwaalleer. Oppervlakkige
liedere, wat dikwels gebaseer is op eenvoudige, kort frases wat eindeloos herhaal
word, is ook nie ingesluit nie. Die lys liedere wat uiteindelik ingesluit is in iMbongi was
aansienlik korter as die aanvanklike lys. Die bundel sluit geen sogenaamde
“choruses” in nie (wat baie gewild is by baie ander kerke).
Die berymers van die Psalms was die volgende persone: Ds R Keesenberg, ds WL
Kurpershoek, ds JJ Miya, ds AH Reitsema, ds J Vonkeman.
Enkele berymde Psalms is ook oorgeneem uit “Dumisani” en “Hosana” (bundels van
die NG Kerk), asook uit ‘n bundel van die Anglikaanse kerk. Die berymde Psalms sluit
die volgende in (liedere 1-76 in iMbongi): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
42, 43, 46, 47, 51, 62, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 98, 100, 103,
115, 116, 118, 119, 121, 123, 124, 127, 130, 131, 133, 134, 136, 138, 139, 143, 146,
148, 150. Na die 76 berymde Psalms sluit die bundel ook 79 ander Skrifgetroue
liedere in. In totaal bestaan die bundel dus uit 175 liedere.
iMbongi is amptelik erken deur Sinode Middellande.”3
1.4.4 Die Xhosasprekende kerke sing uit die Inkqubo Nkonzo, die Xhosa Psalmboek wat
slegs die 150 Psalms bevat. Om die ontstaan en inhoud van die Inkqubo Nkonzo te
verduidelik, word die volgende uit ‘n studiestuk aangehaal soos dit voor die Deputate
gedien het:
“The non-Afrikaans speaking Reformed Churches in Classis Karoo-Kei only sing the
150 Psalms. They make use of the Xhosa Hymn book of Psalms now already the 3rd
edition initiated by the Free Church of Scotland in South Africa. The 1st publication
was edited by prof JJ Jolobe BA of the Presbyterian Church with their request.
Psalms 23, 100, 133 remained unchanged and Psalm 124 was produced/revised by
the late prof John Knox Bokwe and William Kobe Ntsikana and added in the second
edition.
The 1st and 2nd edition did not have a liturgy as addendum. However it has now been
included in the 3rd edition. The Hymn Book is printed by the Free Church in South
Africa – Lovedale Press.”4
1.4.5 Die Vendasprekende kerke sing uit die Lutheran hymnal. Om die ontstaan en inhoud
van die Lutheran hymnal te verduidelik, word die volgende uit ‘n studiestuk aangehaal
soos dit voor die Deputate gedien het:

2

Vir die volledige studiestuk sien ongepubliseerde Bylae A.
Vir die volledige studiestuk sien ongepubliseerde Bylae A.
4
Vir die volledige studiestuk sien ongepubliseerde Bylae A.
3
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“When the mission work was started in Venda, the Lutheran hymns were the only
ones known by literate people. They were generally of a high poetic and doctrinal
quality – much better than the average hymns in the African languages. They
contained inter alia a few Psalms, such as Pss 146, 121, 90. There were no
“reformed” hymns available. The churches obviously had to sing, and there were at
that time no reformed poets or composers. As a result of all this the Lutheran hymns
have become part of the Reformed Church tradition among the Venda people. The
Synod Soutpansberg at one time appointed Deputees to work on the Psalms and
rearrange them for the purpose of singing. A number of Psalms were arranged in that
way, as were the Apostles’ Creed and the Lord’s Prayer, but they are rarely sung in
the churches.”5
1.4.6 Al die bundels waarna in 1.4.2 tot 1.4.5 verwys word, het sover deur die Deputate
vasgestel kon word, by die onderskeie kerke 'n pad van goedkeuring en/of
aanvaarding geloop, soos hierbo uiteengesit.
1.4.7 Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar verskillende praktyke in die GKSA is met
betrekking tot wat in die erediens gesing word, wat nie volgens die reëling in KO, art
69 is nie.
1.5 Moontlike wysiging van KO, art 69
1.5.1 Sinode 2009 het die gegewe erken dat daar tans verskillende praktyke in die kerke is
met betrekking tot wat in die erediens gesing word.
1.5.2 Hiermee het Sinode 2009 die gegewe erken dat sommige van hierdie praktyke nie in
ooreenstemming is met die huidige reëling in KO, art 69 nie.
1.5.3 Ter wille van die noodsaaklikheid om eenheid te behou en te bevorder ten spyte van
die verskille het hierdie Deputate die opdrag gekry om ‘n moontlike
wysigingsformulering vir KO, art 69 voor te stel vir oorweging deur die Sinode.
1.6 Sake wat in gedagte gehou moet word in ‘n moontlike wysiging van KO, art 69
1.6.1 Die belangrikheid van Skrifgetrouheid ten opsigte van die liedere wat in die erediens
gesing word.
1.6.2 Dat die besluit van die Sinode van Dordtrecht 1618-19 ten opsigte van KO, art 69
onder bepaalde omstandighede en binne ‘n spesifieke historiese konteks geneem is:
1.6.2.1 Die Gereformeerde Kerke van die 16de eeu het telkens besluit om meestal Psalms
in die erediens te sing. Dit was in navolging van Calvyn wat, hoewel hy die sing van
gesange nie uitdruklik veroordeel het nie, voorkeur aan die Psalms gegee het.
1.6.2.2 In Overijssel en die noordelike provinsies was die boerebevolking baie verkleef aan
die “Oosterse lofzangen”, dws aan sekere Duitse kerkliedere. Die vraag was: Moet
hulle gesing word, ja of nee?
1.6.2.3 Die Remonstrantse Sinode van 1612 in Utrecht het, lynreg teen die besluit van die
vroeëre Sinodes, besluit dat ‘n Kommissie ‘n bundel gesange moet saamstel. Dit
was ‘n gevaarlike presedent en daarom was dit volgens die Post-Acta van dr HH
Kuyper nodig dat die Sinode van Dordtrecht 1618-19 oor die gesangekwessie moes
handel.
1.6.2.4 In die Psalmboek van Datheen wat tydens die Konvent van Wezel (1568) aanvaar
is, was daar “enige gesange”, naamlik die beryming van die Wet, die Onse Vader,
die Apostoliese Geloofsbelydenis, die drie Nuwe-Testamentiese lofsange en die
bedesang voor die predikasie. Tydens die Sinode van Dordtrecht van 1578 waar
daar besluit is dat die Psalms van Dawid, deur Petrus Datheen oorgesit (berym), in
die Christelike samekomste van die Nederlandse kerke gesing moet word, is daar
ook besluit dat die gesange wat nie in die Heilige Skrif gevind word nie, nagelaat
moet word. In die lig hiervan was dit nodig vir die Sinode van Dordtrecht om meer
duidelikheid te gee, veral om “twyfel” uit te sluit ten opsigte van die Gesange “O
God, die onze Vader bist” (die bedesang voor die predikasie wat uiteindelik deur die
Sinode van Dordtrecht 1618-19 in die vryheid van die kerke gelaat is) en die
“Avondtgebedt”.
5

Vir die volledige studiestuk sien ongepubliseerde Bylae A.

382

1.6.2.5 Totius wat na bogenoemde drie sake verwys, voer aan dat die Dordtse besluit (wat
ook behels het dat behalwe die Onse Vader, ens die res van die gesange uit die
kerke geweer moet word, en waar dit alreeds ingevoer is, op gepaste wyse
verwyder moet word) deur die omstandighede vereis is (Versamelde Werke Deel
3:432).
1.6.3 Die wyse waarop KO, art 69 vertolk en toegepas is:
1.6.3.1 Die Deputate oor die kerkgesang wat by die Sinode van die GKN, Arnhem (1930)
gerapporteer het, het tot die volgende slotsom gekom: “‘n Prinsipiële uitspraak dat in
die kerk alleen die Psalms mag gesing word, het die Gereformeerde Kerke in
Nederland, soos Voetius opmerk, nêrens gedoen nie. As ons ou Gereformeerde
sinodes in die 16de en 17de eeu vir die erediens alleen die Psalms voorskrywe,
maar alle liedere afkeur wat nie aan die Skrif ontleen is nie, dan gebeur dit meer uit
vrees vir die misbruik wat van die vrye kerklied gemaak is, as om ‘n beginsel te stel
dat in die kerk alleen Psalms of Skriftuurlike lofsange gesing mag word” (Totius
Versamelde Werke deel 3:369).
1.6.3.2 Die Deputate Leerstellige Sake wat deur Sinode 2006 insake die Skrif- en
Belydenisgetroue lied aangewys is, rapporteer soos volg aan die Algemene Sinode
2009: “Voetius het by Dordt deel gehad aan die formulering van die artikel terwyl
hyself, asook latere kerkregtelikes (oa Bouwman) kommentare hieroor geskrywe
het. Die belangrike punt uit hierdie werke is dat die bewoording van KO, art 69 nie
die beginsel van kerksang as sulks beskryf nie, maar ‘n spesifieke toepassing
daarvan, veral na aanleiding van die felle kerkstryd uit daardie tye. Aangesien vele
dwaalleraars (op daardie stadium met besondere verwysing na die Remonstrante)
die beginsel dat die kerklied Skrifgetrou moet wees, as ‘n opening gebruik het om
hulle dwalinge in die kerk in te voer, is telkens gekies en by Dordt 1618-19 as
ordereël opnuut vasgelê om slegs liedere te sing waarvan die teks self in die Skrif
staan” (Acta 2009:741, 1.4.3.2).
1.6.3.3 Ds Dirk Postma se standpunt voor die Algemene Kerkvergadering op 10 Januarie
1859 is welbekend: Hy sal ‘n kerk wat regsinnige gesange sing nie veroordeel nie,
maar die veiligste weg vir ‘n kerk is om gesange waarvan die teks in die Bybel
staan, te sing. Hierdie standpunt het wye inslag in die GKSA gevind. Totius self sê
dat dit ‘n stewige standpunt is (Versamelde Werke Deel 3:383).
1.6.3.4 Wanneer Totius in sy behandeling van die gesangkwessie die ordereëling van KO,
art 69 verdedig, berus sy argument nie daarop dat KO, art 69 ‘n beginsel sou neerlê
dat die Skrif die sing van ander liedere in die erediens verbied nie, maar dat die
ordereëling van KO, art 69 die veiligste en die mees praktiese weg is (Versamelde
Werke Deel 3:357-389).
1.6.3.5 Die GKSA onderhou korrespondensie met buitelandse kerke wat ook ander liedere
as Psalms en Skrifberymings in die erediens sing.
1.6.3.6 Die feit dat die kerke uit die voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn
Sionsliedere, Lutherse liedere en ander Skrifgetroue liedere in die erediens sing, het
nie in die pad van kerklike eenheid in die GKSA gestaan nie.
1.6.3.7 Uit bogenoemde blyk dit dat art 69 KO nie vertolk is of toegepas is asof die Skrif die
sing van ander Skrifgetroue liedere in die erediens verbied nie, maar omdat
geoordeel is dat dit die veiligste weg is.
1.6.4 Kerke wat behalwe Psalms en Skriberymings ook ander Skrifgetroue liedere sing of
die behoefte het om dit te doen, kan nie vanuit die Skrif verbied word om dit te doen
nie. Verder kan kerke ook nie vanuit die Skrif verplig word om behalwe Psalms en
Skrifberymings ook ander Skrifgetroue liedere te sing nie.
1.6.5 In die lig van 1.6.3 en 1.6.4 hierbo mag gewetens nie in hierdie saak gebind word nie.
1.6.6 Die belangrikheid dat die Woord in die kerklied sentraal moet staan.
Hierdie saak was vir Calvyn en die ander kerkhervormers in die 16e eeu baie
belangrik. Dit beteken dat hulle die kerklied as 'n tregter beskou het waardeur die
kennis van die Woord in en aan die hart van die gemeentelede bedien word en daar

383

ingang vind. Die belangrike plek wat die Woord in die kerklied inneem, blyk ook uit
Kolossense 3:16.
1.6.7 Die belangrikheid dat gewaak moet word dat dwaalleer nie deur middel van die lied
die kerk binnedring nie.
In die kerk se geskiedenis het hierdie saak ‘n baie belangrike rol gespeel, ook in die
formulering van KO, art 69.
1.6.8 Die noodsaaklikheid om eenheid te bevorder.
1.6.9 Die verskillende historiese agtergronde in die GKSA soos blyk uit die ontstaansgeskiedenis van die onderskeie bundels (1.4 hierbo). Eenheid ten spyte van die
verskeidenheid sal nie behou en bevorder word deur een groep van die GKSA se
historiese agtergrond normatief vir al die kerke in die GKSA te maak nie.
1.7 Die huidige bewoording van KO, art 69
1.7.1 Die huidige bewoording van KO, art 69 stel as ordereëling dat slegs Psalms, die Tien
Gebooie, die Onse Vader, die Twaalf Artikels, die lofsange van Maria, Sagaria en
Simeon en Skrifberymings in die erediens gesing word en maak nie tans voorsiening
vir die sing van ander Skrifgetroue liedere in die erediens nie. Dit maak derhalwe nie
voorsiening vir die verskillende praktyke in die GKSA met betrekking tot wat in die
erediens gesing word nie en hou nie rekening met die verskillende historiese
agtergronde nie, en dien dus nie daartoe om eenheid te behou en te bevorder ten
spyte van die verskeidenheid nie.
1.8 Die voorgestelde nuwe bewoording van KO, art 69
1.8.1 Die voorgestelde invoeging van die woorde “en Skrifgetroue liedere” na die woorde
“ander skrifberyminge” by KO, art 69 (soos aanbeveel in 2.1 hieronder):
1.8.1.1 Is in ooreenstemming met die belangrikheid van Skrifgetrouheid ten opsigte van die
liedere wat in die erediens gesing word.
1.8.1.2 Reël ‘n spesifieke toepassing van kerksang na aanleiding van die huidige situasie in
die GKSA (soos aangetoon in 1.2 en 1.4).
1.8.1.3 Bind nie gewetens aan ‘n bepaalde praktyk nie, deurdat die sing van Skrifgetroue
liedere in die erediens in die vryheid van die Kerkrade gelaat word. Dit verbied of
gebied nie die sing van Skrifgetroue liedere nie.
1.8.1.4 Gee aan die Woord ‘n sentrale plek staan deurdat liedere Skrifgetrou moet wees en
deurdat die belangrike plek wat die Woord in die kerklied moet inneem in die
voorgestelde omvattende beginselraamwerk waaraan liedere getoets kan word,
verdiskonteer is (kyk Rapport 2: Deputate Liturgiese Sake en Opdrag, KO, art 69,
2.5).
1.8.1.5 Waak dat dwaalleer nie deur middel van die lied die kerk binnedring nie, deurdat dit
reël dat Skrifgetroue liedere wat die Sinode goedgekeur het, gesing kan word.
Hoewel nie die veiligste weg gevolg word nie, is dit steeds ‘n veilige weg deurdat
twee duidelike maatreëls in plek gestel word: (1) ‘n Omvattende beginselraamwerk
waaraan liedere getoets word en (2) kerke beoordeel saam in Sinode oor liedere.
1.8.1.6 Dien daartoe om eenheid te behou en te bevorder ten spyte van die verskeidenheid.
1.8.1.7 Hou rekening met die verskillende historiese agtergronde en laat ruimte vir die
verskillende praktyke in die GKSA met betrekking tot wat in die erediens gesing
word.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.8.1.7 kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Die volgende wysigingsformulering vir KO, art 69 word op grond van bogenoemde deur
die Deputate vir goedkeuring aan die Sinode voorgehou:
“In die kerke moet die 150 Psalms, die Tien Gebooie, die Onse Vader, die Twaalf
Artikels van die Geloof, die Lofsange van Maria, Sagaria en Simeon gesing word.
Ander Skrifberyminge en Skrifgetroue liedere wat die Sinode goedgekeur het, word in
die vryheid van die kerke gelaat.”
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Besluit:
1. Dat die woord “Kerkraad” met “Kerke” vervang word in voorgestelde bewoording
van KO, art 69 (wysiging reeds aangebring – Deputate Handelinge).
2. In beginsel word goedgekeur dat Skrifgetroue liedere in die kerke gesing kan
word.
3. Die amendement dat die woorde “wat die Sinode goedgekeur het” in die
voorgestelde bewoording in 2.1 vir KO, art 69 geskrap word, word nie goedgekeur
nie.
4. Die voorgestelde bewoording in 2.1 vir KO, art 69 soos gewysig volgens punt 1
van hierdie besluit goedgekeur word.
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22.2

RAPPORT 2: DEPUTATE LITURGIESE SAKE EN OPDRAG, KO, ART 69
– FORMULERING VAN OMVATTENDE BEGINSELONTWERP (Art 90)

A. Ds JL van der Schyff lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag: Acta 2009:743, 3.1:
Om met inagneming van vorige Sinodebesluite (GKSA Potchefstroom en Middellande),
die Deputaterapport en die Kommissierapport van 2009, ‘n omvattende
beginselontwerp te formuleer waaraan bestaande en nuwe liedere getoets kan word.
1.2 Sinodebesluite van belang vir die opdrag van die Deputate
1.2.1 ’n Belangrike baken vir die verstaan van die besluite van die Sinodes is die besluite
van die Sinode 1994 oor die beginsels en riglyne vir die keuring van Skrifberymings
vir die erediens (Acta 1994:527-539), asook die besluite oor singbare melodieë (Acta
1994:540-542). In hierdie twee Rapporte is belangrike inligting vervat oor die
geskiedenis van die saak van beginsels en riglyne binne die GKSA, asook ’n
omvattende bestudering van relevante gegewens uit die Skrif. Veral die eerste stel
besluite oor beginsels en riglyne vir die keuring van Skrifberymings vir die erediens is
hier van besondere belang, en verskaf ’n breë raamwerk waarop voortgebou kan
word. Dit maak ook ’n nuwe eksegetiese studie onnodig, omdat die werk reeds
gedoen is. Vervolgens sal daar kortliks aandag gegee word aan die belangrikste
Sinode-besluite in dié verband. Dit sluit in besluite oor die Afrikaanse beryming van
1936, Skrifberymings, die 2001-omdigting, Skrifgetroue liedere en besluite oor
beswaarskrifte waarin belangrike beginsels vir die beoordeling van liedere aan die
orde kom.
1.2.2 Sinode 1920
Die Sinode van 1920 het die besluit geneem dat daar Afrikaanse Psalmberyming
gemaak moet word (Acta 1920:55-56, art). Volgende Sinodes het Rapport oor die
vordering ontvang, maar daar is geen besluite oor beginsels en kriteria geneem op
die Sinodes van 1924, 1927, 1930 en 1933 nie (Acta 1924:37-38, Acta 1927:35, 36,
111-112, Acta 1930:50-51, 140-141, 1933:29-34).
1.2.3 Sinode 1933
Die Sinode van 1933 het verskeie Beskrywingspunte oor die uitbreiding van die
liedereskat ter tafel geneem (Acta 1933:43-44). Die Sinode het besluit dat sulke
liedere aan die kerke vir beoordeling beskikbaar gestel moet word. Kommissie is
benoem om die liedere te bestudeer volgens Gods Woord en ons gereformeerde
beginsels en die volgende Sinode te adviseer (Acta 1933:50-51).
1.2.4 Sinode 1936
Die Sinode van 1936 het
finale Rapport oor die Psalmberyming ontvang (Acta
1936:78-85) en die beryming ook plegtig in ontvangs geneem (Acta 1936:179-186). In
die stukke word uiteensetting gegee van die geskiedenis en prosedures wat gevolg
is met die beryming en die beoordeling daarvan. Die Kommissies (Deputate) het
daaraan gewerk, dit gekeur en by die Sinode aanbeveel, wat dit so aanvaar het.
Op die Sinode van 1936 het daar verskeie Beswaarskrifte teen of Beskrywingspunte
omtrent die besluit oor die uitbreiding van die liedereskat gedien (Acta 1936:162-166).
Finale besluit oor die liedere se opname in die Psalmboek is uitgestel tot die
volgende Sinode, om die kerke verdere geleentheid tot beoordeling te gee.
1.2.5 Sinode 1939
Hierdie Sinode het die Skrifberymings goedgekeur (Acta 1939:95, 98-99) en die
gebruik daarvan aan die vryheid van die kerke oorgelaat. Hierdie besluite is in 1942
bekragtig (Acta 1942:132-135).
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1.2.6 Sinode 1955
In 1952 het die Sinode besluit dat daar revisie van die musiek van die Psalms en
Skrifberymings moet kom (Acta 1952:291-292). Hieroor is op die volgende Sinode
gerapporteer (Acta 1955:64-70). In dié verband is vier beginsels neergelê wat gedien
het as leidraad by die hersiening van die melodieë (Acta, 1955:65):
1. Die inhoud van die Psalm en die melodie moet sover moontlik nie met mekaar in
stryd wees nie.
2. Die melodie moet eenvoudig en binne bereik van die menslike stem wees sodat
dit gemaklik deur die gemeente gesing kan word.
3. Die melodie moet plegtig en verhewe wees.
4. Nuwe wysies moet aanpas by die styl van die bestaande psalmmelodieë.
Oor hierdie werk is verslag gedoen in 1958 (Acta 1958:518-520), waar daar nog nie
veel vordering was nie.
1.2.7 Sinode 1961
In 1961 het langer Rapport oor die hersiening van die Psalmmelodieë gedien (Acta
1961:454-464). Daar is egter niks bygevoeg wat beginsels betref nie. Rapport oor
die hersiening van die melodieë het ook gedien in 1964 (Acta 1964:507-511). So ook
in 1967 (Acta 1967:575-576).
1.2.8 Sinode 1967
In 1967 het die saak van die hersiening van die teks van die beryming op die tafel
gekom, deur brief van die NG Kerk (Acta 1967:452-454). Die saak het egter baie
laat op die tafel van die Sinode gekom, sodat dit na Deputate verwys is.
1.2.9 Sinode 1970
Op hierdie Sinode het weer
Rapport gedien oor die hersiening van die
Psalmmelodieë (Acta 1970:457-459). Die werk het goed gevorder.
Op die tafel van die Sinode het ook Rapport gekom oor die hersiening van die teks
van die Psalmberyming (Acta 1970:459-461). Die Sinode het die saak van
hersiening van die teks op daardie stadium afgewys.
1.2.10 Sinode 1973
Op die Sinode van 1973 het weer Rapport oor die melodieë gedien (Acta 1973:202208). Die hersiene melodieë is deur die Sinode aanvaar. Oor die verdere afhandeling
hiervan is in 1976 gerapporteer (Acta 1976:567-569).
Op die Sinode het ook brief van die NG Kerk gedien oor die hersiening van die teks
van die beryming (Acta 1973:407-408). Deputate is benoem vir
gesprek in die
verband, onder andere om die besluit van 1970 te verduidelik.
1.2.11 Sinode 1976
Op hierdie Sinode het die saak van die hersiening van die teks weer aan die orde
gekom (Acta 1976:401-407, 417-421). Die Sinode het besluit om saam te werk aan
beperkte taalkundige revisie van die beryming. Die belangrike is hier om te let op die
saak van beperkte taalkundige hersiening van die bestaande beryming.
1.2.12 Sinode 1979
In 1979 het die Deputate Kerkmusiek weer Rapport gelewer oor die Psalmboek met
die hersiene melodieë (Acta 1979:608-616). Ten spyte van sekere kritiek op die nuwe
boek het die Sinode nie Beskrywingspunt aanvaar wat gevra het dat daar weer na
die melodieë gekyk moet word nie.
Die Sinode het ook
Rapport oor die hersiening van die teks van die beryming
behandel (Acta 1979:616-618). Die Sinode het besluit om nie met die revisie voort te
gaan nie en om weer hieroor gesprek te voer met die NG en NH Kerke.
1.2.13 Sinode 1982
Die Sinode het
kort Rapport oor die tekshersiening van die beryming behandel
(Acta 1982:513). Die NH Kerk was bereid om verder saam te werk, maar die NG Kerk
het geoordeel dat die Totiusteks ongeskonde bewaar moet word. In die lig hiervan het
die Sinode besluit om van die saak af te stap.
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1.2.14 Sinode 1985
Die Sinode van 1985 het besluit om saam te werk aan nuwe beryming van die
Psalms. Hieroor het ’n omvattende Rapport gedien (Acta 1985:747-762). Daar het
verder ook twee Beskrywingspunte in die verband gedien (Acta 1985:763-766). In die
stukke is nog nie omvattende riglyne opgestel nie, en die te benoeme Deputate moes
wel hieraan aandag gee. As basiese uitgangspunt is egter gestel dat die nuwe
beryming se inhoud Bybels en leerstellig korrek moes wees (Acta 1985:759, 6.2
eerste asterisk). Die Hebreeuse grondteks moes die vertrekpunt wees, die eenheid
van die Psalms moes behoue bly en daar moet gepoog word om die inhoud van ’n
psalm volledig weer te gee, met sterk klem op die boodskap van die Psalm.
Taalkundig en letterkundig moet die beryming op datum wees, in hedendaagse
Afrikaans met die nodige eenvoud. Ook die melodieë het aandag gekry in die stukke
wat voor die Sinode gedien het, maar nie omvattend nie.
Die Sinode het ook ’n Rapport oor die hersiening van die Psalmmelodieë behandel
(Acta 1985:767-771). In die proses is enkele riglyne vir melodieë geformuleer (Acta
1985:771). Die riglyne is egter baie algemeen geformuleer en sluit aan by die
bestaande reformatoriese erfenis. In 1988 het die Deputate Psalmberyming
gerapporteer oor die uitvoering van hulle opdrag (Acta 1988:788-795). Dit het egter
net oor formele sake gehandel en daar is nie verder gewerk aan beginsels en kriteria
nie. Daar was ook ’n Rapport van die Deputate Liturgiese musiek in 1988, wat ’n
belangrike studiestuk insluit. Hiervan is egter net kennis geneem (vgl Acta 1988:3344).
1.2.15 Sinodes 1994, 1997 en 2000
Die Sinode van 1994 het twee belangrike Rapporte hanteer, oor beginsels en riglyne
vir die keuring van Skrifberyminge vir die erediens en oor singbare melodieë.
In eersgenoemde Rapport word breë agtergrond gegee, gevolg deur ’n bespreking
van belangrike liturgiese gegewens asook gegewens uit die Ou en Nuwe Testament.
Hierna word ’n aantal belangrike liturgiese beginsels gestel waarvan die Sinode
kennis geneem het (Acta 1994:535). Belangrik hieronder is die gedagte dat die
erediens ’n drieledige ontmoeting moet wees, waarin die gemeente God, God die
gemeente en die gemeente mekaar ontmoet. Binne hierdie ontmoetingsgeleentheid
het die lied ’n besondere funksie. Nadat die Sinode van ’n aantal belangrike
oorwegings kennis geneem het, het die Sinode ’n aantal beginsels en kriteria
goedgekeur. Hierdie sake is vervat in 3.2 in die Acta (Acta 1994:538). Sommige van
die sake handel oor liturgiese vereistes vir sang in die erediens, wat net so behou kan
word (3.2.3-3.2.7). Wat die taal betref, word alleen gestel dat die taal eenvoudig en
opreg moet wees en vir kinders verstaanbaar.
Wat die saak van die beryming self betref, stel 3.2.1 in die Acta kortliks: “Die
beryming moet die sin en inhoud van die Skrifgedeelte suiwer en korrek in
ooreenstemming met die kerklike belydenis weergee.” Wat dit in meer besonderhede
behels, word egter nie uitgespel nie.
Die Rapport oor die melodieë (Acta 1994:540-541) bied ’n goeie oorsig oor die
hantering van die melodieë deur verskillende Sinodes. Die besluite van 1955 en 1985
oor die melodieë is bevestig en geen nuwe sake is bygevoeg nie.
Hierdie Sinode het ook besluit om weer saam te werk aan die nuwe beryming, nadat
samewerking in 1991 gestaak is (vgl. Acta 1994:543-553). ‘n Deel van die besluit was
dat die beginsels en riglyne wat vir Skrifberymings goedgekeur is, ook vir die nuwe
omdigting moes geld. In 1997 het die Deputate oor die uitvoering van die opdrag
verslag gedoen (Acta 1997:785-788), en weer in 2000 (Acta 2002:453-456).
1.2.16 Sinode 2003
Die Sinode van 2003 het die 2001-omdigting vir gebruik in die kerke aanbeveel (Acta
2003:642-643). In die proses is sekere besware wat teen die 2001-omdigting
ingebring is, nie as voldoende beskou om die omdigting nie vir gebruik aan te beveel
nie. In die agste motivering vir die besluit word die problematiek van Psalmberyming
goed saamgevat (Acta 2003:64, 3.2.3 motivering 8): “Die proses van omdigting is
388

komplekse verhouding tussen eksegese, die taalregister vir kontemporêre spreektaal
waaruit woorde gekies word vir die omdigting, woorde en hulle betekenis, poëtiese
vormgewing, taalritme en fraselengtes, eenvoudige styl en musikale reëls wat
bymekaar uitgebring moet word om die betekenis van die Hebreeuse Psalms so na
as moontlik weer te gee.” In Bylae (Acta 2003:646-659) is kommentaar gelewer op
sake waaroor besware teen die omdigting ingedien is en sake wat vir die beoordeling
van beryming van belang is.
1.2.17 Sinode 2006
Die Sinode van 2006 het verskeie Beswaarskrifte teen die 2001-omdigting behandel
(Acta 2006:650-740). Die Beswaarskrifte is almal afgewys. Daar is egter twee verdere
besluite geneem, wat gelei het tot verdere gesprek en studie, waaroor op die Sinode
van 2009 gerapporteer is. Die sake waaroor die Beswaarskrifte gehandel het, is sake
wat meermale in die verlede na vore gekom het. Die beredenering van die Sinode oor
die Beswaarskrifte is in ag geneem by die opstel van riglyne.
1.2.18 Sinode 2009
Die Sinode het weer enkele Beswaarskrifte afgewys. Die Sinode het in opvolging van
die twee besluite van 2006 opdrag gegee dat die huidige Deputate riglyne moet
formuleer vir die beoordeling van berymings. Die opdrag raak ook die saak van KO,
art 69 en Skrifgetroue liedere.
1.2.19 Sinode Middellande
Die Deputate kon nie enige besluite van Sinode Middellande oor die saak opspoor
nie.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.2.19 kennis geneem.
2.

Sake waaroor die Sinode besluit
Die volgende omvattende beginselontwerp waaraan bestaande en nuwe liedere getoets
kan word, word deur die Deputate vir goedkeuring aan die Sinode voorgehou:
2.1 Inleiding
2.1.1 In die daarstel van ‘n kerklied is daar komplekse verhouding tussen (i) eksegese,
(ii) die taalregister vir kontemporêre spreektaal in die relevante taal waaruit woorde
gekies word vir die beryming/omdigting, (iii) woorde en hulle betekenis, (iv) relevante
poëtiese vormgewing, (v) taalritme en fraselengtes, (vi) styl en (vii) relevante
musikale reëls wat bymekaar uitgebring moet word.
2.1.2 Daar is
onderskeid tussen Psalm- en Skrifberymings, Belydenisliedere en
Skrifgetroue liedere. Psalm- en Skrifberymings is berymings van die teks van die
Bybel. Belydenisliedere is liedere wat die belydenis van die kerk berym. Skrifgetroue
liedere is liedere wat gegrond is op die Skrif en belydenis, maar waar nie spesifieke
teks berym word nie.
Besluit: Punte 2.1.1 en 2.1.2 goedgekeur.
2.2 Algemene riglyne
2.2.1 Liturgiese bruikbaarheid
2.2.1.1 Die lied moet in alle opsigte diensbaar wees aan die beginsel dat die erediens ‘n
drieledige ontmoeting is waarin die volk hulle God, God sy volk en die volk mekaar
in die Here ontmoet.
2.2.1.2 Die lied moet aan die karakter van die erediens beantwoord soos
gemeenskaplikheid, feestelikheid, opregtheid, skoonheid, eerbied en ootmoed.
2.2.1.3 By die keuring van ‘n lied moet die aard daarvan verantwoord word in die lig van die
verskillende elemente van die liturgie waardeur die gemeente tot God en mekaar in
die ontmoeting kommunikeer soos jubel, loof, prys, dank, bely, aanroep, smeek, bid,
aanbid, bekend maak, ensovoorts.
Besluit: Punte 2.2.1.1 tot 2.2.1.3 goedgekeur.
2.2.2 Letterkundige gehalte
2.2.2.1 Die teks van die kerklied moet estetiese integriteit besit. Die teks moet nie op die
musiek staatmaak om dit te dra nie. Dieselfde geld vir die musiek teenoor die teks.
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Die twee aspekte moet mekaar aanvul en moet balans, eenheid, verskeidenheid,
harmonie, struktuur, ritme, terughoudendheid en geskiktheid toon.
2.2.2.2 Wat die taal in die algemeen betref, kan die volgende gestel word: Die bewoording
moet (i) eenvoudige, (ii) opregte en (iii) duidelike taal gebruik, (iv) wat in die
teenwoordigheid van God pas en (v) gemeensakp met en/of verlange na die God
van die verbond uitdruk (vi) en sover moontlik verstaanbaar vir kinders is.
Besluit: Punt 2.2.2 goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
2.2.3 Musikale gehalte
2.2.3.1 Die inhoud van die lied en die melodie moet sover moontlik in harmonie wees. Die
teks en die melodie moet hegte eenheid vorm.
2.2.3.2 Die melodie moet die genre van die lied ondersteun.
2.2.3.3 Die melodie moet eenvoudig en binne bereik van die deursnee lidmaat se
stemomvang wees sodat dit gemaklik deur die gemeente gesing kan word.
2.2.3.4 Die melodie moet geskik wees vir liturgiese gebruik.
Besluit: Punte 2.2.3.1 tot 2.2.3.4 goedgekeur.
2.2.4 Keuse van liedere vir die samestelling van ‘n bundel
2.2.4.1 In die keuse van liedere vir die samestelling van ‘n bundel, moet balans in inhoud
gehandhaaf word in ooreenstemming met die kerklike belydenis.
2.2.4.2 In die keuse van liedere vir die samestelling van ‘n bundel moet aandag gegee word
aan die verskillende elemente van die liturgie waardeur die gemeente tot God en
mekaar in die ontmoeting kommunikeer soos jubel, loof, prys, dank, geloof bely,
skuld bely, aanroep, oproep, smeek, bid, aanbid, verkondig, ensovoorts.
2.2.4.3 In die keuse van liedere vir die samestelling van ‘n bundel moet daar rekening
gehou word met die aangewese leemtes en behoeftes van die kerklike liturgie. Nie
die kwantiteit van liedere nie, maar die kwaliteit en liturgiese funksionaliteit staan
voorop.
Besluit: Punte 2.2.4.1 tot 2.2.4.3 goedgekeur.
2.3 Riglyne vir die beoordeling van Psalm- en Skrifberymings
2.3.1 As basiese riglyn geld dat die beryming die sin en inhoud van die Skrifgedeelte
suiwer en korrek in ooreenstemming met die kerklike belydenis moet weergee.”
2.3.2 Die beryming moet daarop gerig wees om God se openbaring in sy Woord te
vergestalt.
2.3.3
Beryming moet die struktuur van die oorspronklike teks in gedagte hou en moet
poog om in die strofe-indeling daarby aan te sluit.
2.3.4 Die breë strekking en inhoud van ‘n gedeelte moet weergegee word, wat die basiese
inhoud, belangrike begrippe en die basiese voortgang van die gedeelte betref, sonder
dat elke detail van die oorspronklike volledig weergegee hoef te word. Dit raak
aspekte soos belangrike openbarings-historiese lyne, bepaalde frases en begrippe,
die oordeel van God en die verbond.
2.3.5 Wat die hantering van die Messiaanse Psalms betref, moet in gedagte gehou word
dat die moontlike messiaanse duiding in Psalm op verskillende maniere uitgedruk
kan word. Voetnote kan gebruik word om die verband met Nuwe-Testamentiese
tekste aan te dui.
2.3.6 Nuwe berymings van gedeeltes (veral uit die Ou Testament) moet daarna streef om
die onderskeid tussen die verskillende Godsname sover moontlik te behou.
Besluit: Punte 2.3.1 tot 2.3.6 goedgekeur.
2.4 Riglyne vir die beoordeling van Belydenisliedere
2.4.1 Belydenisliedere moet op die Godsopenbaring en die belydenis daarvan as ’n
Skrifwaarheid (dogma) berus.
2.4.2 Die liedere moet die sin en inhoud van die Belydenisgedeelte(s) suiwer en korrek in
ooreenstemming met die kerklike belydenis weergee.
Besluit: Punte 2.4.1 en 2.4.2 goedgekeur.
2.5 Riglyne vir die beoordeling van Skrifgetroue liedere
2.5.1 Die volgende riglyne is noodsaaklik vir Skrifgetroue lied:
390

2.5.1.1

Skrifgetroue lied moet die Bybelse inhoud suiwer en korrek weergee, in
ooreenstemming met die kerklike belydenis en met inagneming van die
openbaringshistoriese lyne in die Bybel. Die Skrifgetroue lied moet daarop gerig
wees om God se openbaring in sy Woord te vergestalt.
2.5.1.2
Skrifgetroue lied moet as antwoord op God se openbaring, gerig wees op God wat
Hom in sy Woord openbaar het of moet as antwoord op God se openbaring gerig
wees op mens en wêreld volgens wat God in sy Woord openbaar.
2.5.1.3
Skrifgetroue lied moet ‘n Skrifgetroue godsbegrip openbaar.
2.5.1.4 Die ongelykheid tussen die ewige, heilige God en die swakke, sondige mens wat in
die erediens ontmoet, moet op geen manier in die gedrang kom nie. Die
vrymoedigheid waarmee in Christus tot die genadetroon genader word, moet ook
nie in gedrang kom nie.
2.5.1.5 Waar die verhouding tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament in lied ter
sprake kom, moet dit duidelik wees dat die Ou Testament en die Nuwe Testament
gelyklik die Woord van God is, dat daar wel
onderskeid tussen die twee
testamente is, dat die twee testamente
eenheid vorm en dat die verhouding
tussen die twee Testamente alleen vanuit die vervulling in Christus verstaan kan
word.
2.5.1.6 Die Skrifgetroue lied moet (eksplisiet of implisiet) in ooreenstemming wees met die
breë openbaringshistoriese lyne van die Skrif, soos die van skepping-sondeverlossing; die Koninkryk van God en die verbond.
2.5.1.7 Die Skrifgetroue lied moet nie ‘n negatiewe impak hê op die Skrifgetroue balans
tussen die indikatief (heilsfeit), imperatief (opdrag) en belofte nie.
2.5.1.8 Die lied moet ontmoeting of verkeer van die gemeente met God en ontmoeting
met mekaar as gelowige gemeenskap funksioneel daarstel.
2.5.1.9 Die kerklied moet ‘n getuienis van die gelowiges na die wêreld toe wees.
2.5.2 Waar van toepassing, geld die volgende verdere riglyne:
2.5.2.1 Wanneer die woorde van die lied God aanspreek en verheerlik, moet dit wees in
verband met die dinge wat Hy voorgeskryf het en waarin Hy deur die gelowige(s)
aangeroep, gedien en gedank wil wees.
2.5.2.2 Die taal en strekking van die lied moet die sekerheid van die gemeente omtrent God
se liefde, trou en genade (waartoe Hy Hom verbind het) bevat, en/of die gelowige se
kleinheid, afhanklikheid nood en ellende voor God reg en grondig uitdruk.
2.5.2.3 Wanneer die lied die Christelike geloofservaring verwoord, moet dit in
ooreenstemming met die volle raad van God van God wees.
Besluit: Punte 2.5.1 tot 2.5.2.3 goedgekeur soos gewysig (wysigings reeds aangebring
– Deputate Handelinge).
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22.3

A.
B.
C.
D.

RAPPORT 3: DEPUTATE LITURGIESE SAKE EN OPDRAG, KO, ART 69
– KEURING VAN PSALMS, SKRIFBERYMINGS, BELYDENISLIEDERE EN
ANDER GEESTELIKE LIEDERE (Artt 94, 274)

Dr EJ Smit lewer die rapport.
Besluit: Punt 2.2.6 word verwys na Kommissie Liturgies.
Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
Ds J Malan rapporteer namens Kommissie Liturgies oor 2.2.6.

E. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag: Acta 2009:743, 5: “Die Sinode moedig kerke, waar ander praktyke gevolg
word (kyk 3 hierbo), aan om Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere aan
die Deputate voor te lê vir beoordeling deur die volgende Sinode.”
1.2 Vanaf enkele kerke en lidmate is versoeke ontvang om liedere uit die Liedboek van die
Kerk as Skrifgetroue liedere te beoordeel.1
1.3 In die lig van die feit dat die Deputate eers ‘n omvattende beginselraamwerk waaraan
liedere getoets kan word moes opstel, kon die Deputate nie al die liedere wat aan hulle
voorgelê is keur nie.
1.4 ‘n Aantal liedere is wel deur die Deputate aan die hand van die voorgestelde
omvattende beginselraamwerk (kyk Rapport 2: Deputate Liturgiese Sake en Opdrag
KO, art 69, 2.1-2.5) getoets.2
1.5 Die Deputate het die liedere wat hulle aanvanklik goedgekeur het, aan prof CFC
Coetzee en prof JH van Wyk voorgelê om die dogmatiese suiwerheid daarvan na te
gaan. Behalwe vir enkele liedere waaroor daar vrae was, is daar bevind dat die liedere
dogmaties suiwer is.3
1.6 Ten opsigte van alle liedere waaroor daar vrae was (hetsy in die aanvanklike
keuringsproses deur die Deputate of deur die twee dogmatici aan wie die gekeurde
liedere voorgelê is), het die Deputate besluit dat daar weer na hierdie liedere gekyk
moet word en hulle vir eers nie goedgekeur word nie. Die rede was dat die Deputate
nie tyd gehad het om behoorlik daarop in te gaan nie.4
1.7 Voortspruitend uit bogenoemde proses, nadat die Deputate deeglik aan elke lied
aandag gegee het, beveel die Deputate een nuwe Skrifberyming (soos aanbeveel in
2.1 hieronder) en 18 Skrifgetroue liedere (soos aanbeveel in 2.2 hieronder) vir gebruik
in die eredienste van die GKSA aan.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.7 kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Die volgende Skrifberyming word deur die Deputate aanbeveel vir gebruik in die
eredienste van die GKSA, aangesien dit aan al die vereistes vir ‘n Skrifberyming
voldoen:5

1

Besonderhede van die versoeke wat ontvang is, is in ongepubliseerde Bylae A.
Besonderhede van watter liedere deur die Deputate aan die hand van die voorgestelde omvattende
beginselraamwerk getoets het, is in ongepubliseerde Bylae A. Besonderhede van die bespreking oor
elke lied is ook in ongepubliseerde Bylae A.
3
Besonderhede van die kommentaar wat vanaf genoemde twee dogmatici ontvang is, is in
ongepubliseerde Bylae A.
4
Besonderhede van watter liedere vir eers nie goedgekeur is nie en weer na gekyk moet word, is in
ongepubliseerde Bylae A.
5
Besonderhede van die bespreking en bevinding oor hierdie voorgestelde Skrifberyming is in
ongepubliseerde Bylae A.
2
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2.1.1 Want so lief het God die wêreld gehad

Die Liedboek van die Kerk: Lied 329.
Besluit: Goedgekeur.
2.2

Die volgende Skrifgetroue liedere word deur die Deputate aanbeveel vir gebruik in die
eredienste van die GKSA, aangesien dit aan al die vereistes vir ‘n Skrifgetroue lied
voldoen:6

2.2.1 Soos ‘n wildsbok

Die Liedboek van die Kerk: Lied 163
6

Besonderhede van die bespreking en bevinding oor elke lied is in ongepubliseerde Bylae A.
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Besluit: Goedgekeur.
2.2.2 Heilig, heilig, heilig

2.

Heilig, heilig, heilig, Heerser vir ewig;
groot is u Naam – U die Vader, Seun
en Gees.
Grote God, ons eer U, met u hele
skepping.
U wat in liefde God regverdig is.

3.

Besluit: Goedgekeur.
2.2.3 Grote God, aan U die eer
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Heilig, heilig, heilig, Heer, so weldadig,
groot is u guns, want U buig U tot ons
neer!
Heilig, heilig, heilig, magtig en
genadig.U wás en ís en sál vir ewig
wees.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 169

2.

In genade, groot en ryk,
bou U, Heer, u koninkryk.
Voordat ek kon kies, kon vra,
het u Seun my vloek gedra.
Ek kon vind: U't my gekry
voor ek nog my skuld bely.

3.

U, oor alles God en Hoof,
open oë van geloof
dat ons sien, geen goed of kwaad
word aan toeval oorgelaat:
Bokant ons begrip, verstand,
hou U al wat is in stand.
Liedboek van die Kerk: Lied 190

3.

Deur sy Gees, die wondergawe,
laat Hy wederliefde spruit;
en dié liefde – wat volmaak is –
dryf die vrees en selfsug uit.

Besluit: Goedgekeur.
2.2.4 “God is liefde!” juig ons harte

2.

Hy wat eerste liefgehad het,
het in liefde ons vergeef –
nou kan ons, uit God gebore,
uit dié bron van liefde leef!

4.

As die Vader in sy liefde
dan die sondaar maak tot kind,
mag sy Seun al meer gestalte
in ons doen en late vind!
Liedboek van die Kerk: Lied 334

Besluit: Goedgekeur.
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2.2.5 Stille nag, heilige nag!

2.

Stille nag, heilige nag!
Hemelvors, ons gee ag
op die lied van die engelekoor.
Herders het dit die eerste gehoor:
Juig, die Redder is daar!
Juig, die Redder is daar!

3.

Besluit: Goedgekeur.
2.2.6 Die Heiland is gebore
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Stille nag, heilige nag!
Jesus, Heer, voor u mag,
voor u ryk moet die duisternis swig;
tot in ewigheid bly U die lig –
Heer, gebore vir ons!
Heer, gebore vir ons!
Die Liedboek van die Kerk: Lied 348

2.

Die Lig kom na die wêreld
in Jesus Christus, Heer.
Uit liefde vir die mensdom
daal Hy as dienskneg neer.
So lief het God die wêreld,
Hy gee vir ons sy Seun –
só word Hy ons Verlosser,
ons Middelaar en Steun.

3.

Wie glo in Jesus Christus,
word nou sy eiendom.
Hy gee die reg tot kindskap
aan dié wat glo in Hom.
Juis daarom juig ons harte
opnuut dié Kersfeestyd:
Ons Heiland is gebore –
vertel dit wêreldwyd.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 353

Besluit: Verwys na Kommissie Liturgies.
2.2.7 Jesus, Lam gelei ter slagting

2.

Koning tot 'n spot geteken
met 'n riet en doringkroon;
by die moordenaars gereken
met veragting, smaad en hoon,
sodat óns mag vryspraak vra
en die kroon van eer kan dra.
Duisend, duisend maal, o Heer,
bring ons daarvoor dank en eer!
Die Liedboek van die Kerk: Lied 380

Besluit: Goedgekeur.
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2.2.8 Die Heer, die Heer het opgestaan!

2.

Die Heer, die Heer het opgestaan!
Die Heer het wáárlik opgestaan!
Vir sondaars het die Heer gesterf,
die lewe deur sy dood verwerf.
Hy het oorwin die dood, die hel.
Ons kan dit wêreldwyd vertel!

3.

Die Heer, die Heer het opgestaan!
Die Heer het wáárlik opgestaan!
Aan Hom die lof, die roem en eer,
Hy laat ons mét Hom triomfeer.
Laat ons, o Here, deur u Gees,
afhanlik en oorwinnaars wees.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 422

Besluit: Goedgekeur.

398

2.2.9 Here, hoe blymoedig

2.

Ook in sterwensmarte
weet ons in ons harte:
Ons Verlosser leef!
En die liggaam, sterflik,
sal U onverderflik
eenmaal laat herleef.
Laaste vyand, aardse dood,
hoe ons soms vir jou ook bewe –
Christus is ons lewe!

3.

Besluit: Goedgekeur.
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Heer, U gee u lewe,
so word ons vergewe
en verlos van dood.
In U groot ontferming
gee U ons beskerming –
Redder uit die nood!
Ons sal, tot u eer, o Heer,
in u heil met blydskap lewe –
aan U oorgegewe.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 525

2.2.10 Skenk ons, Here, u beskerming

2.

Bring ons, Here, tot bekering
deur u lering,
gee ons insig deur u Gees.
Maak ons harte oop, o Vader,
trek ons nader.
Laat u Woord ons lewe wees.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 151

Besluit: Goedgekeur.
2.2.11 Lofsing die Here
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2.

Lofsing die Here wat kunstig u liggaam
berei het,
Hy is die sterke wat altyd nog by u
gebly het;
wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend,
hoe swaar,
oor u sy vleuels gesprei het!

4.

Lofsing die Here, ja, almal kom loof
nou die Here!
Alles wat asem het, hier tot in tydlose
sfere!
Hy is die Lig; ons oog bly op Hom
gerig:
Hy is die Heer van die here!

3.

Lofsing die Here, dis Hy wat u kroon
met sy seën!
Hy skenk die lewe, die wasdom, die
sonlig, die reën!
O sterfling, weet: Hy wat Almagtige
heet,
het ons in liefde bejeën.

Die Liedboek van die Kerk: Lied 184
Besluit: Goedgekeur.
2.2.12 Troue Here van my lewe

2.

U die kenner van ons harte,
sien my skuld en ken my nood.
Ek treur, vol berou en smarte,
want my sonde bring die dood.
Ja, U sien my hart se wonde,
sien my ly oor al my sonde,
Christus laat my voor U staan,
deur sy bloed neem U my aan.

3.

Besluit: Goedgekeur.
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Deur u Seun skenk U genade,
in geloof neem ek Hom aan.
Hy verlos my van die kwade;
Hy sal altyd met my gaan.
Al is ek in skuld gebore,
is ek in Hom uitverkore
voor u Woord in skeppingsmag
nag geskei het van die dag.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 241

2.2.13 Die Heiland is gebore

2.

Die Heiland is gebore –
ons is nie meer verlore!
Hy, die Vredekoning,
versoen ons sondeskuld by God
en deur sy gunsbetoning
word liefde ook ons groot gebod.
Hy is God met ons –
Hy, Immanuel.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 335

Besluit: Goedgekeur.
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2.2.14 My enigste troos

2.

Die doop is die seël dat die Heilige Gees
my 'n kind van God, die Vader laat wees.
Sy onfeilbare Woord is die gids wat ons lei;
deur sy liefde bewaar Hy my.
Ek behoort aan die Here.
Niks sal my ooit van Hom kan skei.
Sy onfeilbare Woord is die gids wat ons lei;
deur sy liefde bewaar Hy my.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 292

Besluit: Goedgekeur.
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2.2.15 Jesus, dit wat U moes ly

2.

Aan die kruis het U geroep
in u sterwenslyding,
en dié roep: "Dit is volbring!"
is die blye tyding.
U was vir 'n sondaar borg,
wat langs U gesterf het
neem my in u liefdesorg;
dink aan my ook, Here.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 386

Besluit: Goedgekeur.
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2.2.16 Heilige Jesus

2.

Mooi is die aarde, dit het groot waarde,
maar is gering voor u grootheid, Heer.
U is ons lewe, U is ons vrede.
U Gees moet ons hier lei en leer.

3.

Besluit: Goedgekeur.
2.2.17 Loof Christus, roem sy wonderdade

405

U is die Alfa, en die Omega.
U kom en elkeen sal U kan sien.
U is die Eerste. U is die Laaste.
Die ganse skepping sal U dien.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 168

2.

Hy is ons Voorspraak by die Vader;
deur Hom tree ons vrymoedig nader.
Hoe groot ons sondeskuld ook is,
volkome word dit uitgewis.
Wie soek, sal vind; wie klop in hoop,
vind so die poort na God toe oop.

4.

Loof Christus, roem sy wonderdade –
hoe groot sy liefde en genade!
Hy heers omhoog en wêreldwyd.
Hy vestig hier sy koninkryk –
ontelbaar hul wat op kan staan,
vrymoedig na die Vader gaan.

3.

Hy hoor die dank- en smeekgebede
van ons, sy swakke aardse lede.
Hy toon aan ons sy trou en mag –
sy las is lig, sy juk is sag.
Het ons nie raad nie, weet ons dít:
Hy is by ons, Hy leer ons bid.

Die Liedboek van die Kerk: Lied 428
Besluit: Goedgekeur.
2.2.18 O God van hoop, gee ons u vrede

2.

Ons het 'n hoop wat oor die einde,
oor sterwensuur en graf heen reik.
Dis onaantasbaar vas en seker
as alle aardse dinge wyk.
Ons het 'n toekoms saam met Christus –
die einde is maar die begin.
Die dood is oorgang tot die lewe –
ons woon by God vir ewig in.
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3.

Nooit kan geloof te veel verwag nie,
want God bly aan sy Woord getrou.
Geen grense is daar aan sy mag nie,
Hy sal al sy beloftes hou.
Die hoop op Hom vervul ons lewe,
laat ons die koninkryk verwag,
totdat die volheid van sy vrede
nuut deurbreek op die laaste dag.
Die Liedboek van die Kerk: Lied 588

Besluit: Goedgekeur.
2.3 Die Sinode die goeie trou en harde werk van die Deputate aanvaar, in die lig van die
feit dat die Deputate verteenwoordigend was en die nodige kundiges ingesluit het.
Besluit: Goedgekeur.
2.4 Die Sinode benoem Deputate met die volgende opdrag: Om Psalms, Skrifberymings
en ander geestelike liedere wat deur kerke en lidmate aan die Deputate voorgelê word
sowel as die liedere wat reeds aan die Deputate voorgelê is maar nie afgehandel kon
word nie (kyk 1.3 en 1.6 hierbo), aan die hand van die omvattende beginselraamwerk
te beoordeel.
Besluit: Goedgekeur.
2.5 Ten minste een dogmatikus en een letterkundige op die Deputate benoem sal word.
Besluit: Goedgekeur.

F. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1.

Opdrag
Besluit 2.2.6 van rapport, verwys na Kommissie Liturgies.

2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Uitvoering
Die Kommissie het insette ontvang en ’n afgevaardigde te woord gestaan. Insette was
deeglik begrond. Alles het gegaan oor die reëls in Lied 353 waaroor vrae ontstaan het
in die lig van die geboorte van van Jesus wat besing word en veral die profesie van
Immanuel (Jes 7:14 en 8:8).
Drie reëls uit die lied het aan die orde gekom:
a) Vers 1: “...in die stad van Dawid word Hy Immanuel”
b) Vers 3: “ ... word nou sy eiendom”
c) Vers 2: “...word Hy ons Verlosser, ...”
Besluit: Kennis geneem.
2.2 Beredenering
In die bespreking van al drie gedeeltes het dit duidelik geword dat daar twee
teenoorstaande standpunte heers oor die tersaaklike eksegese by elke gedeelte.
Hieronder druk a) en b) onderskeidelik elke keer kortliks die teenoorstaande
standpunte uit:
2.2.1 Vers 1: “ ...word Hy Immanuel”
a)
Jes 7:14 en 8:8 se Messiaanse strekking is profeties. Christus is van ewigheid
af Seun, maar in die vervulling van die profesie met sy menswording, word Hy
God met ons. Ons bely in NGB, art 18 die Naam “Immanuel” as deel van die
menswording van Christus. Die “word” dui op die heilshistoriese voortgang en
verwerkliking van dit wat beloof is. Dit is ook in lyn met beredenerings oor
Messiaanse gedeeltes in antwoord op Beswaarskrifte in Nasionale Sinodes
1991 en 2003.
Daarteenoor:
b)
Die Immanuel-profesie dui op die koms van die Seun van God. Dit is die Seun,
Self God, ewig soos die Vader en die Gees, wat Homself verneder en ons
natuur aanneem. Sy koms in sy vernedering is nie sy begin of die begin van sy
werk nie. Die Seun is ewig, alomteenwoordig. Hy is God met ons. Hy is ook nou
Immanuel, alhoewel Hy na sy mensheid in die hemel is. Wanneer die Seun van
God ons natuur aanneem, word Hy nie Immanuel nie. Hy is Immanuel wat na
die aarde kom.
2.2.2 Vers 3: “ ...word nou sy eiendom”
a)
Indien die reël gelees word in die konteks van die lied, dui die woord “nou” op
die oomblik van Jesus, die Verlosser, se geboorte. Met sy geboorte word die
bedeling waarin Christus ons tot sy eiendom verlos, ’n werklikheid. Die “word”
dui dus op wat in Christus verwerklik word van God se raadsbesluit: Ons word
sy eiendom soos wat Hy beskik het. Dit is heel anders as wanneer die woord
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“nou” sou dui op die oomblik waarop jy tot geloof kom. Dán sou die stelling
inderdaad Remonstrants wees.
Daarteenoor:
b)
Die eiendom van Jesus is die wat die Vader Hom gegee het (Joh 17:2, 6, 9,
10). Hy verlos sy eiendom tot lof van sy heerlikheid (Ef 1:14). Die eiendom is
dié wat in Hom uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Deur die
geloof kry hulle deel in Christus. Die versreël stel die geloof as die vereiste om
die eiendom te wees: “Wie glo word nou sy eiendom”, nou – omdat hulle glo.
Die geloof is ’n gawe aan sy uitverkorenes.
2.2.3 Vers 2: “ ...word Hy ons Verlosser, ...”
a)
Ook in hierdie geval word die stygende openbaringshistoriese lyn uitgedruk
sodat ons die wonderbare ontvouing van God se heilsplan kan besing. Dit kom
bv ook in Heb 5:9-10 voor: “En toe Hy volmaaktheid bereik het, het Hy vir almal
wat aan Hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword en is Hy
deur God verklaar tot Hoëpriester volgens die priesterorde van Melgisedek.
Daarteenoor:
b) Word Hy ons Verlosser? Hy is ons Verlosser volgens die ewige raad van God. Hy
openbaar Hom in die tyd as ons Middelaar, maar Hy is ons Middelaar wat kom.
Besluit: Punte 2.2 tot 2.2.3 kennis geneem.
2.3 Bevinding
2.3.1 Die teenoorstaande standpunte kan verwarring skep. Dan is dit ’n veiliger weg om die
lied nie goed te keur nie.
2.3.2 Indien die betrokke gedeeltes verkeerd geïnterpreteer word, skep dit die indruk van
dwaalleer.
Besluit: Punte 2.3.1 en 2.3.2 kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Aanbeveling
In die lig van 2.3 keur die Sinode Lied 353 af.
Besluit: Afgekeur. Lied 353 word goedgekeur.
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22.4

RAPPORT 4: DEPUTATE LITURGIESE SAKE EN OPDRAG, KO, ART 69
– IDENTIFISERING VAN KERKE SE UNIEKE SITUASIE EN UITDAGINGS
OOR KERKSANG IN DIE LITURGIE (Art 239)

A. Ds JL van der Schyff lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag
Handelinge 2009:763, 2 en Handelinge 2009:765, 2: Die opdrag van die Deputate blyk
uit die volgende besluite wat Sinode 2009 geneem het: “Dat Deputate aangewys word
met die opdrag om elkeen van die verteenwoordigende kerke se unieke situasie en
uitdagings oor kerksang in die liturgie te identifiseer en KO, art 69 toe te pas.
Dat die gesprekke en besinning die inhoud, toepassing en moontlike verandering van
KO, art 69 insluit.”
1.2 Die belangrikheid van musiek vir die swart Gereformeerde Kerke
Om die unieke situasie en uitdagings van die swart Gereformeerde Kerke te verstaan,
is dit belangrik om die rol wat musiek in hulle lewe speel, te erken.
Musiek speel ‘n groot rol in die daaglikse lewe van swart mense – vanaf die wieg tot in
die graf, in vreugde of liefde en hartseer, in werk of in stryd. Alle aktiwiteite van hulle
daaglikse lewe is vervleg met die wye spektrum van Afrika-kuns, wat ryklik teenwoordig
is in musiek, dans en volksverhale. Hierdie is inderdaad ‘n spesiale natuurlike gawe.
Musiek word gevind in die tradisionele aanbidding van die swart mense en vergesel
hulle rituele en seremonies.
Musiek en Godsdiens is baie nou aan mekaar verbind. Dit is onmoontlik om “kerk te
hê” sonder goeie musiek. Musiek is vir aanbidding wat asemhaling vir lewe is. Musiek
is ook geskik om hulle godsdienstige geloof en gevoel uit te druk. Dit deurtrek hulle
totale lewe en derhalwe dien dit die hele mens.
As gevolg van die verhouding tussen musiek en Godsdiens is Afrika musiek baie
liturgies in karakter. Derhalwe vorm liturgiese musiek ‘n integrale deel van die erediens
en is dit nie maar soos versiersuiker op ‘n koek nie. Alles gaan oor goeie musiek. As
die musiek nie na hulle smaak is nie, word die erediens vervelig. Sommige glo selfs dat
die preek nie werklik inspirerend is, as die musiek nie goed is nie, want musiek word
beskou as dat dit ‘n invloed op die prediker het. Die swart Gereformeerde Kerke plaas
meer klem op die subjektiewe en emosionele uitwerking wat musiek op hulle het.
Afrika musiek word in meeste gevalle vergesel met liggaamsbeweging en dans.
Sonder musiek, dans en instrumente is die Afrika liturgie so goed soos dood. Emosies
moet uitgedruk word. Dans druk nie net blydskap uit nie, maar ook pyn in ernstige
krisis momente en welvaart. Musiek vergesel met dans is in meeste gevalle ‘n
uitdrukking van emosies en ervaring.
Die musiek wat deur die sendelinge aan die swart mense bekend gestel is, was
vreemd vir die Afrika kultuur. Die probleem is dat die (westerse) godsdienstige musiek
wat die Afrika musiek vervang het, steeds vir hulle vreemd is, ondanks die feit dat hulle
dit met entoesiasme sing en moontlik selfs beter as toe dit aan hulle bekend gestel is..
Baie van hierdie liedere bly vir hulle vreemd. Dit is in ‘n sin kunsmatig.
Die swart mense wil tuis wees in die kerk en nie vervreemd nie. Hulle wil nie ‘n
dubbelslagtige lewe van twyfel en onsekerheid leef nie. As gevolg hiervan, en in ‘n
sekere sin as ‘n reaksie op die feit dat Afrika musiek met heidense gebruike
geassossieer was, onsinnig en barbaars, is die Afrika manier van doen in die
kerkmusiek geïntegreer. Die gevolg is dat daar ‘n groot verskil is tussen die manier van
sing en dinge doen in die swart kerke en die wit kerke.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Sotho (Suid-Sesotho, Setswana en Sepedi) sprekende kerke
Daar is reeds ‘n aantal Psalmboeke in Setswana en Sesotho. Dit bevat die Psalms wat
van Afrikaans na Setswana en Suid-Sesotho vertaal is, saam met die melodieë wat by
die Afrikaanse Psalms gebruik word. Hierdie Psalms word baie min gebruik. Twee
kerke wat dit gebruik, is die Gereformeerde Kerk Kagiso en die Gereformeerde Kerk
Garankuwa. Hulle gebruik egter ander melodieë as dié waarmee die Psalms
daargestel is. Dít is juis een van die groot probleme waarom hierdie Psalms in die
meeste kerke nie gebruik word nie, omdat die melodieë wat vir die Afrikaanse Psalms
gebruik is, meestel vreemd is vir die Afrika kultuur.
Die gevolg van hierdie tekort aan bruikbare Psalms is dat meeste van die Sotho
sprekende kerke uit die Lifela tsa Sione liedboek sing. Kyk Eerste Rapport van die
Deputate (1.4.2) vir ‘n oorsig van die die ontstaan en inhoud van die Lifela tsa Sione.
Vir die Sotho sprekende kerke is daar ‘n groot behoefte aan Psalms wat aan die
beginsels wat die Sinode gestel het, voldoen en in lyn is met Afrika musiek.
Tshivenda-sprekende kerke
Die Tshivenda-sprekende kerke sing uit die Lutheran hymnal. Kyk Eerste Rapport van
die Deputate (1.4.5) vir ‘n oorsig van die geskiedenis wat tot hierdie situasie gelei het.
Die Sinode Soutpansberg het op ‘n stadium Deputate aangewys om aan die Psalms te
werk en dit te verander met die oog op sang. ‘n Aantal Psalms is op daardie wyse
verander, asook die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Onse Vader, maar hulle word
selde in die kerke gesing. Die rede hiervoor is dieselfde as in die geval van die Sothosprekende kerke, naamlik dat die melodieë van die Afrikaanse Psalms gebruik is wat
meestal vreemd is vir die Afrika kultuur.
Vir die Tshivenda sprekende kerke is daar ‘n groot behoefte aan Psalms wat aan die
beginsels wat die Sinode gestel het, voldoen en in lyn is met Afrika musiek.
isiZulu-sprekende kerke
Die isiZulu-sprekende kerke gebruik die iMbongi as liedboek. Kyk Eerste Rapport van
die Deputate (1.4.3) vir ‘n oorsig van die geskiedenis wat tot hierdie situasie gelei het.
Die 2de uitgawe van die iMbongi is in die proses van hersiening. Aangesien die
Formuliere nie in die 2de uitgawe ingesluit was nie, het die isiZulu-sprekende kerke
besluit om ‘n 3de uitgawe met die Formuliere ingesluit. Aan die predikante en ‘n paar
ouderlinge is die taak opgelê om hierdie 3de (hersiene) uitgawe te doen. Liedere kan
by hierdie hersiene uitgawe bygevoeg word.
Sommige van die Psalms word min gebruik, weer eens omdat hulle melodieë wat nie
Afika musiek is nie. Die kerke kyk altyd vir Afrika melodieë om hierdie Psalms op te
sing.
Hoewel die iMbongi ‘n aantal Psalms bevat wat reeds deur die destydse Klassis
goedgekeur is, is daar steeds ‘n groot behoefte vir ekstra psalms om aan KO, art 69 te
voldoen, wat stel dat al die Psalms gesing moet word.
isiXhosa-sprekende kerke
Die isiXhosa-sprekende kerke sing uit die Inkqubo Nkonzo, die Xhosa Psalmboek, wat
slegs die 150 Psalms bevat. Kyk Eerste Rapport van die Deputate (1.4.4) vir ‘n oorsig
van die geskiedenis wat tot hierdie situasie gelei het.
Die situasie van die isiXhosa-sprekende kerke is ietwat anders as die van die ander
kerke, deurdat hulle al 150 Psalms beskikbaar het en hulle gebruik word. Daar is geen
dringende behoefte om op hierdie stadium aan die Psalms te werk nie. Tog is daar ‘n
behoefte vir Skrifgetroue liedere.
Kerke wat ander tale praat
Sover die Deputate kon vasstel is die situasie soos volg:
Ndebele: Baie dieselfde as die situasie met die isiZulu-sprekende kerke.
Shangaan/Tsonga: In ‘n onderhoud met ds RS Hobyane het dit geblyk dat die
Shangaan-sprekende Gereformeerde Kerke ook nie hulle eie liedboek het nie. Hulle
maak gebruik van die Presbyterian Church se liedboek. Die liedere word aanvaar as in
lyn met die Gereformeerde geloof. Daar is op hierdie stadium nie duidelikheid oor
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hoeveel Psalms dit bevat nie. Tog is daar ‘n begeerte dat die Gereformeerde Kerke
hulle eie liedboek moet hê vir gebruik tydens eredienste.
1.8 Waarnemings
1.8.1 Daar is ‘n verskeidenheid in die GKSA met betrekking tot die unieke situasie en
uitdagings van elkeen van die verteenwoordigende kerke rakende kerksang.
1.8.2 Daar is baie faktore wat tot hierdie verskeidenheid bygedra het, byvoorbeeld: die
ligging van die kerk, invloede (Luthers in die Tshivenda-sprekende kerke, Nederlands
in die isiZulu-sprekende kerke, Free Church of Scotland in South-Africa in die
isiXhosa-sprekende kerke), musikale idioom (Afrika, westers).
1.8.3 Die situasie is ingewikkeld, soos uit bogenoemde blyk.
1.8.4 Daar is ‘n gemeenskaplike behoefte aan meer Psalms, Skrifberymings en ander
geestelike liedere.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.8.4 kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 ‘n Gereformeerde Kerk liedboek word vir die Sotho-sprekende kerke gepubliseer,
bestaande uit goedgekeurde liedere van die Lifela tsa Sione en nuwe Sotho Psalms
gekomponeer met Afrika musiek, met die doel om die 150 Psalms te voltooi.
2.2 ‘n Gereformeerde Kerk liedboek word vir die Tshivenda-sprekende kerke gepubliseer,
bestaande uit goedgekeurde Lutherse liedere en gekomponeerde Gereformeerde
liedere asook nuwe Venda Psalms gekomponeer met Afrika musiek, met die doel om
die 150 Psalms te voltooi.
2.3 Die GKSA versoek die isiZulu-sprekende kerke om betrokke te wees by die publisering
van die hersien uitgawe van die iMbongi as ‘n Gereformeerde Kerk liedboek vir die
isiZulu-sprekende kerke.
2.4 Deputate vir elk van die verskille taalgroepe aangewys word om die werk
voortspruitend uit bogenoemde (2.1–2.3) te voltooi.
2.5 Hierdie verskillende Deputate kan besluit oor die beste werkswyse om met hulle werk
aan te gaan.
2.6 Die Sinode moedig kerke en lidmate aan om Psalms, Skrifberymings en ander
geestelike liedere aan die Deputate voorlê vir beoordeling en insluiting in die liedboeke.
2.7 Die Deputate het die reg om toegeruste persone te koöpteer.
2.8 Alle goedgekeurde liedere word op die GKSA se webblad geplaas.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.8 goedgekeur.
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22.5

RAPPORT 5: DEPUTATE LITURGIESE SAKE EN OPDRAG, KO, ART 69
– NUMERING EN RUBRISERING (Artt 93, 257, 273)

A.
B.
C.
D.

Dr EJ Smit lewer die rapport.
Besluit: Die rapport word verwys na Kommissie Media en Publikasies.
Ds RP Buys rapporteer namens Kommissie Media en Publikasies.
Besluit: Regskonsekwensies word verwys na ’n ad hoc Kommissie: Oudle EA Petzer
(voorsitter), JC Roos, D de Kock en prof J Smit (adviseur).
E. Oudl EA Petzer rapporteer namens die ad hoc Kommissie.
F. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag: Handelinge 2009:694, 2.1 en Handelinge 2009:713, 2.1.
Die opdrag van die Deputate blyk uit die volgende besluite wat Sinode 2009 geneem
het:
“Besluit: Die volgende Ordevoorstel is goedgekeur:
1. Die saak oor numerering/rubrisering word nie verder bespreek nie.
2. Die saak word verwys na die benoeme Deputate.
3. Insette van die kerke moet verkry word.
4. Die te benoeme Deputate ontvang die mandaat om die saak af te handel.”
“Besluit: Die aanwys van Deputate word goedgekeur met die volgende opdragte:
1. Dat die nuwe liedere op die regte plek in die Skrifberymings se rubrisering geplaas
moet word.
2. Dat met die uitgee van die Psalmboek aandag gegee word aan die korrekte
rubriserings van die Skrifberymings.”
Besluit: Kennis geneem.
1.2 Psalmboek 2003 deur CJBF-deputate hersien en herdruk
1.2.1 Terwyl die Deputate Liturgiese Sake besig was om aan bogenoemde opdrag aandag
te gee, is verneem dat die CJBF-deputate reeds die groen Psalmboek 2003 laat
herdruk het. Hierdie herdruk en hersiening is gedoen sonder dat die Deputate
Liturgiese Sake formeel daarin geken is.
Besluit: Kennis geneem dat herdruk van Psalmboek 2003 reeds gedruk was. Neem
ook kennis van die feit dat daar wel oor ‘n enkele saak gekommunikeer was, naamlik
die rubrisering van die Skrifberymings.
1.2.2 Met die verskyning van die nuwe Psalmboek 2003 in 2010 het dit geblyk dat verskeie
veranderings (wat hieronder aangetoon word) aangebring is. Hierdie veranderings is
aangebring sonder dat die CJBF-deputate die opdrag daartoe gehad het of die sake
eers aan die Sinode voorgelê is.
Besluit: Kennis geneem van die opdrag wat aan Deputate Liturgiese Sake opgedra
was (kyk Acta 2003:644, 5.2.2 asook Acta 2006:607, 1.6.1 en Acta 2006:608, 1.9), terwyl
daar pertinent in die Reglement van die CJBF-deputate staan dat hulle
verantwoordelik is vir die druk van die Koraalboek asook die Psalmboek en die
daarstel van voorraad (Acta 2006:756-761).
1.3 Veranderings wat met hersiening en herdruk van Psalmboek 2003 gemaak is
1.3.1 Skeiding van die 1937-berymings en die 2001-omdigtings
Die CJBF-deputate het die twee stelle berymings (die 1937-berymings en die 2001omdigtings) geskei deur dit as’t ware as twee bundels in die nuwe Psalmboek 2003 te
plaas. Die skeiding van die twee stelle berymings is in stryd met die formaat wat in
2006 deur die Sinode goedgekeur is, en sal verwarring bring. Dit maak ook die
numerering 1-1, 1-2, ensovoorts onnodig.
Besluit: Kennis geneem dat daar nie so ’n opdrag aan Deputate Liturgiese Sake of
CJBF-deputate was nie.
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1.3.2 Melodieë ingevoeg in 1937-beryming
In die voorwoord tot die herdruk sê die CJBF-deputate dat hulle met groot sorg na die
melodieë gekyk het. Die volgende stelling word gemaak: “Met verloop van tyd het
heelwat Geneefse melodieë, wat so eie aan die Gereformeerde liedereskat is, in die
slag gebly. Daarom is die oorspronklike melodieë wat uitgeval het, teruggeplaas.”
Met hierdie saak is daar vier ernstige probleme. Eerstens het die melodieë nie maar
in die slag gebly nie. Met die uitgawe van die Eerste Psalmboek in 1937, is geoordeel
dat sekere Geneefse melodieë nie geskik is nie en is die melodieë soos in daardie
Psalmboek deur die Sinode goedgekeur. Met die hersiening van die melodieë in die
heruitgawe van die Psalmboek in 1976 Is weer na die melodieë gekyk, en steeds is
die betrokke melodieë nie teruggebring nie. Die Sinode van 1997 het ‘n Rapport
gehad oor die melodieë van die Psalms en Skrifberymings, en daar is ‘n lys van
melodieë goedgekeur (Handelinge 1997:771-773). Hierdie melodieë is gedruk in die
Psalmboek 2000 en die Psalmboek 2003. Die CJBF-deputate het dus geen opdrag
gehad om ander Geneefse melodieë terug te plaas nie. Indien hulle dit wou doen,
moes hulle toestemming van die Sinode verkry het. Die terugplasing van die betrokke
melodieë was dus sonder opdrag en sonder goedkeuring.
Die ander drie probleme is prakties van aard. Tweedens is daar nêrens in die boek ‘n
aanduiding van watter melodieë teruggeplaas is nie.
Derdens is daar geen aanduiding van waar die harmonisasies vir die melodieë vir
orreliste beskikbaar is nie. Dit is nodig omdat geen van die melodieë in enige vorige
begeleiersboeke van die Psalms in Afrikaans is nie.
Vierdens is die indekse agter in die Psalmboek nie aangevul ten opsigte van die
name van komponiste en melodietitels nie.
Hieronder volg ‘n aanduiding van watter melodieë ingevoeg is, waaruit dit duidelik is
dat dit ‘n omvattende saak is, wat nie sonder die nodige opdrag uitgevoer kon word
nie.
Psalm 7:
By Psalm 7 is ‘n Geneefse melodie ingevoeg as eerste melodie. Hy
word aangedui as die Geneefse melodie van 1551, aangepas. In hierdie
geval is die aanpassing drasties. Die lettergreeptelling van die betrokke
Geneefse melodie is 99889988, terwyl die telling van die Totiusberyming
87878787 is. Dit beteken dat agt lettergrepe uit die Geneefse melodie
verwyder moes word om dit by die Totiusberyming te laat inpas.
Psalm 13: Geneefse melodie bygevoeg van Franc, ritmies aangepas.
Psalm 23: By Gerdener is ‘n Geneefse melodie bygevoeg van Franc, waarskynlik
die melodie waarop Gerdener gewerk het.
Psalm 31: ‘n Derde melodie ingevoeg, as eerste melodie, Geneve 1551/1554. Daar
is reeds ‘n Geneefse melodie by die Psalm.
Psalm 41: Geneefse melodie 1551.
Psalm 44: Geneefse melodie 1551.
Psalm 46: ‘n Tweede melodie bygevoeg Geneve 1551 aangepas. Die
lettergreeptelling van die Totiusberyming: 888866668, Geneefse
melodie: 99889988. In hierdie geval is ‘n drastiese aanpassing gemaak.
Die Geneefse melodie het net agt reëls en die Totiusberyming het nege
reëls.
Psalm 48: Geneefs 1562 bygevoeg.
Psalm 71: Die melodie wat by Psalm 31 bygevoeg is, is hier ook, en die JS de
Villiers is weggelaat, met wel Psalm 31 aangedui as alternatief.
Psalm 76: Die melodie wat as alternatief aangedui is in die Psalmboek 2003
(Psalm 139) is hier ingevoeg as eerste melodie.
Psalm 78: Hier is ‘n aangepaste weergawe van die melodie van Psalm 90 (Geneve
1551). Die lettergreeptelling van die Geneefse melodie is 11 11 11 11
10. Die Totiusberyming van Psalm 78 se telling is 10 10 10 10 10 10. In
die eerste reël is ‘n melisma gebruik, maar in die volgende drie reëls is
elke keer ‘n noot verminder. Hier is ‘n aanpassing van ‘n melodie wat by
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‘n ander Psalm in die standaardvorm gebruik word, nie aangepas is nie.
Dit kan ook tot verwarring lei.
Psalm 80: Geneve 1562.
Psalm 82: Geneefs Psalm 46 bygevoeg as tweede melodie in die plek van die De
Villiersmelodie.
Psalm 90: Geneefs 1551/Lausanne 1565 bygevoeg as tweede van drie melodieë.
Psalm 91: Geneve 1542/1551 as eerste melodie ingevoeg by bestaande twee
melodieë.
Psalm 92: Geneve 1562.
Psalm 94: In die 2003-Psalmboek was hier dieselfde melodie as Psalm 105. Dit is
hier vervang met die Geneefse melodie van Psalm 94 van 1562.
Psalm 100: Melodie van Psalm 131 as alternatief bygevoeg. Was as alternatief
aangedui in 2003. Nou eerste melodie by Psalm 100.
Psalm 102: Hier is die melodie van Psalm 86 weggelaat en vervang met Psalm 102
Geneefs 1562. Wat nie aangedui word nie, is dat die melodie aangepas
is. Die lettergreeptelling van die Geneefse melodie is 88778888. Die
Totiusberyming het egter net sewe lettergrepe in die twee laaste reëls,
verder is dit dieselfde. Die melodie is dus aangepas met ‘n melisma in
die tweede laaste reel en die vermindering van ‘n noot (twee kwartnote
word ‘n halwe noot) in die laaste reël. Die aanpassing is nie aangedui
nie.
Psalm 110: Geneve 1551 as eerste melodie.
Psalm 120: Hier is ‘n drastiese aanpassing van die Geneefse melodie van 1551
ingevoeg. Die Geneefse melodie het agt reëls en die Totiusberyming net
ses. Twee reëls is uitgelaat en die ander aangepas om by ‘n ander
lettergreeptelling aan te pas.
Psalm 126: Melodie van Hainlin vervang met Geneefs 1551, aangepas.
Psalm 128: Geneefs 1545/1551/1554 bygevoeg.
Psalm 129: Geneefs 1551/1562 bygevoeg. In die meeste gevalle is die sinkopasie
van die Nederlandse liedboeke uitgehaal. In hierdie melodie is dit in die
vierde reël gedoen, maar nie in die eerste nie.
Psalm 144: Psalm 18 Geneve 1551, aangepas. In hierdie geval het die
Totiusberyming elf lettergrepe per reël, terwyl die Geneefse melodie elf
lettergrepe het in die eerste, tweede, vyfde en sesde reëls. Daar moes
dus weer lettergrepe verminder word deur note uit die vier reëls uit te
haal.
Psalm 146: Geneefs 1562.
Psalm 147: PK de Villiers vervang met Geneve 1562, aangepas. Die Geneefse
melodie het nege lettergrepe per reël en die Totiusberyming agt. In vyf
gevalle word ‘n melisma gebruik en in die ander drie reëls is die aantal
note verminder. Weer ‘n verminking van ‘n Geneefse melodie.
Psalm 148: Geneefs 1562.
Besluit: Kennis geneem dat CJBF-deputate buite sy Reglement opgetree het toe hulle
Geneefse melodieë bygevoeg en ander melodieë uitgehaal het, terwyl die Sinode van
2009 slegs kennis geneem het van die hersiene 2009 uitgawe wat reeds gedruk was
(Acta 2009:788, 2.3.1).
1.3.3 Melodieë uitgelaat
Benewens die invoeging van melodieë, is ook melodieë wat in 1997 deur die Sinode
goedgekeur is, uitgelaat, sonder opdrag van die Sinode. Hieronder word die melodieë
gelys. Al hierdie melodieë is deur die Sinode goedgekeur (met die uitsondering van
die liederewysie van Psalm 130 en die bekende melodie van Psalm 147 – beide die
melodieë is wel by die 2001-omdigting) en was in die Psalmboek 2000 en die
Psalmboek 2003 gedruk.
Psalm 10: Tweede melodie (Monk).
Psalm 11: Tweede melodie (PK de Villiers se melodie van Psalm 110).
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Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm

14 en 53:
Tweede melodie (Winchester new).
26: Tweede melodie (JS de Villiers 1937).
50: Tweede melodie John Dykes.
63: Tweede melodie (Johannes de Heer).
70: Tweede melodie (Johannes de Heer).
79: Tweede melodie (Monk).
82: Tweede melodie (JS de Villiers).
94: (Melodie Psalm 105, wel as alternatief aangedui).
114: Tweede melodie (Macbeth Bain).
126: Tweede melodie (Hainlin).
130: Tweede en derde melodie uitgelaat (Hasler, Greenfields; derde wel by
2001-omdigting).
Psalm 132: Tweede melodie (Gastorius).
Psalm 137: Tweede melodie (DUNDEE).
Psalm 147: Tweede melodie, PK de Villiers).
SB 4-8 (SB 5): St Michaels (1997, 2000).
SB 11-3:
Tweede melodie (1997, 2000).
Besluit: Kennis geneem.
1.3.4 Verwysing na alternatief uitgelaat
Psalm 37
Psalm 38
Besluit: Kennis geneem.
1.3.5 Verwysing na alternatief bygevoeg
Psalm 69: Onnodig, want die Skrifberyming waarna verwys word, het presies
dieselfde melodie.
Psalm 88: Verwysing na Psalm 112 bygevoeg.
Psalm 93: Na Psalm 79 en 145.
Besluit: Kennis geneem.
1.3.6 Ander sake
1.3.6.1 By Psalm 104 het die Psalmboek 2003 die oorspronklike ritme ingesit, soos by die
2001-omdigting. Die ritme is hier weer soos in die vorige weergawes, en dus ook
anders as in die Begeleiersboek.
1.3.6.2 Schutte Venter staan as berymer by Skrifberyming 12-3, maar AGS Venter by 12-4,
12-5 en 17-3 AGS Venter. Dr Venter self het “Schutte Venter” verkies.
1.3.6.3 15-1 Gebed vir die kerk (nie kerke)
1.3.6.4 Die gehalte van die papier wat gebruik is, is ook nie goed nie. Die papier is baie dun
en skyn deur.
1.3.6.5 Deurdat die ingevoegde Geneefse melodie konsekwent as die eerste melodie
aangedui is, verskil die aanduiding van eerste en tweede melodieë in die herdruk en
die oorspronklike uitgawe, wat verdere verwarring gaan veroorsaak.
Besluit: Punte 1.3.6.1 tot 1.3.6.5 kennis geneem.
1.3.7 Gevolgtrekking
Die uitgawe van die Psalmboek 2003 in 2010 bevat talle veranderinge, wat sonder
opdrag of goedkeuring aangebring is en wat groot verwarring in die kerke veroorsaak.
Dieselfde geld die ooreenstemmende deel van die herdruk van die Psalmboek 2000
(wat net die Totiusberyming bevat).
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Die Sinode spreek hom uit teen die optrede van die CJBF-deputate, wat sonder opdrag
of goedkeuring drastiese veranderinge in die herdruk van die Psalmboek 2003
aangebring het.
Besluit: Goedgekeur.
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2.2

Die Sinode oorweeg om die herdruk aan die mark te onttrek en oordeel hoe ‘n weg
gevind kan word om die onkoste te verhaal.
Besluit: Afgekeur.
2.3 Die CJBF-deputate in oorleg met die Deputate Liturgiese Sake voortgaan met die
uitgee van die Psalmboek.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig (wysigings reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
G. RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE
1. Opdrag
1.1 Die ad-hoc kommissie, staande die Sinode, terugvoer sal gee in verband met die
regskonsekwensies.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake vir kennisname (as aanbevelings van die kommissie – Deputate Handelinge)
2.1 Op grond van Sinodebesluit (2.2) is daar tans nie regskonsekwensies wat oorweeg
hoef te word nie.
2.2 Indien dit later sou blyk dat die Psalmboek ter sprake, nie verkoop nie, kan die saak by
wyse van die Rapport van die Administratiewe Buro by ’n volgende Sinode dien.
Besluit: Punte 2.1 en 2.2 goedgekeur.
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22.6

RAPPORT 6: DEPUTATE LITURGIESE SAKE EN OPDRAG, KO, ART 69
– MESSIAANSE WEERGAWE VAN PSALM 110 (Art 240)

A. Dr EJ Smit lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag: Handelinge 2009:698, 2.3:
Die opdrag van die Deputate blyk uit die volgende besluit wat Sinode 2009 geneem
het:
“Besluit: Kennis geneem van 2.3.1.1 tot 2.3.1.4. Opdrag word aan die te benoeme
Deputate gegee om nuwe omdigtings van Ps 110 (Messiaanse weergawe) in te kry vir
beoordeling volgens die riglyne van die Sinode.”
1.2 Die Deputate het ‘n aantal persone genader om nuwe omdigtings van Psalm 110
(Messiaanse weergawe) te skep.
1.3 Die resultaat hiervan is dat een nuwe omdigting van Psalm 110 (Messiaanse
weergawe) vanaf ds JP Bingle ontvang is. Hierdie omdigting is deur die Deputate
beoordeel en word aan die Sinode voorgehou vir goedkeuring.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3 kennis geneem.
2.

Sake waaroor die Sinode moet besluit
Die volgende omdigting van Psalm 110 (Messiaanse weergawe) word deur die Deputate
aanbeveel vir gebruik in die eredienste van die GKSA, aangesien dit aan al die vereistes
vir ‘n omdigting van ‘n Psalm voldoen en ook ‘n Messiaanse weergawe van die Psalm
is:1
Psalm 110
Teks: Psalm 110 (Messiaanse beryming/omdigting)
Melodie: AURELIA – Samuel Wesley (Liedboek-liedere 354, 470, 478)
1.
Die HERE roep my Here:
“Sit regs van My en rig,
tot Ek oorwin in ere,
u vyand voor U swig.
Ontvang u septer magtig
uit Sion en regeer.”
U heerskappy is kragtig;
U werp u vyand neer.

2.
U volk, my Heer en Koning,
staan vir die stryd gereed,
bereid tot diensbetoning,
in feesgewaad gekleed.
Die fleur van jong geslagte,
vars soos die vroegdagdou,
sterk u oorwinningsmagte
as jeugkrag U omvou.

3.
“My woord en eed staan stewig
en onherroeplik vas:
my priester’s U – vir ewig –
soos Melgisedek was.”
Die Heer gee U oorwinning
en laat die vorste val.
Verfris deur vars verkwikking
oorwin Hy een en al.
Besluit: Goedgekeur met alternatiewe melodie van Ps 128.
1

Besonderhede van die bespreking en bevinding oor hierdie voorgestelde omdigting van Psalm
110 is in ongepubliseerde Bylae A.
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22.7

RAPPORT 7: DEPUTATE LITURGIESE SAKE EN OPDRAG, KO, ART 69
– KEURING VAN PSALMS, SKRIFBERYMINGS, BELYDENISLIEDERE EN
ANDER GEESTELIKE LIEDERE (Art 241)

A. Dr EJ Smit lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag: Handelinge 2009:743, 5: “Die Sinode moedig kerke, waar ander praktyke
gevolg word (kyk 3 hierbo), aan om Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere
aan die Deputate voor te lê vir beoordeling deur die volgende Sinode.”
1.2 Die Deputate het ‘n navraag vanaf die Gereformeerde Kerk Pretoria-Magalieskruin
ontvang insake of daar enige besluit geneem is oor ’n moontlike wysiging van
Skrifberyming 12-2 in die lig van ons kerke se wysiging van die frase neergedaal het na
die hel in die Apostoliese Geloofsbelydenis (Acta 2009:197, 12.3.11). Die Deputate is
nie in besit van ‘n voorgestelde wysiging van hierdie Skrifberyming nie en het besluit
om ‘n versoek aan Sinode 2012 voor te lê (soos in 2.1 hieronder) om aandag te gee
aan ‘n moontlike wysiging van hierdie Skrifberyming in die lig van van ons kerke se
wysiging van die frase neergedaal het na die hel in die Apostoliese Geloofsbelydenis.
1.3 Nadat die Derde Rapport van die Deputate vir die Agenda ingedien is, is ‘n verdere
aantal liedere aan die hand van die voorgestelde omvattende beginselraamwerk (sien
Tweede Rapport van Deputate Liturgiese Sake en Opdrag KO, art 69, 2.1-2.5)
getoets.1
1.4 Voortspruitend uit bogenoemde proses, nadat die Deputate deeglik aan elke lied
aandag gegee het, beveel die Deputate (behalwe die liedere wat in die Derde Rapport
aanbeveel is) vier nuwe Skrifberymings (soos aanbeveel in 2.2 hieronder), twee
Belydenisliedere (soos aanbeveel in 2.3 hieronder) en drie Skrifgetroue liedere (soos
aanbeveel in 2.4 hieronder) vir gebruik in die eredienste van die GKSA aan.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.4 kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Aandag gegee word aan ‘n moontlike wysiging van Skrifberyming 12-2 in die lig van
van ons kerke se wysiging van die frase neergedaal het na die hel in die Apostoliese
Geloofsbelydenis.
Besluit: Afgekeur.
2.2 Die volgende Skrifberymings word deur die Deputate aanbeveel vir gebruik in die
eredienste van die GKSA, aangesien dit aan al die vereistes vir Skrifberymings
voldoen:2
2.2.1 JP Bingle
Eer aan Hom nou! (‘n Doksologie)
Teks: Judas: 24-25
Melodie: Lied 199 (“Loof die Here uit die hemel...”)
1.
Net aan God behoort die ere,
krag en mag en majesteit.
1

2

2.
God kan jul behoed, beveilig,
fors van voet in vastigheid.

Besonderhede van watter liedere deur die Deputate aan die hand van die voorgestelde
omvattende beginselraamwerk getoets het, is in ongepubliseerde Bylae A. Besonderhede van die
bespreking oor elke lied is ook in ongepubliseerde Bylae A.
Besonderhede van die bespreking en bevinding oor hierdie voorgestelde Skrifberymings is in
ongepubliseerde Bylae A.
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Hy verlos ons deur ons Here,
Jesus in sy Heer-likheid.
Eer aan Hom nou, kragtig-magtig,
tot in alle ewigheid!

Hy sal jul behou en heilig,
vreugdevol in vlekloosheid.
Eer aan Hom nou, kragtig-magtig,
tot in alle ewigheid!

3.
Ons Verlosser, een en enig,
bring jul in sy heerlikheid.
Hy besit die mag vir ewig,
vóór die vroegste dag en tyd.
Eer aan Hom nou, kragtig-magtig,
tot in alle ewigheid!
Besluit: Goedgekeur.
2.2.2 JP Bingle
Trisagion / Ter sanctus / Driemaal heilig
Teks: Jes. 6:1b-5
Melodie: SANCTUS (John Richard)
1.
Hoog – kon ek sien – sit die Here,
hoog verhewe op troon.
Heerlik glans sy koningsklere,
vul sy soom die tempel skoon.

2.
“Heilig is die Heer almagtig;
oral straal sy heerlikheid.
Oor die aarde, vol en kragtig,
skitter sy teenwoordigheid.”

Refrein
Serafs dek hulself met vlerke
in die loflig van sy eer.
“Heilig”, roep hul, “is die HERE,
heilig, heilig, heilig HEER!”

Refrein
Serafs dek hulself met vlerke
in die loflig van sy eer.
“Heilig”, roep hul, “is die HERE,
heilig, heilig, heilig HEER!”

3.
Tempeldeure het gebewe
toe die serafs Hom besing.
Alles raak van rook omgewe
as hul luid hul hulde bring.

4.
Toe het ek geroep, gebewe:
“Ek vergaan; ons is onrein!
Nou kon ek Hom sien, verhewe;
Hy, dié Koning, het verskyn!”

Refrein
Serafs dek hulself met vlerke
in die loflig van sy eer.
“Heilig”, roep hul, “is die HERE,
heilig, heilig, heilig HEER!”

Refrein 2x
Serafs dra hulself op vlerke,
diensbaar tot sy lof en eer.
“Heilig!”, roep hul, “is die HERE,
Heilig, heilig, heilig HEER!”
Serafs dek hulself met vlerke
in die loflig van sy eer.
“Heilig!”, roep hul, “is die HERE,
Heilig, heilig, heilig HEER!”

Besluit: Goedgekeur.
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2.2.3 AP van der Colf
God spreek deur sy Seun
Teks: Hebreërs 1
Melodie: Lied 271 (“Heil’ge Jesus wat my lewe...”)
1.
God het in die ou verlede
gepraat deur tekens, deur profete,
maar nou kom praat Hy deur sy Seun:
Hy is erfgenaam van alles;
uit Hom straal God se wese, almag;
dis Hy wat alles dra en steun.
Vir sondes kom Hy sterf –
laat ons die Godsryk erf.
Reinigmaker:
In heerlikheid
en majesteit
sit Hy aan Gods regterhand.

2.
Ver bo engele verhewe,
dra Hy die Naam wat God gegee het:
“Ek is Jou Vader, Jy my Seun.”
In ‘n wêreld, koersverlore,
word Hy as Eersteling gebore –
deur God gebring as borg en steun.
En al Gods eng’le kom
aanbid, verheerlik Hom.
God se eng’le
dien God se Kind
- word vlam en wind –
wat reg en ver sy boodskap dra.

3.
Aan sy Seun het God bevestig:
“U troon, o God, staan vas vir ewig;
u septer die laat reg geskied.
U veroordeel elke onreg
omdat U lief is vir wat reg is –
met vreugdesalf word U oorgiet.
Die aarde, met die tyd,
sal soos ‘n kleed verslyt.
U bly ewig –
in heerlikheid
en majesteit
oorwin U aan my regterhand.”
Besluit: Goedgekeur.
2.2.4 Fanie Jooste
Getsemane
Teks: Lukas 22: 41-45
Melodie: Lied 387 (“O Heer, uit bloed en wonde..”.)
1.
Al worstelende bid Hy
alleen in daardie tuin:
die beker van sy Vader –
dis Godverlatenheid –
moet tog by Hom verbygaan;
sy lyding is so diep.
Tog eer Hy só sy Vader:
“Laat net u wil geskied!”

2.
Hy sien die felste lyding:
die kruisdood sonder God.
Die Vader stuur ‘n engel,
versterk Hom in sy stryd.
In doodsangs smeek Hy biddend;
sy sweet soos druppels bloed.
Dan staan Hy op, geduldig:
“Laat net u wil geskied!”

Besluit: Goedgekeur.
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2.3

Die volgende Belydenisliedere word deur die Deputate aanbeveel vir gebruik in die
eredienste van die GKSA, aangesien dit aan al die vereistes vir Belydenisliedere
voldoen:3

2.3.1 Schutte Venter
Die Heilige Gees werk
Omdigting van Heidelbergse Kategismus Sondag 20
Melodie: Lied 188 (“Kom dank nou almal God...”)
Die Vader, Seun en Gees
is ewig God en Here.
Ek kan nou seker wees
die Gees bring nuwe lewe.
Hy is aan my gegee
en lei my tot geloof.
Hy troos my elke tree –
so het die Heer beloof.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.2 Leendert Dekker
My enigste troos
Omdigting van Heidelbergse Kategismus Sondag 1
Melodie: Psalm 100
1.
God sal ek loof my lewe lank!
Ja, op my sterfbed sal ek dank,
want Hy verseker in sy Woord
dat ek nie aan myself behoort.

2.
Dis Jesus Christus, so getrou,
wat my in sy beskerming hou.
Van Satan en sy heerskappy
het Hy my met sy bloed bevry.

3.
My sondeskuld het Hy betaal,
my skuldbrief is nou deurgehaal.
Ek hoort aan Hom wat my bewaar
Hy waak oor my, tel elke haar.

4.
Geborge, veilig, weet ek stil:
Hy lei my waar die Vader wil.
Ook lyding, nood, gevaar en stryd
dien alles tot my saligheid.

5.
Hy maak my seker deur sy Gees:
Ek sal vir ewig by Hom wees.
Ek wil vir Christus leef en werk,
my hart bereid, gewillig, sterk.
Besluit: Goedgekeur.

3

Besonderhede van die bespreking en bevinding oor hierdie voorgestelde Belydenisliedere is in
ongepubliseerde Bylae A.
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2.4

Die volgende Skrifgetroue liedere word deur die Deputate aanbeveel vir gebruik in die
eredienste van die GKSA, aangesien dit aan al die vereistes vir ‘n Skrifgetroue lied
voldoen:4

2.4.1 Loof die Here, al wat lewe

4

Besonderhede van die bespreking en bevinding oor elke lied is in ongepubliseerde Bylae A.
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Die Liedboek van die Kerk: Lied 203
Besluit: Goedgekeur.
2.4.2 Praat ek mense-, eng’letale
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Liedboek van die Kerk: Lied 530
Besluit: Goedgekeur.
2.4.3 Die Heer, my herder, sorg vir my

Liedboek van die Kerk: Lied 577
Besluit: Goedgekeur.
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2.5

Die te benoeme Deputate Liturgiese Sake kry opdrag om aandag te gee aan die
rubrisering van alle Skrifberymings, Belydenisliedere en Skrifgetroue liedere wat deur
die Sinode goedgekeur word.
Besluit: Goedgekeur.
2.6 Die te benoeme Deputate Liturgiese Sake kry opdrag om die nuwe goedgekeurde
liedere (asook dié wat Sinode 2009 goedgekeur het) saam met die begeleidings
daarvan vir gemeentes en orreliste beskikbaar te stel, deur middel van ‘n bundeltjie wat
uitgegee word en elektronies deur middel van die GKSA webwerf in samewerking met
die Administratiewe Buro.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
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23. Media / Publikasies
23.1

RAPPORT DEPUTATE PUBLIKASIES – CJBF (Art 92, 257)

A. Dr GJ Meijer lewer die rapport.
B. Besluit: Die rapport word verwys na Kommissie Media en Publikasies. Die
volgende Kommissielede word goedgekeur: Di DJ Bakker (voorsitter), RP Buys
(skriba), oudle PJ Steyn, DJ Coetzee, LM Mothlogedi en EA Petzer.
C. Ds RP Buys rapporteer namens Kommissie Media en Publikasies.
D. RAPPORT
1.

Opdrag
Vgl Acta 2009:787-799.
Besluit: Kennis geneem.
2. Calvyn-Jubileumboekefonds (CJBF)
2.1 Opdrag – vgl Acta 2009:787-793, 796-799; vgl verder die Reglement van die CJBF
(Acta 1982:226-227 asook Acta 2006:756-760).
2.1.1 Die opdrag sluit in dat toekomstige publikasies binne die raamwerk van die
doelstellings van die CJBF oorweeg, gekeur en uitgegee word.
2.1.2 Die redaksie, uitgee, druk en prysvasstelling van die 2000- en 2003-Psalmboeke se
hersiene uitgawe vorm deel van die opdrag van hierdie Deputate.
2.1.3 Die beheer van boekevoorrade van die CJBF asook die beheer oor die CJBF-,
Totius- en Evangeliseringsmediafondse berus by hierdie Deputate; die administrasie
daarvan word namens die Deputate deur die Admin Buro behartig.
2.2 Voorrade: CJBF - Vgl Aanvullende Rapport.
2.3 Individuele projekte van die CJBF in die termyn 2009-2012
2.3.1 Psalmboek
2.3.1.1 2009-Psalmboek (6de Hersiene Uitgawe)
2.3.1.1.1 Gedurende die tweede kwartaal van 2009 is die Sesde Hersiene Uitgawe van die
1976-Psalmboek uitgegee (hierna: die 2009-Psalmboek).
2.3.1.1.2 Sedert die eerste druk van die 2009-Psalmboek was dit noodsaaklik om ’n
volgende druk te publiseer. ’n Tweede druk van die 2009-Psalmboek is met die
regstelling van enkele drukfoute onveranderd uitgegee.
2.3.1.1.3 Oor die beskikbare voorraad van die 2009-Psalmboek sal afsonderlik gerapporteer
word (vgl die Aanvullende Rapport)
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3.1.1.3 kennis geneem.
2.3.1.2 2010-Psalmboek (Eerste Hersiene Uitgawe van die 2003-Psalmboek)
2.3.1.2.1 Vanweë ’n tekort aan voorraad van die 2003-Psalmboek is daar voortgegaan met
die herdruk van dié boek. Die Eerste Hersiene Uitgawe van die 2003-Psalmboek,
oftewel die 2010-Psalmboek, is einde 2010 gedruk en vroeg 2011 versprei. In die
voorbereidingsproses vir die heruitgee van die 2003-Psalmboek het geblyk dat
daar heelwat redaksionele werk gedoen moes word. Die redaksionele werk is met
die volgende in gedagte gedoen:
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1.2.1.1 Die meester vir die 2009-Psalmboek is ook as meester vir die gemeenskaplike
dele van die 2010-Psalmboek gebruik (kyk Acta 2009:788, 2.3.1.2.2).
Besluit: Goedgekeur dat daar vir toekomstige uitgawes van alle Psalmboeke
teruggekeer word na die 2000 meester vir die gemeenskaplike dele (wysiging reeds
aangebring – Deputate Handelinge).
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2.3.1.2.1.2

Die meester vir die 2001-omdigtings in die 2003-Psalmboek, soos wat dit in die
Liedboek van die Kerk vervat is, is as meester vir die dele van die 2010Psalmboek gebruik wat nie in die 2009-Psalmboek voorkom nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1.2.1.3 Na oorlegpleging met mnr Colin Campbell, wat die set van die musieknotasie
asook die woorde van die Psalms en Skrifberymings behartig, is tot die slotsom
gekom dat dit ekonomies die mees haalbare en volhoubare proses is om die
meester van die 2009-Psalmboek voorin die Psalmboek te druk en die
ontbrekende dele direk daarna te laat volg.
Besluit: Terugverwys na tersaaklike Deputaatgroepe.
2.3.1.2.1.4 Die konsekwensie hiervan is dat daar aan die nommering van die Psalms
aandag gegee moes word. Daar is besluit om, ooreenkomstig die
nommeringstelsel van die Skrifberymings wat sedert 2003 in gebruik gestel is,
die nommeringstelsel te wysig na (by wyse van voorbeeld): 23-1 (Totius), 23-2
(Gerdener), 23-3 (Cloete), 23-4 (Spies).
Besluit: Goedgekeur.
2.3.1.2.1.5 Die nuwe Skrifberymings wat deur Sinode 2009 goedgekeur is, is deur die
Deputate Liturgiese Sake van nommers voorsien en gerubriseer, waarna dit in
die 2010-Psalmboek opgeneem is.
Besluit: Goedgekeur om te dien as meester vir die 2003 (groen) Psalmboek.
2.3.1.2.2 Met betrekking tot die nommering van Skrifberymings in die 2010-Psalmboek moet
die te benoeme Deputate daarop let dat daar in toekomstige drukke van die
Psalmboek ooreenkomstig staande Sinodebesluite (Acta 2009:694, art 2.1.2)
gehandel word.
Besluit: Kennis geneem. Verwys na Deputate Liturgiese Sake vir uitvoering.
2.3.1.3 Kruisverwysings – Skrifberymings
’n Gelamineerde boekmerkie is saamgestel waarop ’n indeks verskyn met
kruisverwysings na beide stelle Skrifberyming-nommers (2009-Psalmboek en 2003Psalmboek) in beide rigtings. Die boekmerkie is die grootte van ’n Psalmboek om
mooi daarin te pas. Dit word saam met alle nuwe Psalmboeke wat verkoop word,
beskikbaar gestel, maar is ook afsonderlik by die Administratiewe Buro beskikbaar.
Langs hierdie weg kan die verwarring tussen die twee stelle nommers van
Skrifberymings wat tans in gebruik is so sinvol as moontlik aangespreek word.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1.4 Koraalboek Addendum
Oor die Addendum tot die Koraalboek sal in die Aanvullende Rapport verslag
gelewer word.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.1.5 Omlyning van opdragte
Omdat die werksaamhede van die Deputate Publikasies (CJBF) en die Deputate
Liturgiese Sake – veral wat die samestelling en uitgee van Psalmboeke betref –
bymekaar aansluit, word die Sinode versoek dat opdragte aan onderskeie Deputate
noukeurig uitgestippel word, sodat daar geen oorvleueling van take en moontlike
verwarring ontstaan nie.
Besluit: Goedgekeur. Deputate CJBF word verwys na Acta 2006:756-761. Deputate
Liturgiese Sake word verwys na opdragte aan hulle opgedra deur Acta 2009:713.
2.3.2 Institusie van Calvyn in Afrikaans
2.3.2.1 Afrikaanse vertaling (deur wyle prof HW Simpson) van Calvyn se 1559-Institusie
In die Aanvullende Rapport word hieroor gerapporteer.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.2.2 Heruitgawe van die Afrikaanse verkorte weergawe van Calvyn se Institusie
(Duvenage/LJ du Plessis-uitgawe)
Hierdie CJBF-projek is tydens die internasionale Cavynfeesjaar afgehandel toe die
uitgawe, wat ten opsigte van die Afrikaanse teks taalkundig oorgewerk is, in 2009
verskyn het. Dit is tydens die 500-jarige herdenking van Calvyn se geboortedag op
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10 Julie 2009 by UNISA feestelik bekendgestel en aan ’n vorige Suid-Afrikaanse
verteenwoordiger by die Internasionale Calvynnavorsingskongres oorhandig. Die
oplae word op aanvraag gedruk en by die Administratiewe Buro te koop aangebied.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.3 Johannes Calvyn – ’n Historiese roman (Jansie van der Walt)
Ná die publikasie van The Dawn of a New Light – Life Story of John Calvin deur
Jansie van der Walt in 2008 is die oorspronklike Afrikaanse weergawe van die boek,
Johannes Calvyn – ’n Historiese roman (vroeër onder die titel: Johannes Calvyn – ’n
Jeugroman) in 2009 geherpubliseer. ’n Eerste eksemplaar van hierdie uitgawe is in
die teenwoordigheid van die skryfster ook tydens die 500-jarige herdenking van
Calvyn se geboortedag op 10 Julie 2009 by UNISA feestelik bekendgestel en aan
prof DF du Plessis, adviseur van hierdie Deputate en gasheer van die geleentheid as
verteenwoordiger van die SA gemeenskap, oorhandig. Die oplae word op aanvraag
gedruk en by die Administratiewe Buro te koop aangebied.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.4 Die Woord voor die ja-woord (Afrikaanse vertaling van ds E Brink se boek, Het Woord
vooraf)
Die publikasie hiervan is in 2009 afgehandel. Hierdie boek, wat al in verskillende tale
vertaal en positief in die Gereformeerde wêreld ontvang is, word veral op drie
teikengroepe gerig: 1) Belydeniskatkisante; 2) volwasse kategese/onderrig; 3) vir
selflees deur lidmate met die oog op geloofsverryking en groei in geloofskennis. Hier
word dankbaar melding gemaak van die hulp en ondersteuning deur predikante en
lidmate van die VGKSA (Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika) in die
voorbereiding van die Afrikaanse manuskrip.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.5 ’n Tweede oplaag van Arendsvlerke (Bybelstudie oor gebed deur ds DHP Wijnbeek)
is gedruk en word weer te koop aangebied.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.6 Projek “Leer my Heer”
Die eerste fase van hierdie projek, om die sing van Psalms en die Geneefse
melodieë, veral onder kinders te bevorder, is afgehandel, naamlik die professionele
opnames van 20 Psalms en die sny van die klankbaan sowel as die administrasie wat
daarmee verband hou. Met die Aanvullende Rapport sal meer breedvoerig hieroor
berig kan word.
Besluit: Kennis geneem.
2.3.7 Calvin and Social Ethics (prof LF Schulze)
As deel van die primêre opdrag van die CJBF is hierdie publikasie van prof LF
Schulze (oorspronklik in 1985 deur Kital uitgegee) weer gepubliseer en van ’n nuwe
voorwoord voorsien, nadat die skrywer dit opnuut oorgewerk het. Dit is te koop by die
Administratiewe Buro.
Besluit: Goedgekeur.
2.3.8 Rendre Compte de l’Espérance (“Om rekenskap van die hoop te gee”, deur ds E
Kayayan)
Hierdie boek (ongeveer 350 bladsye) is met ondersteuning vanuit die Deputate se
Evangeliseringsmediafonds deur L’Age d’Homme in Lausanne, Frankryk gepubliseer
met die oog op die Franssprekende Europeërs as primêre mark. Dit is gebaseer op ’n
aantal oordenkings wat die afgelope tien jaar oor die radio uitgesaai is. Die teiken is
hoofsaaklik die Franssprekende publiek in Europa en wil graag die Roomse segment
van die bevolking bereik om die inhoud van die Christelike geloof duidelik aan hulle
voor te stel. Dwarsdeur die boek word die tema van die hoop wat daar in Christus te
vind is, beklemtoon. Die gedagte is om die lesers te lei om die aktualiteit en gesag
van God se Woord in sy samehang te ontdek, wat 'n mens altyd na Jesus Christus
toe bring.
Besluit: Goedgekeur.
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2.3.9 Kom Here Jesus (ds MJ Booyens)
Tydens die deurvoer van hierdie projek is vasgestel dat die boek reeds op die
webwerf van dr AH Bogaards (GK Pretoria-Rooiwal) www.enigstetroos.org toeganklik
is, daarom is duplikasie van die Deputate se kant af gestaak. Aandag is gegee aan
onderlinge koördinasie, onder meer by wyse van skakels tussen die webwerwe
(CJBF en www.enigstetroos.org).
Besluit: Kennis geneem.
2.3.10 Publikasies wat deur die CJBF uitgegee word, deurloop vooraf die normale proses
van keuring soos voorgeskryf in die reglement. Op grond van die aanbevelings van
keurders is dit nie moontlik om alle manuskripte wat vir publikasie aangebied te word,
uit te gee nie. Soms val die aard van die inhoud bv buite die bestek van die
doelstellings van die CJBF. So was dit ook die geval die afgelope termyn, dat
manuskripte eers ná die ontvang van sodanige aanbevelings deur die keurders,
uitgegee is. In die geval van manuskripte wat ná keuring nie aanvaar is nie omdat dit
ná beoordeling geblyk het buite die bestek van die CJBF-opdrag te val, is die redes
aan die outeurs verduidelik.
Besluit: Kennis geneem.
2.4 Verdere beoogde projekte
Buiten bg projekte wat nog aandag geniet, is die volgende projekte of take ook tans
nog in die proses van afhandeling óf dit is lopende projekte wat op langer termyn
hanteer word. Dit sal in die Aanvullende Rapport aan die orde kom.
2.4.1 Die beskikbaarstelling van goeie literatuur aan die verskillende taalgemeenskappe.
2.4.2 ’n Uiteensetting van die Dordtse Leerreëls.
2.4.3 Die beoordeling van die 1936-Afrikaanse Psalmberyming se hersiene teks.
2.4.4 Verdere Calvynkommentare in Afrikaans.
2.4.5 Calvyn oor die Christelike Lewe (prof JH van Wyk).
2.4.6 Preekbundel van ds E Kayayan met finansiële ondersteuning deur Foi et Vie
Réformées
Besluit: Punte 2.4 tot 2.4.6 kennis geneem.
2.5 Elektroniese publikasies: Vgl die rapportering oor die webwerf (Rapport Publikasies –
Evangeliseringsmedia).
Besluit: Kennis geneem.
2.6 Bemarking
By verskillende geleenthede, sowel deur middel van die Kerklike Tydskrifte en ook deur
plakkate aan die gemeentes, is publikasies van die CJBF en ander publikasies wat by
die Administratiewe Buro verkoop word en binne dieselfde genre is, bemark. Aandag is
sowel aan ’n Afrikaanse as aan ’n Engelse plakkaat gegee, waarop die volgende
ingesluit is: Jansie van der Walt se Calvynroman, sowel in Afrikaans as in Engels;
Duvenage se Afrikaanse opsomming van Calvyn se Institusie, Dagstukkies-publikasie
oor die Belydenisskrifte (vorige termyn); Enne Nieuwenhuis se publikasie oor die
Heidelbergse Kategismus; Egbert Brink (Die Woord voor die ja-woord), die Afrikaanse
vertaling van Calvyn se Romeine kommentaar; Dr AH Bogaards se publikasie oor die
Heidelbergse Kategismus; DVD van die GK Rietvallei (ds E Kayayan) oor die lewe en
werk van Johannes Calvyn ter herdenking van sy 500ste geboortedag; Calvin and
Social Ethics deur prof LF Schulze. Deur die bemiddeling van die Skakeldeputaat word
die fasiliteite by die Administratiewe Buro vir die bemarking van CJBF-publikasies ook
benut.
Besluit: Goedgekeur.

E. AANVULLENDE RAPPORT
1.

Voorrade: CJBF
Br HSJ Vorster van die Administratiewe Buro sal die stand van voorrade tydens die
Sinode beskikbaar hê.
Besluit: Kennis geneem.
2. Individuele projekte van die CJBF in die termyn 2009-2011
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2.1 2009- en 2010-Psalmboeke (in aansluiting by die Deputaterapport).
2.1.1 Volhoubare beskikbaarstelling van Psalmboeke
2.1.1.1 Die laaste Psalmboeke is deur Lux Verbi BM gedruk. Lux Verbi is intussen aan
Naspers verkoop.
Aanbeveling: Gesprekke moet met Naspers gevoer word om te verseker dat
Psalmboeke steeds bekostigbaar op aanvraag gedruk sal word.
Besluit: Aanbeveling goedgekeur.
2.1.1.2 Met die toename van die gebruik van e-boeke is dit te wagte dat die aanvraag vir
gedrukte Psalmboeke in die toekoms algaande sal afneem. Met die oog daarop
moet besin word oor die moontlikheid om die Psalmboeke elektronies beskikbaar te
stel vir gebruik op selfone, rekenaars, Kindle, ens (vgl Acta 2009:796, 2.2.2). Die
ideaal moet steeds wees om lidmate van ’n volledige Psalmboek (Psalms,
Skrifberymings, Belydenisskrifte, Formuliere en Kerkorde) te voorsien. Hierdie
elektroniese weergawe van die Psalmboeke moet nie met die reflekteer/projeksie
van Psalms en Skrifberymings op ’n skerm of flitsbord verwar word nie.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2 Kopiereg
2.1.2.1 Om Psalmboeke in die toekoms elektronies beskikbaar te stel, is dit wesenlik dat die
GKSA (met name die CJBF) die nodige regte het om dit te doen.
Besluit: Kennis geneem.
2.1.2.2 Die kopiereg op die 2009-Psalmboek (“Swart” Psalmboek) word, met uitsondering
van enkele Skrifberymings, deur die GKSA gehou (kyk Acta 1988:387, 2.3.3 en Acta
1988:387, 2.3.3). In die herdrukke van die Psalmboeke sedert 1988 is foutiewelik
vermeld dat die kopiereg van die Psalmmelodieë deur NG Kerk-Uitgewers en later
Lux Verbi BM gehou word. Hierdie saak is in proses om reggestel te word.
Aanbevelings: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om:
2.1.2.2.1 toe te sien dat die kopiereg reëlings rakende die 2009-Psalmboek en die weergee
daarvan in die Psalmboek reggestel word.
2.1.2.2.2 met Naspers in gesprek te tree oor die bekom van regte om die Skrifberymings
waarvan die GKSA nie kopiereg hou nie, elektronies te kan versprei.
2.1.2.2.3 Die kopiereg op dié dele in die 2010-Psalmboek (“Groen” Psalmboek) wat nie in
die 2009-Psalmboek voorkom nie asook die Skrifberymings waarna in 2.1.2.2
verwys word, behoort aan Naspers, wat dit by Lux Verbi BM oorgeneem het.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om met Naspers in
gesprek te tree oor die bekom van regte om die Psalmomdigtings en
Skrifberymings waarvan die GKSA nie kopiereg hou nie, elektronies te kan
versprei.
Besluit: Punte 2.1.2.2 tot 2.1.2.2.3 goedgekeur.
2.2 Stoor (rugsteun) van elektroniese kopie van Psalmboeke by Administratiewe Buro
Met die groot hoeveelheid probleme rondom die heruitgee van die 2009- sowel as
2010-Psalmboek is bevind dat dit noodsaaklik is om ’n elektroniese kopie van die
meester van beide Psalmboeke by die Administratiewe Buro in veilige bewaring te hou.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om met Naspers
(teksgedeelte) en mnr Colin Campbell (musiekgedeelte) te skakel om die meesters van
die Psalmboeke te bekom.
Besluit: Goedgekeur.
2.3 Elektroniese beskikbaarstelling van Psalmnotasie aan gemeentes vir gebruik met
projektors
Die behoefte is geïdentifiseer dat gemeentes wat van projektors en skerms om vanaf te
sing, gebruik maak, die notasie van alle verse saam met die woorde van elke vers wil
projekteer. Daar is ’n begin gemaak om kosteberekening vir sodanige notasie te doen.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die projek af te handel.
Besluit: Goedgekeur.
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2.4 Hersiening van die 1936/7-Afrikaanse Psalmberyming
2.4.1 Opdrag
Vgl Acta 2009:716-723.
Besluit: Kennis geneem.
2.4.2 Uitvoering
2.4.2.1 Die aanvanklike hersiene teks is danksy die onvermoeide ywer van wyle br Dirk du
Toit in 2009 tydens die 150-jarige fees van die Gereformeerde Kerke in boekvorm
beskikbaar gestel.
2.4.2.2 Die hersiene teks is ook elektronies aan gemeentes wat dit wou gebruik, beskikbaar
gestel.
2.4.2.3 Kommentaar van individue, groepe en kerke is deeglik oorweeg, geweeg en volgens
gewig in die hersiening opgeneem. Nie alle kommentaar kon opgeneem word nie.
Daar was ook kommentaar wat die sinvolheid van die hersiening op grond van
bepaalde prinsipiële redes afgewys het.
2.4.2.4 Die hersiening van die teks is voortgesit onder leiding van kundiges ter wille van
taalkundige, poëtiese, eksegetiese en musikale oorwegings.
2.4.2.5 Die kundiges het opgetree in ’n breë oorwegingsraamwerk waarna ’n kerngroep die
uiteindelike neerslag van studie en oorweging in die teks opgeneem het.
2.4.2.6 Aan die woordelys, waarin moeilik verstaanbare woorde en Nederlandismes
verklaar word en wat agter in die Psalmboek opgeneem word, is nog geen verdere
aandag gegee nie. Sinode 2009 het reeds van ’n konsepwoordelys kennis geneem.
Dié woordelys moet verwerk en vir goedkeuring aan die Sinode voorgelê word (Acta
2009:716, 5.4 en 2009:723). Die Deputate het oorweeg om, in stede van ’n
woordelys agter in die Psalmboek, van voetnotas by elke betrokke Psalm gebruik te
maak. Dit gaan die verwysing na en opsoek van woorde aansienlik vergemaklik.
Besluit: Punte 2.4.2.1 tot 2.4.2.6 kennis geneem.
2.4.3 Aanbevelings
2.4.3.1 Die hersiene teks (volgens die laaste verwerking, gedateer 9 September 2011) van
die 1936/7-Psalmberyming hiermee aan die Sinode voorgelê word met die
aanbeveling dat die hersiene teks as alternatiewe teks deur gemeentes gebruik mag
word.
2.4.3.2 Die hersiene 1936/7-Psalmberyming as volledige teks slegs in elektroniese formaat
vir gebruik aan gemeentes beskikbaar gestel word (vergelyk die besluit van Sinode
2009:716, 5.2).
2.4.3.3 Die opdrag van Sinode 2009 insake die woordelys kontinueer. Die Deputate kan
woorde by wyse van voetnotas of eindnotas aantoon.
Besluit: Punte 2.4.3.1 tot 2.4.3.3 goedgekeur.
2.5 Koraalboek-addendum
’n Addendum vir die begeleiersboeke (Koraalboeke), waarin die bykomende melodieë
vir Psalms en Skrifberymings opgeneem word, moet daargestel word.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die projek af te handel.
Besluit: Goedgekeur om uitgevoer te word in samewerking met Deputate Liturgiese
Sake.
2.6 Herdruk van die 1559-Institusie van Calvyn in Afrikaans (Simpsonvertaling)
2.6.1 Opdrag
Vgl Acta 2009:798.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.2 Uitvoering
2.6.2.1 Die teikendatum vir die heruitgee van die 1559-Institusie van Calvyn in Afrikaans
(Simpsonvertaling), 2009, kon nie gehaal word nie. Dit hang saam met tegniese
aspekte rakende die beskikbaarstelling van ’n elektroniese meester wat moeiliker
geblyk te wees het, as oorspronklik voorsien kon word.
Besluit: Kennis geneem.
2.6.2.2 Vir die heruitgawe van die 1559-Institusie van Calvyn in Afrikaans
(Simpsonvertaling) is reeds inisiatiewe deur die Deputate geneem om, buiten die
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bedrag uit die CJBF-fonds wat reeds daarvoor geoormerk is (R150 000) en ’n
donasie van R10 000 (deur die Simpsonfamilie aangebied), verdere fondse ter
subsidie van die drukkostes te verkry. Met dank kan melding gemaak word van ’n
besondere bydrae deur die Deputate Almanak in hierdie verband, wat vir teologiese
studente die aankoop van die Institusie-uitgawe meer bekostigbaar sal maak.
Besluit: Met dank kennis geneem.
2.6.2.3 Intussen is die heruitgawe tydens die opstel van die Deputate se Aanvullende
Rapport nog in proses. Daar word beplan om mondeling tydens die Sinode verder te
rapporteer.
Besluit: Kennis geneem.
2.7 “Leer my Heer” – Projek om die sing van Psalms en die Geneefse melodieë, veral
onder kinders, te bevorder
Volgens die vooruitsigte behoort hierdie projek vroeg in 2012 afgehandel en die produk
– waarna met mooi verwagting uitgesien word – bemarkbaar te wees.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die tweede fase van die
projek, naamlik die opname van 20 verdere Psalms, te ondersoek en verder te hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
2.8 Calvyn oor die Christelike lewe
Die projek om die boek, Calvyn oor die Christelike lewe, weer te publiseer, word tans
hanteer. Dit is nog in ’n vroeë fase.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die projek verder te
hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
2.9 Kom Here Jesus
Nadat aanvanklik besluit is om op versoek hierdie boek van wyle ds Thys Booyens
weer te publiseer, is later vasgestel dat die boek reeds elektronies op die webwerf van
dr AH Bogaards, http://www.EnigsteTroos.org, beskikbaar is. Die behoefte vir die
publikasie het gevolglik verval.
Besluit: Kennis geneem.
2.10 Goeie literatuur aan al die taalgemeenskappe
Die Deputate het begin met ’n projek om goeie literatuur aan al die taalgemeenskappe
te verskaf Onder meer is daar deur middel van vraelyste inligting oor die behoeftes aan
evangelisasielektuur ingewin. Hierdie projek sluit ook aandag aan preekbundels in
verskillende tale in; dit is egter nog in sy beginfase.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die projek verder te
hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
2.11 Rooi en Blou Boekies (verkorte, vereenvoudigde weergawes van die Heidelbergse
Kategismus)
Die Rooi en Blou boekies is in Engels vertaal en sal gedruk word sodra die
taalversorging afgehandel is. ’n Woord van dank aan sr Deléne Vrey vir haar werk in
die verband.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die projek verder te
hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
2.12 Preekbundel deur ds E Kayayan (GK Rietvallei)
Die Deputate het goedgekeur dat ’n preekbundel van ds E Kayayan volgens die
reglement deur die normale keuringsproses hanteer word met die oog op publikasie.
Die koste daarvan sal deur Foi et Vie Réformées (Reformed Faith and Life) gedra
word.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die projek verder te
hanteer.
Besluit: Goedgekeur.
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2.13 Publikasie van ’n Uiteensetting van die Dordtse Leerreëls
Hierdie projek is feitlik afgehandel. Op die Sinode kan verder mondeling gerapporteer
word.
Besluit: Goedgekeur met die amendement dat die benoemde Deputate opdrag ontvang
om die projek verder te hanteer.
3.

Bemarking
Die uitvoering van die volgende besluite deur die Deputate word aan die nuwe Deputate
oorgedra:
3.1 Die bekendstelling van alle CJBF-publikasies en -projekte in soveel as moontlik
kerklike en teologiese tydskrifte binnelands sowel as buitelands (bv Nederland).
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Die afdrukke van CJBF-publikasies se buiteblaaie op ’n plakkaat vir bemarking in
gemeentes en elders.
Besluit: Goedgekeur.
3.3 Daar word weer Deputate aangewys om uitvoering te gee aan die opdragte.
Besluit: Goedgekeur.
3.4 Beide die Deputaatgroepe (CJBF-deputate en Deputate Liturgiese Sake) nougeset met
mekaar sal saamwerk in die afhandeling van hul onderskeie opdragte.
Besluit: Goedgekeur.
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23.2

RAPPORT DEPUTATE PUBLIKASIES – KERKORDE (Art 95)

A. Dr GJ Meijer lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1.

Opdrag
Acta 2009:793-794,799.
1.1 Terminologie
1.1.1 Met die verandering in die samestelling van meerdere vergaderings in die
kerkverband en gepaardgaande benamings van meerdere vergaderinge, is dit
noodsaaklik om die terminologie van die Kerkorde dienooreenkomstig aan te pas.
Besluit: Kennis geneem.
1.1.2 Die Regsdeputate is hieroor gekontak met die bedoeling om gesamentlik hieroor te
besin en die Sinode te adviseer. Verskeie pogings om met die betrokke Deputate
hieroor te beraadslaag, het ongelukkig op onverrigter sake uitgeloop.
Besluit: Kennis geneem.
1.1.3 Die Deputate het ‘n dokument voorberei waarin alle voorgestelde terminologiese
wysigings aangedui word (die dokument is as Bylae aangeheg).
Besluit: Goedgekeur.
1.1.4 In dieselfde dokument is wysigings aan die Kerkorde wat deur vorige Sinodes
goedgekeur is, ook aangebring.
Besluit: Kennis geneem.
1.1.5 Die Sinode moet daarop let dat die bestaande KO, art 51verval. In die oorweging van
die saak moet die besluit van Sinode 1964 in gedagte gehou word, naamlik “dat van
die bestaande nommering van die Kerkorde nie afgewyk word nie” (Acta 1964:53).
Besluit: Goedgekeur.
1.2 Engelse vertaling van die KO
1.2.1 ’n Engelse vertaling van die KO word hierby aangeheg (kyk 1.1.3).
1.2.2 Daar word aanbeveel dat die Sinode die vertaling goedkeur.
Besluit: Punte 1.2.1 en 1.2.2 kennis geneem.
1.3 Sesotho vertaling van die KO
1.3.1 ’n Sesotho vertaling van die KO word hierby aangeheg.
1.3.2 Daar word aanbeveel dat die Sinode die vertaling goedkeur.
Besluit: Punte 1.3.1 en 1.3.2 kennis geneem.
1.4 Setswana vertaling van die KO
1.4.1 Daar is ’n begin gemaak aan die vertaling van die Setswana vertaling van die KO.
1.4.2 Die werk moet aan volgende Deputate opgedra word om af te handel.
Besluit: Punte 1.4.1 en 1.4.2 kennis geneem.
1.5 Vertaling in ander amptelike landstale
Dit word aanbeveel dat die te benoeme Deputate aandag sal gee aan die vertaling van
die KO in die ander amptelike landstale.
Besluit: Goedgekeur.
1.6 Teks en vertalings
1.6.1 Daar word aanbeveel dat die Afrikaanse teks van die KO as die “grondteks” in die
kerke gebruik sal word. Indien ’n wysiging aan die KO aangebring word, word dit in
die Afrikaanse teks aangebring. Op grond van die wysiging in die Afrikaanse teks
word die tekste in die ander tale vertaal.
Besluit: Goedgekeur.
1.6.2 Die Deputate vir die uitgee van die KO-boekie kry opdrag om die vertaling van die
veranderinge in die KO te behartig en uit te gee.
Besluit: Goedgekeur.
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1.7

Verklarende woordelys by die Kerkorde
Daar is nog nie verdere vordering gemaak met die opstel en publikasie van die
Afrikaanse en/of Engelse “Verklarende Woordelys” by die KO nie.
Besluit: Kennis geneem.
1.8 Wysigings aan die Kerkorde
1.8.1 Die Handelinge Sinode 2009 is nagegaan om vas te stel watter besluite almal op die
redigering van die Kerkorde enige betrekking het (sien 1.1.4 hierbo).
Besluit: Kennis geneem.
1.8.2 Publikasie van veranderinge aan die Kerkorde
Omdat daar soveel terminologiese veranderinge aan die KO voorgestel word, is dit
nie sinvol om vir die huidige ’n besluit oor die publikasie van ’n KO-boekie te neem
nie – hetsy elektronies, hetsy in ’n ander formaat. Daar word aanbeveel dat die
Sinode aan die te benoeme Deputate opdrag gee om aan die uitgee van die
goedgekeurde KO met KO-boekie in die verskillende tale aandag te skenk.
Besluit: Goedgekeur.
1.9 Indeksering van Sinodebesluite
Saak kontinueer in oorleg met TSP.
Besluit: Goedgekeur.
1.10 Kontinuering van redaksionele werk aan die Kerkorde
Deputate word aangewys en ontvang die opdrag om voort te gaan met die werk aan
1.1-1.10.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).

D. AANVULLENDE RAPPORT
1. Kerkordeboekie
1.1 Hersiening
Dele van die bestaande Afrikaanse Kerkordeboekie (in 1998 gepubliseer) is verouderd
en/of nie meer relevant nie. Om ’n eenvormige Kerkordeboekie vir al die kerke daar te
stel, is dit nodig om te verseker dat alle Bylaes wat tevore by die onderskeie Nasionale
Sinodes in gebruik was, sinvol in ’n geheel saamgevoeg word.
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die Kerkordeboekie
grondig te hersien en op ’n geskikte wyse uit te gee.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
1.2 Vertaling
Aanbeveling: Die te benoeme Deputate ontvang opdrag om die hersiene
Kerkordeboekie in Engels te vertaal. Ondersoek moet ook gedoen word na die
wenslikheid en moontlikheid van vertalings in die ander Afrikatale.
Besluit: Goedgekeur.

435

23.3

RAPPORT DEPUTATE PUBLIKASIES – EVANGELISERINGS- /
PASTORALE MEDIA (Art 114)

A. Dr GJ Meijer lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1.

Opdrag
Acta 2009:794-795, 799.
1.1 Evangelisasielektuur
1.1.1 ’n Vraelys is per e-pos na die meeste gemeentes uitgestuur om die volgende
behoefte te bepaal:
(a) Wat word deur gemeentes benodig in terme van evangelisasie, hospitaallektuur
ens?
(b) In watter tale word dit benodig?
(c) In watter formaat word lektuur benodig, bv CD’s; DVD’s; pamflette,
beskikbaarstelling op die webwerf?
(d) Op grond van terugvoering is die behoeftes van 89 gemeentes verwerk en in die
vorm van ’n verslag saamgestel (ter insae beskikbaar).
1.1.2 Samestelling van evangelisasielektuur van goeie lektuur vir die verskillende
taalgemeenskappe binne die raam van die CJBF-strewe in hierdie verband. Die saak
kontinueer en word aan volgende Deputate opgedra.
1.1.3 Hospitaallektuur
1.1.3.1 Hospitaallektuur in Afrikaans
Ná vasstelling van die behoefte aan ondersteunende hospitaallektuur, is ’n brief aan
predikante gestuur, in die besonder aan dié wat volgens die Almanak vir
hospitaalbesoeke
verantwoordelik
is,
met
die
doel
om
moontlike
skrywers/samestellers van hospitaallektuur te identifiseer. Geen predikant het
vrywillig aangebied om hiermee te help nie of om literatuur beskikbaar te stel nie.
Die hantering van hierdie saak word verder deur die Deputate beplan en
aangespreek.
1.1.3.2 Hospitaallektuur in ander tale as Afrikaans
’n Brief is uitgestuur om uit te vind wie oor die nodige literatuur beskik om tot die
Deputate se beskikking te stel. Uit die reaksie het dit duidelik geblyk dat hoewel
daar ’n behoefte aan sodanige lektuur is, daar op die oomblik nie sulke bestaande
ondersteunende lektuur beskikbaar is nie. (Die verslag van die omvang van die
behoefte is ter insae beskikbaar.)
1.1.3.3 Daar word aanbeveel dat hierdie projek (hospitaallektuur in verskillende tale) aan
die te benoeme Deputate oorgedra word, wat die moontlikheid van TSP-insette ook
moet ondersoek.
1.1.4 Woordbediening na binne en buite
Die behoefte aan evangelisasielektuur in hardekopie, waaronder voorstelle tov die
formaat en die druk asook ander aspekte (daarby die moontlikhede van en behoeftes
in ander tale) is aangespreek. Die Deputate het besluit dat
1.1.4.1 Hardekopie van evangelisasielektuur by die Administratiewe Buro beskikbaar gestel
word.
1.1.4.1.1 Daar kan voorrade op aanvraag gedruk laat word.
1.1.4.1.2 Gemeentes wat die behoefte het aan hardekopie en self fasiliteite het om dit te
kan druk, word in die geleentheid daartoe gestel.
1.1.4.1.3 In die geval van gemeentes wat die behoefte het aan evangelisasielektuur in
hardekopie maar nie self oor die fasiliteite of kompetensie (waaronder finansies)
beskik om dit te kan doen nie, word eers by die aanvaarde ordelike reëling gebly,
dat daar by naburige kerke om hulp in hierdie verband aangeklop moet word.
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1.1.4.1.4

In die geval van buitengewone omstandighede sou by wyse van uitsondering uit
die Deputate se fonds aansoeke op ad hoc-basis hanteer kan word; by wyse van
e-pos word besluite ten opsigte van die kostes deur die Deputate getref.
1.1.4.1.5 Die formaat van hierdie tipe lektuur is van groot belang, veral die
gebruikersvriendelikheid daarvan.
1.1.4.2 Aangesien daar tot dusver nog geen versoeke vir die druk van hardekopie was nie,
word besluit om aan te beveel dat hierdie taak in die volgende termyn ’n staande
punt op die agenda van die Deputate sal wees.
1.2 Webwerf
1.2.1 Daar is besluit dat R10 000 uit die Deputate se fondse beskikbaar gestel word vir die
ontwerp van die webwerf met ’n verdere R5 000 vir die jaarlikse instandhouding
daarvan. Laasgenoemde bedrag moet jaarliks deur die Deputate hersien word.
1.2.2 Die Deputate het besluit om die GKSA-webmeester, dr HF van Wyk, te versoek of hy
bereid sou wees om verantwoordelikheid vir die ontwerp en instandhouding van
hierdie Deputate (CJBF en Evangeliseringsmedia) se webwerf te aanvaar. Hy het
ingewillig. Daar is toe verder besluit om dr HF van Wyk in sy hoedanigheid as
Webmeester van sowel die GKSA-webwerf as die webwerf van hierdie Deputate te
vra om, indien moontlik, ook voortaan hierdie Deputate se vergaderings by te woon.
Die Deputate is dankbaar dat dr Van Wyk ingewillig het en vir sy besondere bydrae
wat hy tydens die afgelope termyn ter uitvoering van die Deputate se opdrag gelewer
het.
1.2.3 Oor die Internet kan die volgende gerapporteer word: 'n Eie webwerf is vir die
Deputate ontwerp en geregistreer: www.cjbf.co.za Hierdie webwerf het die volgende
ten doel:
1.2.3.1 Boeke
1.2.3.1.1 Huidige publikasies: Die bekendstelling van nuwe en bestaande publikasies van
die CJBF. 'n Bestelvorm is op die webblad; daar is tans 12 publikasies wat
beskikbaar is.
1.2.3.1.2 Publikasies wat uit druk is: Om publikasies wat uit druk is, elektronies op die
webwerf te plaas. Lesers kan dus hierdie publikasies gratis elektronies vanaf die
webwerf aflaai. Daar is ook die fasiliteit om publikasies wat uit druk is, te laat druk
indien dit aangevra word. Die drukkoste word gedra deur die persoon wat die
publikasie wil bekom. Daar was einde Junie 2011 reeds 23 boeke beskikbaar.
1.2.3.2 Quo Vadis-uitgawes (kyk 1.3 hieronder)
Al die beskikbare uitgawes (op een na) wat oor die jare verskyn het, is elektronies
op die webwerf geplaas. Daar word van die katalogisering van die Ferdinand
Postma Biblioteek gebruik gemaak om spesifieke temas in die Quo Vadis-uitgawes
te soek.
1.2.3.3 Evangeliseringsmedia
1.2.3.3.1 Die fasiliteit is geskep om sodanige media elektronies vanaf die webblad te kan
af te trek.
1.2.3.3.2 Daar is 'n skakel aangebring waar besondere behoeftes/versoek gerig kan word.
1.2.3.3.3 Hospitaalbediening: Die fasiliteit is geskep waar sodanige media elektronies
vanaf die webblad afgetrek kan word. Daar is 'n skakel aangebring indien daar
besondere behoeftes is, om dit te rig.
1.2.4 Die ontwerpte webwerf, www.gksa.org.za/cjbf, word deurlopend op datum gehou, wat
meebring dat die Webmeester, dr HF van Wyk, tekste en gegewens met betrekking
tot die CJBF, evangelisasie en hospitaallektuur op die webwerf plaas en die webwerf
met die doel van die sistematiese ontsluiting van publikasies in stand hou.
1.2.5 Die webwerf vir die Deputate Publikasies is aan Kerkrade bekend gestel dmv
briewe/e-pos. Dit sluit ‘n omvattende indeks aan Kerkrade in, waarin die
beskikbaarstelling en bemarking van nuwe literatuur, die benutting van die Internet as
verspreidingsnetwerk en die beskikbaarheid en toeganklikheid van elektroniese
literatuur aandag geniet. Sodoende word die webwerf deurgaans aktueel en lewendig
gehou.
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1.2.6 Briewe is aan Kerkrade gestuur om te probeer vasstel wie saam met die betrokke
predikant vir korrespondensie (onder meer met hierdie Deputate) verantwoordelik is.
Slegs enkele Kerkrade het hierop gereageer.
1.2.7 Daar is ‘n verbindingskakel tussen die webwerf van hierdie Deputate (CJBF) en die
webwerf van die GKSA aangebring. Verder word voortdurend aandag gegee aan
verbindingskakels met die webwerwe van buitelandse kerke.
1.2.8 ‘n Honorarium
is vir die Webmeester vasgestel wat vanuit die
Evangeliseringsmediafonds betaal word.
1.2.9 Finansies: Oor die finansies sal in die Aanvullende Rapport verslag gedoen word.
1.3 Quo Vadis
1.3.1 ‘n Totaal van 242 Quo Vadis-uitgawes is reeds ingeskandeer en in pdf-formaat op die
webwerf toeganklik gemaak. Briewe is na elke outeur van artikels, geskryf in Quo
Vadis-uitgawes, uitgestuur om hulle eie artikels te proeflees. Hoewel ’n groot
hoeveelheid artikels terug ontvang is wat op hierdie wyse geproeflees is, was nog nie
alle artikels gedek nie (sommige outeurs is bv al oorlede). Daar is gevolglik besluit om
van private persone gebruik te maak vir die redaksionele werk en die proeflees asook
om die Quo Vadis-uitgawes te aktualiseer. Br W Swanepoel (GK Wilropark) het
ingewillig om die inskanderingswerk te doen. Daarna is besluit om ’n honorarium aan
hom te te bied. ’n Verdere bedrag is deur die Deputate bewillig vir die omvattende
redaksionele werk, proeflees en aktualiseer van die Quo Vadis-uitgawes.
1.3.2 ’n Toepaslike skakel is na die reeds ingeskandeerde Quo Vadis-uitgawes op die
Deputate se webwerf geskep.
1.3.3 Ofskoon aanvanklik daaraan gedink is om ’n tematiese indeks t.w.v. die ontsluiting
van en gebruikersvriendelike toegang tot die Quo Vadis-uitgawes te skep, is daar
weens die buitengewone omvang van só ’n taak – wat die kapasiteite van die
Deputate oorskry – en die reeds beskikbare soekfunksie wat in elk geval by die
Ferdinand Postma Biblioteek beskikbaar is, geoordeel om te volstaan met die skakel
op die webwerf na bg soekfunksie by die biblioteek.
1.3.4 ’n Besluit moet nog geneem word oor die identifisering en herwinning van beskadigde
en ontbrekende Quo Vadis-eksemplare wat nie ingeskandeer kan word nie.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3.4 kennis geneem.
2.

Aanbevelings
In die lig daarvan dat heelwat take en projekte nog in ’n proses van behandeling is, word
die aanbevelings in die Aanvullende Rapport hanteer.
Besluit: Kennis geneem.

D. AANVULLENDE RAPPORT
Quo vadis
Met verwysing na 1.3 van die Rapport kan gerapporteer word dat die projek om die Quo
vadis-uitgawes op die internet beskikbaar te stel, afgehandel is.
Besluit: Kennis geneem met opdrag dat Deputate aangewys word om onafgehandelde
sake af te handel.
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23.4

RAPPORT DEPUTATE RADIO EN TV-UITSENDINGS (Art 115)

A. Ds HL Stavast lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag: Acta 2009:803, 3. Om in samewerking met Radio Pretoria, asook SAUK
(Tripel M Produksies) en Radiokansel en ander gelisensieerde uitsaaiers met wie
amptelike samewerkingsooreenkomste bestaan, die uitsending van eredienste,
kerknuus en deelname aan godsdiensprogramme vanuit die GKSA oor Radio en TV te
reel. Om by ds E Kayayan te verneem of die Deputate die Franse Radiobediening van
hulp kan wees.
1.2 Uitvoering van opdrag
Die uitsaai van eredienste, kerknuus en deelname aan Godsdiensprogramme het
gereeld op Radio Pretoria en per geleentheid op RADIOKANSEL (CNW) en RSG
(SAUK) plaasgevind.
1.3 Uitsaaigeleenthede
1.3.1 Radio Pretoria
Die Godsdienskomitee van Radio Pretoria ken op ‘n gelyke basis met die NGK, NHK
en APK aan die GKSA Godsdiensuitsendingsgeleenthede toe. Dit beteken dat 12 tot
13 weke per jaar deur Radio Pretoria aan die GKSA toegeken word. ‘n Week se
uitsendings behels ‘n Sondagoggenderediens, daaglikse dagopeninge en sluitings,
huisgodsdienste en oggendoordenkings. Elke 4de maand ontvang die GKSA die
geleentheid om Sondae-aande (dws 4–5 Sondae agtereenvolgens) die Heidelbergse
Kategismus te behandel.
Kerknuus word, soos dit vanaf die Administratiewe Buro ontvang is, Sondagoggende
op die sender uitgesaai.
Di HJP de Beer, P Van Wyk en HL Stavast het as verteenwoordigers van die GKSA
verskeie vergaderings van Radio Pretoria se Godsdienskomitee bygewoon en die
nodige insette gelewer.
1.3.2 RSG
Tripel M Produksie as gemagtigde om Godsdiensuitsendings op RSG te behartig het
die volgende inligting en amptelike beleid van RSG verskaf:
1.3.2.1 Daar is geen amptelike persentasie verdeling tussen die verskillende
kerkgenootskappe in terme van die toekenning van dienste nie.
1.3.2.2 Die verdeling wat wel geld, is ‘n 50–50 verdeling tussen Blankes en Bruin mense.
1.3.2.3 Dienste hoef nie meer slegs deur leraars van kerke aangebied word nie, maar kan
deur toegewyde gelowiges geskied.
1.3.2.4 Daar moet ‘n verteenwoordiging wees van vrouens in die aanbieding van die
dienste.
1.3.2.5 Aanbieders moet die radio as medium kan benut.
1.3.3 SABC TV
Geen versoek is ontvang om vanuit die GKSA ‘n uitsaaigeleentheid waar te neem nie.
1.3.4 Radiokansel
Ds HJP de Beer dien as verteenwoordiger van die GKSA op ‘n subkomitee van die
Raad van Radiokansel, Genaamd die Teologiese Advieskomitee (TAK).
1.3.5 Franse Radio Bediening
Briefwisseling en gesprekke met ds E Kayayan en die GK Rietvallei het plaasgevind.
Dit is egter moeilik vir enige samewerking binne die bestaande opdrag van die
Deputate en die spesifieke taalfokus van die Radiostasie.
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1.3.6 Versoek aan Klassisse
Geen besonderhede of versoeke is van enige Klassis ontvang oor plaaslike
radiostasies en moontlike uitsaaigeleenthede. ‘n Skrywe in die verband is aan elke
Klassis deurgegee.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3.6 kennis geneem.
2.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
2.1 Deputate word weer aangewys met die opdrag om
2.1.1 In samewerking met Radio Pretoria, SAUK (Tripel M Produksies), Radiokansel en
ander gelisensieerde uitsaaiers die uitsending van eredienste, kerknuus en deelname
aan Godsdiensprogramme vanuit die GKSA oor Radio en TV te reël.
2.1.2 Die sameroeper van die nuwe Deputate in die plek van ds HJP de Beer as
verteenwoordiger van die GKSA op ‘n subkomitee van die Raad van RADIOKANSEL
aan te wys.
2.1.3 Die name van medewerkers uit GKSA tov uitsaaigeleenthede aan die betrokke
instansies deur te gee en te koördineer.
2.2 Dat Kerke en Klassisse versoek word om
2.2.1 persone uit die GKSA wat wil meewerk tov uitsaaigeleenthede se name aan die
Deputate deur te gee.
2.2.2 Met plaaslike radiostasies te skakel vir moontlike geleenthede vir Woordverkondiging
en besonderhede van sodanige skakeling aan die Deputate deur te gee vir
koördinering
2.3 Dat ‘n persoon vanuit die Franse Radiobediening aangewys word om
te dien as Deputaat van die Deputate Radio en TV uitsendings met spesifieke opdrag
die koördinering van uitsaaigeleenthede vanuit die GKSA deur die Franse
Radiobediening.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3 goedgekeur.
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23.5

RAPPORT DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE HANDELINGE (Art 116)

A. Ds CA Jansen lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Kyk Acta 2009:805.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Handelinge van die Sinode in 2009 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 2009 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 Slegs 350 eksemplare (eksemplare aan Kerkrade, pligeksemplare en bestellings) van
die Handelinge is gedruk. Die Handelinge 2009 is op die webblad van die GKSA
beskikbaar gestel. Die Handelinge 2009 is nie op laserskyf beskikbaar gestel nie
aangesien daar geen navraag hieroor was nie.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.2.3 kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir die uitgee van die Handelinge volgens die
riglyne van Sinode 1985 (Acta 1985:51-53). Die Skriba en adjunk-skriba van Sinode
2012 moet ook as Deputate benoem word.
3.2 Die Sinode begroot vir die volgende uitgawes
3.2.1 Koste verbonde aan die publikasie van die Handelinge.
3.2.1.1 Word verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro saam met die Deputate
vir Uitgee van die Handelinge. Daar word weer slegs die nodige aantal eksemplare
gedruk.
3.2.1.2 Die Handelinge word weer op die webblad van die GKSA geplaas.
3.2.2 Fondse vir taalkundige versorging.
3.2.3 Reiskoste vir Deputate.
3.2.4 Dat die Kerkorde-boekie, waar nodig, dadelik bygewerk word en dan saam met die
Handelinge op die webblad beskikbaar gestel word.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.2.4 goedgekeur.
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23.6

RAPPORT DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE ALMANAK (Art 117)

A. Ds W Vogel lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Kyk Acta 2009:786.
1.1 Die lettergrootte wat vir die Dagstukkies gebruik word, in die toekoms groot genoeg sal
wees om gemaklik deur ouer lesers gelees te word (die lettergrootte van 2007 se
Almanak kan as riglyn gebruik word).
1.2 Die Deputate gee steeds aandag aan dagstukkies vir tieners en naskoolse jeug.
1.3 Die Deputate poog om die GPS koördinate by die straatadres van elke kerkgebou te
gee.
1.4 Die Deputate in samewerking met die Deputate Korrespondensie van elke Klassis,
besondere moeite doen om statistiese inligting van alle kerke jaarliks op te dateer.
1.5 ’n Verteenwoordiger uit die kerke van die vorige Sinode Middellande en Klassis
Capricorn by die Deputate vir die Uitgee van die Almanak gevoeg word om saam met
die Deputate te besin oor hoe die Almanak vir lidmate van daardie kerke toeganklik
gemaak kan word.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.5 kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Almanak het jaarliks verskyn
2.1.1 Die Almanak het jaarliks verskyn met dagstukkies. 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.
2.1.2 Daar was ’n versoek dat die lettertipe van die dagstukkies groter gedruk moet word
(vgl Opdrag 1.1). Elke dagstukkie is op ‘n afsonderlike bladsy geplaas sodat die
lettertipe groter kan wees.
2.1.3 Die publisering van dagstukkies vir die tieners en naskoolse jeug is ondersoek. Die
boekemark is tans oorweldig met publikasie gerig op die tiener en werkende
jongmense. Die Deputate het besluit om in die publisering van dagstukkies in die
Almanak wel hieraan aandag te skenk deur teologiese studente te versoek om ’n
aantal dagstukkies te skryf (vgl Opdrag 1.2).
2.2 Die Deputate poog om die GPS koördinate by die straatadres van elke kerkgebou te
gee (Opdrag 1.3).
2.3 Die Deputate in samewerking met die Deputate Korrespondensie van elke Klassis,
besondere moeite doen om statistiese inligting van alle kerke jaarliks op te dateer
(Opdrag 1.4).
2.4 ’n Verteenwoordiger uit die kerke van die vorige Sinode Middellande en Klassis
Capricorn by die Deputate vir die Uitgee van die Almanak gevoeg word om saam met
die Deputate te besin oor hoe die Almanak vir lidmate van daardie kerke toeganklik
gemaak kan word (Opdrag 1.5). Br MR Ramalisa is op die Deputate benoem.
2.5 Die name van ouderlinge en diakens is weer in die Almanak opgeneem soos versoek
in ‘n Beskrywingspunt van Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal (Acta 2009:806).
2.6 Neem ’n besluit oor die opgehoopte fondse met inagneming van die volgende
aanbeveling van die Deputate:
2.6.1 Die oplaag van die Almanak was vir 2010: 15 000 eksemplare, vir 2011 was dit 13
000 en vir 2012 word ’n oplaag van 12 500 beplan. Omdat die projek so geseënd is,
het die Deputate ’n aantal eksemplare aan Gereformeerde instellings soos
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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.
2.6.2 Die Deputate is dankbaar om te rapporteer dat na die drie jaar ’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 die laaste twee uitgawes laag te te hou, waarvoor ons baie dankbaar is.
(Die Deputate het die afgelope ses uitgawes se aflewering deur individue laat doen,
wat ‘n besparing van ongeveer R180 000.00 meegebring het.)
2.7 Die Deputate se beleid is om al die inligting wat beskikbaar is van al die
Gereformeerde Kerke in die Almanak te plaas. Ongelukkig moet ons rapporteer dat die
inligting nie altyd volledig is nie. Alles word gedoen om volledige inligting te verkry.
2.8 Dit is die beleid van die Deputate om jaarliks huldeblyke van predikante wat oorlede is,
te plaas.
2.9 Die Deputate plaas van tyd tot tyd ’n volledige lys van “Kerke en hulle predikante”.
Sodanige lys is weer volledig in die 2010-uitgawe van die Almanak geplaas.
2.10 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.
2.11 ’n Rubriek in elke uitgawe van die Almanak is die Ruit waaraan ’n groot aantal lidmate
deelneem. Die Deputate bedank dr Hennie van Wyk wat hierdie rubriek behartig.
2.12 Die Almanak is jaarliks by die Streeksinodes afgelewer vir verdere verspreiding deur
die onderskeie kerke. Die Deputate maak ook gebruik van posversendings vir
verafgeleë bestemmings wat moeilik met padvervoer bereik kan word.
2.13 Die Deputate wil hulle dank uitspreek teenoor adverteerders wat in die Almanak
adverteer om sodoende koste te beperk.
2.14 Die Deputate wil graag hulle dank uitspreek teenoor die personeel van die
Administratiewe Buro en by name srs Wymie du Plessis, Petro Kroeze en Joey Fourie
vir die insette wat hulle maak om elke jaar die Almanak die lig te laat sien.
2.15 Ons wil ook graag vir Angie Mokobi en Anna Leeuw bedank vir hulle hulp om die
versending van die Almanak moontlik te maak.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.15 kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Die Almanak word weer uitgegee en ’n redaksie moet aangewys word (Indien moontlik,
moet die Redakteur een van Potchefstroom se predikante wees) met die opdrag om:
Die Almanak met dagstukkies uit te gee.
Besluit: Goedgekeur.
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23.7

RAPPORT 1 DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE – ALGEMENE SAKE
(Artt 118, 122)

A. Ds JG Noëth lewer die rapport.
B. Ds JG Noëth stel die finansiële state.
C. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
D. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 “Dat die Redaksiekommissies van die 3 Kerklike Tydskrifte asook die Deputate
Kerklike Tydskrifte deelneem aan die werkswinkel genoem by Kruispad. Tydens hierdie
werkswinkel moet ook na die volgende gekyk word:
1.1.1 die voor- en nadele van samesmelting van Die Kerkblad, Die Gereformeerde
Vroueblad en die Slingervel om een gesinstydskrif te vorm
1.1.2 die voor- en nadele van die status quo
1.1.3 die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte in samewerking met die
Redaksiekommissies van Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en die
Slingervel die samesmelting, al dan nie, afhandel” (Acta 2009:774, 2.5(i), (ii)).
1.2 “Dit word aan die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte opgedra om so gou
moontlik
Redakteur vir Die Kerkblad aan te wys ooreenkomstig met bestaande
Sinodebesluite” (Acta 2009:775, 5.2).
1.3 “Sedert 1973 word die 3 Kerklike Tydskrifte deur Pioniersdrukkers op band gelees en
feitlik gratis aan gesiggestremdes beskikbaar gestel. ...dat die Deputate Kerklike
Tydskrifte hierdie diens aktief in gemeentes bekend stel” (Acta 2009:775, 5.8).
1.4 “Die Deputate Kerklike Tydskrifte stel ondersoek in na die moontlikheid om die Kerklike
Tydskrifte in Engels te bemark” (Acta 2009:775, 5.9).
1.5 “Die Deputate Kerklike Tydskrifte stel ondersoek in na die ontwikkeling van Kerklike
Tydskrifte onder Afrikatalige gemeenskappe” (Acta 2009:775, 5.10).
1.6 “die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte so spoedig moontlik werkwinkel reël
waartydens van kundiges uit die aktiewe media-bedryf gebruik gemaak word om
dinamiese besigheidsplan vir Kruispad saam te stel met die oog daarop dat Kruispad
so spoedig moontlik selfonderhoudend kan wees.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.6 kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Sedert die vorige Sinode in 2009 het die Kerklike Tydskrifte gereeld verskyn en is
hoë standaard gehandhaaf. Alhoewel
algemene daling van intekenare steeds
waargeneem is, was dit duidelik dat die daling verlangsaam het gedurende die
afgelope 3 jaar.
Kerkblad
Vroueblad Slingervel Kruispad
Junie 1998
7 144
6 045
6 075
Junie 2008
4 703
3 436
2 982
April 2011
4 160
2 940
2 600
900
2.2 Alhoewel Kruispad ingedeel is onder Deputate Jeugsorg (Acta 2009:783, 5.5), het
Kruispad en Deputate vir Kerklike Tydskrifte baie nou saamgewerk. “Die Redakteur
van Kruispad vorm deel van die Deputate Kerklike Tydskrifte” (Acta 2009:783, 3).
Daarom word in Rapport 5 volledig gerapporteer oor Kruispad.
2.3 Tydens die Feesjaar van die kerke (2009) is in al die tydskrifte aandag gegee aan die
150 jaar feesjaar tema.
2.4 Die Deputate het die Redaksies bygestaan in sake waarin die Redaksies versoek het
om advies.
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2.5

Die Deputate spreek hulle waardering uit vir die uitstekende dienste van die
Redaksiekommissies en Redakteurs en die hoë standaard van die uitgawes van die
tydskrifte.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.5 kennis geneem.
3.

Finansies
Die finansiële state sal in die Aanvullende Agenda verskyn. Kruispad se state sal deur
Deputate Jeugsorg voorgehou word.
Besluit: Kennis geneem.
4. Uitvoering van opdragte
4.1 Opdrag 1.1 en opdrag 1.6
“dat die Redaksiekommissies van die 3 Kerklike Tydskrifte asook die Deputate Kerklike
Tydskrifte deelneem aan die werkswinkel genoem by Rapport 5 : Kruispad. Tydens
hierdie werkswinkel moet ook na die volgende gekyk word:
(a) die voor- en nadele van samesmelting van Die Kerkblad, Die Gereformeerde
Vroueblad en die Slingervel om een gesinstydskrif te vorm
(b) die voor- en nadele van die status quo
(c) die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte in samewerking met die
Redaksiekommissies van Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en die
Slingervel die samesmelting, al dan nie, afhandel” (Acta 2009:774, 2.5(i), (ii)).
(d) “die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte so spoedig moontlik werkswinkel
reël waartydens van kundiges uit die aktiewe media-bedryf gebruik gemaak word
om dinamiese besigheidsplan vir Kruispad saam te stel met die oog daarop dat
Kruispad so spoedig moontlik selfonderhoudend kan wees.
4.1.1 Sake waarvan die Sinode kennis neem
4.1.1.1
Werkwinkel is gereël en het plaasgevind op 12/13 Junie 2009. Twee kundiges is
genooi na hierdie werkswinkel nl. Susan van der Schijjf en Roline van Zyl.
4.1.1.2 Hierdie werkswinkel is opgevolg met
groter gespreksgroep waarheen verskeie
verteenwoordigers en kundiges genooi is op 19 Augustus 2010.
Uit hierdie twee beplanningsgeleenthede is dit duidelik:
4.1.1.2.1 Die saamvoeg van die Tydskrifte in een formaat is nie die oplossing vir die dalende
intekenare van die Kerklike Tydskrifte nie.
4.1.1.2.2 Kerklike Tydskrifte, soos byvoorbeeld Kruispad gaan baie moeilik in die kommersiële
mark oorleef.
4.1.1.2.3 Enkele ander sake wat na vore gekom het waarvan die Sinode kan kennis neem:
(a) Kerkpolitiek speel tog groot rol in die hantering van Kerkrade van Kerklike
Tydskrifte. Heelwat kerke, gemeentes en lidmate lees nie die tydskrifte nie.
(b) Nie een van die Kerklike Tydskrifte kan ophou bestaan voordat die Sinode hulle
laat ophou bestaan nie.
(c) Behoorlike bemarking word voortdurend ondersoek.
(d) Daar is oorleg gepleeg met die tydskrif betrokkenes van die AP Kerk,
Hervormde kerk en NG Kerk. Baie duidelik worstel almal met presies dieselfde
problematiek as die GKSA naamlik dalende intekenaargetalle.
(e) Kerklike ramings gaan moeilik oplossing bied.
(f)
Die tydsgees en omstandighede moet in ag geneem word, byvoorbeeld dat
mense minder en anders lees.
(g) Daar sal meer moet onderskei word tussen inhoud en medium en die kerke sal
moet meer elektronies begin word.
(h) Die groot krisis bly: waar is die leserstal?
(i)
Hoekom is Kerkrade nie werklik betrokke nie?
(j)
Is Kerklike Tydskrifte vir die kerke roeping?
(k) Die volgende opsies is deeglik deur die Deputate nagevors en verdiskonteer in
ons aanbeveling*:
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Opsie 1
Opsie 2
Opsie 3
Opsie 4
Opsie 5
Opsie 6

Handhaaf status quo
Betree kommersiële mark
Voeg tydskrifte saam
Vind alternatiewe ondersteunende befondsing
Subsidieer tydskrifte en versprei anders
Nuwe revolusionêre wyse van bemarking,
verspreiding en samestelling
Opsie 7
Meer doelgerigte gebruik van tegnologie.
*Die volledige Bylae sal op die Sinode beskikbaar wees.
Besluit: Punte 4.1.1 tot 4.1.1.2.3 kennis geneem.
4.1.2 Sake waaroor die Sinode besluit
4.1.2.1 Nadat die Deputate Kerklike Tydskrifte verskillende opsies se voor- en nadele teen
mekaar opgeweeg en deeglik ondersoek het lê ons die volgende opsie aan u voor:
Die status quo word gehandhaaf met ons Kerklike Tydskrifte (Opsie 1), maar die
Sinode bied hulp met doelgerigte bemarking en die gebruik van tegnologie (Opsie
7). Aan die benoeme Deputate word dan ook opdrag gegee om moderne tegnologie
doelgerig te implementeer waar nodig en moontlik.
Besluit: Goedgekeur.
4.2 Opdrag 1.2
“Dit word aan die te benoeme Deputate Kerklike Tydskrifte opgedra om so gou
moontlik
Redakteur vir Die Kerkblad aan te wys ooreenkomstig met bestaande
Sinodebesluite” (Acta 2009:775, 5.2)
4.2.1 Sake waarvan die Sinode kennis neem
Die Deputate het verskeie emeriti genader wat nie beskikbaar was om aangestel te
word as Redakteur nie. Dr CN van der Merwe is as Waarnemende Redakteur
aangestel.
Besluit: Kennis geneem.
4.2.2 Sake waaroor die Sinode besluit
Die aanstelling van dr CN van der Merwe as Waarnemende Redakteur word
goedgekeur. Die Sinode oorweeg om hom aan te stel as Redakteur van Die Kerkblad
vir die volgende drie jaar. Hy is beskikbaar vir hierdie aanstelling.
Besluit: Goedgekeur.
4.3 Opdrag 1.3
“Sedert 1973 word die 3 Kerklike Tydskrifte deur Pioniersdrukkers op band gelees en
feitlik gratis aan gesiggestremdes beskikbaar gestel. ...dat die Deputate Kerklike
Tydskrifte hierdie diens aktief in gemeentes bekend stel” (Acta 2009:775, 5.8).
4.3.1 Sake waarvan die Sinode kennis neem
Die Deputate het hierdie diens aan die gemeentes bekend gestel en ook K Steyn as
kontakpersoon benoem vir enige navrae en hulp wat benodig mag word.
Besluit: Kennis geneem.
4.4 Opdrag 1.4
“Die Deputate Kerklike Tydskrifte stel ondersoek in na die moontlikheid om die Kerklike
Tydskrifte in Engels te bemark” (Acta 2009:775, 5.9)
4.4.1 Sake waarvan die Sinode kennis neem
Hierdie saak het volledig aandag geniet tydens die werkswinkel wat gehou is, asook
in die groter gespreksgroep. Om die tydskrifte in Engels te bemark is tans nie baie
groot moontlikheid nie en baie moeilik uitvoerbaar aangesien ons met beperkte
hulpbronne werk.
Besluit: Kennis geneem.
4.4.2 Sake waaroor die Sinode besluit
4.4.2.1 Die Sinode keur goed dat die Kerklike Tydskrifte op die huidige stadium nie in
Engels bemark word nie.
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4.4.2.2 Die Sinode keur wel goed dat Engelse artikels van tyd tot tyd in die tydskrifte
geplaas word soos deur die Redaksiekommissies goedgekeur (Kruispad en Die
Kerkblad het reeds by uitsondering daarvan gebruik gemaak).
Besluit: Punte 4.4.2.1 en 4.4.2.2 goedgekeur.
4.5 Opdrag 1.5
“Die Deputate Kerklike Tydskrifte stel ondersoek in na die ontwikkeling van Kerklike
Tydskrifte onder Afrikatalige gemeenskappe” (Acta 2009:775, 5.10).
4.5.1 Sake waarvan die Sinode kennis neem
Hierdie saak het volledig aandag geniet tydens die werkswinkel wat gehou is, asook
in die groter gespreksgroep en in
opleidingswerkswinkel wat deur die
Skakeldeputate in Potchefstroom gehou is en waar ongeveer 80 afgevaardigdes uit
die swart kerke teenwoordig was. Die volgende sake het duidelik na vore gekom:
4.5.1.1 Die swart kerke is nog nie ryp om besluite te neem oor die tydskrifte nie.
4.5.1.2 Die swart kerke neem ook nie regtig nou deel aan die skryf proses nie.
4.5.1.3 Een swart taal vir die tydskrifte is geen opsie nie.
4.5.1.4 Die swart kerke het die tydskrifte eers op die agtergrond geskuif op hulle agendas.
Daar is hoër prioriteit sake wat eers aandag geniet.
4.5.1.6 Na gesprekvoering blyk dit dat dit sinvol is om ons langsaam te haas in die
hantering van die tydskrifte in die tale van die swart kerke. Ons moet hulle
geleentheid gee om saam te praat en saam te beplan en sinvolle insette te lewer.
Besluit: Punte 4.5.1 tot 4.5.1.6 kennis geneem.
4.5.2 Sake waaroor die Sinode besluit
4.5.2.1 Die Deputate versoek die Sinode om spesifiek Deputaatgroep aan te wys wat self
oor hierdie opdrag verder dink. Hierdie Deputaatgroep kan nou skakel met die
Deputate Kerklike Tydskrifte.
4.5.2.2 Die Sinode oorweeg om ds Risimati Hobyane (Promosa) sameroeper te maak met
prof RS Letsosa as adviseur van hierdie nuutaangewese Deputaatgroep.
4.5.2.3 Die opdrag van hierdie Deputaatgroep is om die ontwikkeling van Kerklike Tydskrifte
onder Afrika-talige gemeenskappe te ondersoek en Sinode 2015 te adviseer oor die
pad vorentoe.
Besluit: Punte 4.5.2.1 tot 4.5.2.3 goedgekeur.
5. Algemene sake waaroor die Sinode besluit
5.1 Aanbevelings
5.1.1 Die Sinode spreek haar dank uit teenoor die Redakteurs en Redaksiekommissies vir
die Kerklike Tydskrifte wat gereeld en op hoë standaard uitgegee is.
5.1.2 Die Sinode benoem weer Deputate om opdragte rakende die Kerklike Tydskrifte uit te
voer.
5.1.3 Dit het onder die Deputate se aandag gekom dat mev M Smit wat bemoei is met die
indeksering van tydskrifte se pos by die Universiteit verval. Daar is reëlings getref tot
en met Junie 2012. Die Deputate is van mening dat die indeksering van tydskrifte nie
kan stop nie, aangesien dit wesenlik is vir navorsingsdoeleindes. Daar word
voorgestel dat die Sinode hierdie saak ter tafel neem.
5.1.4 In samewerking met die Deputate Historiese sake wil die Deputate vra dat opdrag
gegee word vir die inrig van
“fototeek” waarin foto’s geberg word vir
navorsingsdoeleindes en rekenaargewys beskikbaar gestel word aan navorsers.
5.1.5 Die status quo word gehandhaaf nl.: 1 kollekte per jaar met die wysiging “vir Kerklike
Tydskrifte” en nie net vir “Die Kerkblad” nie.
Besluit: Punte 5.1.1 tot 5.1.5 goedgekeur.
E. AANVULLENDE RAPPORT
F. Finansiële state
Hiermee rapporteer die Deputate oor die finansiële state van Die Kerkblad, Die Vroueblad en
Die Slingervel. Daar is met die Deputate Jeugsorg ooreengekom dat Kruispad se state by
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daardie Deputate se Rapport ingevoeg word, aangesien hulle beheer oor die inkomste en
uitgawes gehad het.
Kommentaar op die state
1. Wat Die Vroueblad betref: die blad kon in die 2 boekjare 2010/11en 2011/12
intekengelde uit surplusfondse subsidieer.
2. Die Deputate het in 2009/2010 fondse by die Administratiewe Buro geleen om papier
vooruit aan te koop vir 2 jaar se gebruik. Hierdeur is ‘n aansienlike besparing
bewerkstellig.
Dit sal weer vir die toekoms gedoen kan word met surplusfondse en is besparend omdat
daar ook nie rente op die geleende geld betaal word nie.

KERKBLAD
INKOMSTE
Advertensie Inkomste
Bydraes ontvang
Donasie ontvang
Intekengelde ontvang
UITGAWES
Donasie – Slingervel
Drukkoste
Honorarium
Internet kostes
Oninbare skuld
Reiskoste
Skryfbehoeftes aankope
Skrywersgelde
Toerusting aankope
Voorsiening vir oninbare skuld
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

SLINGERVEL
INKOMSTE
Bydraes ontvang
Intekengelde ontvang
UITGAWES
Drukkoste
Honorarium
Internetkostes
Skrywersgelde
Reiskoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

30-Jun-09

30-Jun-10

30-Jun-11

Totaal

585,507
70,650
132,363
1,444
381,049

627,178
69,687
144,402
45
413,045

648,055
54,220
154,792
439,044

1,860,741
194,556
431,557
1,489
1,233,138

585,558

593,193
25,000
359,810
181,406
4,733

508,614

1,687,364
25,000
1,043,420
543,928
14,443
10,857
8,249
36,418
5,050
173,376
104,787
278,164

371,337
173,357
9,710
9,858
1,981
19,315

312,273
189,165

699
2,938
13,558
5,050

300
3,330
3,546

(50)
104,787
104,737

33,985
104,737
138,722

139,442
138,722
278,164

239,902
41
239,861

261,070
25,000
236,070

275,167
826
274,341

246,646
149,767
86,617

241,646
140,743
96,360
883
2,961
699
19,424
31,150
50,575

250,705
139,341
103,165

7,704
2,558
(6,744)
37,894
31,150
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8,199
24,462
50,575
75,037

776,140
25,867
750,272
738,997
429,851
286,143
883
18,864
3,257
37,143
37,894
75,037

VROUEBLAD
INKOMSTE
Advertensie Inkomste
Bladbouers
Bydraes ontvang
Intekengelde ontvang
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Drukkoste
Grafiese dienste
Honorarium
Oninbare skuld
Reiskoste
Skrywersgelde
Telefoon en faks
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun
Besluit: Kennis geneem.

307,890
1,316
(9,027)
4,071
273,691
37,837

323,830
(2,708)
21,708
4,160
277,023
23,647

309,325
19,845
2,548
262,988
23,944

941,045
(1,392)
32,526
10,780
813,703
85,429

256,730
5,568
197,583
23,620
16,509

282,403
5,014
213,729
28,625
22,452
883
9,973

291,552
5,150
210,175
46,836
24,248

830,685
15,731
621,487
99,081
63,209
883
19,253
4,954
6,086
110,360
263,531
373,891

5,615
4,824
3,011
51,160
263,531
314,691
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1,727
41,427
314,691
356,118

3,666
130
1,348
17,773
356,118
373,891

23.8

RAPPORT 2 DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE – DIE KERKBLAD (Art
119)

A. Ds JG Noëth lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Publikasie
1.1 Die Kerkblad het die afgelope drie jaar (2009-2012) gereeld as maandblad verskyn.
1.2 In alle uitgawes is op aktuele tema gefokus, terwyl artikels van uiteenlopende aard
rakende die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ook geplaas is.
1.3 Die Waarnemende Redakteur het gesorg vir die volgende artikels: Van die redakteur,
redaksionele artikel en hoofartikel.
1.4 Die bladuitleg en finale afronding van elke uitgawe is deur sr Joey Fourie behartig.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.4 kennis geneem.
2. Redaksie
2.1 Die Redaksie is soos volg saamgestel: dr Nico van der Merwe (waarnemende
redakteur), sr Joey Fourie (permanente lid), prof Callie Coetzee, ds Piet Venter en dr
Francois Muller.
2.2 Die Redaksie het so gereeld moontlik vergader en alle stukke vir Die Kerkblad vooraf
gekeur. Die dokumente is elektronies na die Redaksielede versend en hulle
kommentaar is elektronies ontvang en deur sr Joey Fourie in die kopie verwerk. Elke
artikel en elke brief is sorgvuldig deur al die Redaksielede oorweeg vir publikasie.
2.3 Sommige artikels en briewe is na die skrywers terugverwys vir herformulering. In
enkele gevalle is artikel of brief ongeskik bevind vir publikasie.
2.4 Tussen die Redaksielede was daar
gesindheid van openheid, eerlikheid,
eensgesindheid en hartlikheid en daar is vrugbaar saamgewerk.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.4 kennis geneem.
3. Beleid
3.1 Die Kerkblad is kerklike tydskrif wat in diens staan van die kerk en die koninkryk van
God en wat veral aan lidmate van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika inligting,
voorligting en geloofstoerusting verskaf. Die blad het hom binne die raamwerk van die
Gereformeerde Belydenis geposisioneer en wanneer nodig standpunt ingeneem teen
afwykende standpunte.
3.2 Die Redaksie het so veel as moontlik ruimte geskep vir debat en openhartige diskussie
binne redelike perke. Die lesers is ingelig as die debat oor sekere saak beëindig
word.
3.3 Skrywers van artikels is versoek om artikels te skryf wat nie langer 1300 woorde is nie
– briewe 500 woorde – hoewel uitsonderings gemaak is wanneer daar meriete
daarvoor gevind is. Omdat vervolgartikels vir lesers dikwels vermoeiend is, is dit tot
minimum beperk en slegs gebruik wanneer dit duidelike meriete gehad het.
3.4 Wanneer briewe ontvang is wat nie by Die Kerkblad tuishoort nie, is skrywers daarop
gewys waarheen hulle hulle korrespondensie moet rig.
3.5 Die Redaksie het altyd oopgestaan vir welmenende en opbouende kritiek.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.5 kennis geneem.
4. Administrasie
4.1 Die administratiewe kantoor van Die Kerkblad vorm deel van die Administratiewe Buro
in Potchefstroom en word deur sr Joey Fourie behartig.
4.2 Drukwerk is deur V & R Drukkery in Pretoria gedoen en die Redaksie het groot
waardering vir die werk wat gedoen is.
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4.3

Individuele versending word vanuit Pretoria gedoen terwyl sommige gemeentes (veral
in Pretoria) ooreenkoms met die drukker het om hulle uitgawes direk by die drukker
te gaan haal. Sommige Kerkrade verkies om die Kerklike Tydskrifte self by die
Administratiewe Buro af te haal.
4.4 Die Kerkblad is elektronies beskikbaar op die webwerf http://www.gksa.org.za/
Besluit: Punte 4.1 tot 4.4 kennis geneem.
5. Sake waaroor die Sinode besluit
5.1 Aanbevelings
5.1.1 Die Sinode neem met dank kennis dat Die Kerkblad gereeld maandeliks verskyn het
en bedank die uittredende Redaksie vir die werk wat hulle gedoen het.
5.1.2 Die Sinode spreek besondere woord van dank uit teenoor sr Joey Fourie vir die
groot werk wat sy altyd met presiesheid en toewyding gedoen het.
5.1.3 Die Sinode wys
Redakteur aan wat in samewerking met die nuwe Deputate
Kerklike Tydskrifte
nuwe Redaksie saamstel wat tot die volgende Sinode sal
funksioneer (dr CN van der Merwe is beskikbaar om aangestel te word as Redakteur
en die Deputate wil dan ook so aanbeveel).
5.1.4 Die Sinode keur dit goed dat die huidige Redaksie aanbly tot en met die verskyning
van die Februarie-uitgawe 2012 van Die Kerkblad en dat die nuwe Redaksie die
uitgawes vanaf Maart 2012 versorg.
Besluit: Punte 5.1.1 tot 5.1.4 goedgekeur.
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23.9

RAPPORT 3 DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE – DIE
GEREFORMEERDE VROUEBLAD (Art 120)

A. Ds JG Noëth lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Inleidend
Die Gereformeerde Vroueblad word uitgegee onder toesig van die Deputate Kerklike
Tydskrifte van die GKSA met die hulp van Redaksiekommissie.
Besluit: Kennis geneem.
2. Doelstellings
2.1 Die Gereformeerde Vroueblad is Skrifgetrou.
2.2 Die Gereformeerde Vroueblad wil die geloofsgemeenskap tussen die susters van die
GKSA landswyd bevorder.
2.3 Die Vroueblad bied
2.3.1 Geestelike verryking en verdieping
2.3.2 Vars gemeentenuus
2.3.3 Vrolike vroulikheid in kleur.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3.3 kennis geneem.
3.

Samestelling van redaksie 2009-2012
Die Redaksiekommissie van Die Gereformeerde Vroueblad bestaan uit die volgende
lede: Mevv Cobie Steyn (voors), Griet Swanepoel, Corli le Roux (sekr), Annatjie du
Plessis, Karien Brink, prof Jacques van der Elst, ds Nico Botha. Mev Marina van
Loggerenberg was Redakteur tot op 1 Mei 2009, waarna mev Cobie Steyn as Redakteur
by haar oorgeneem het.
Besluit: Kennis geneem.
4. Uitvoering van opdrag
4.1 Werkswyse
4.1.1 Die Redaksie het
werkverdeling gedoen met spesifieke take vir elke lid. Die
beplanning van die blad word gesamentlik gedoen deur middel van maandelikse
Elektroniese Saampraat-geleenthede asook telefoonkonferensies en al die lede help
met die werwing van bydraes. Die Redaksie poog om elke jaar ten minste een keer in
Pretoria te vergader om mekaar ook van aangesig tot aangesig te sien. In 2009 het 1
vergadering plaasgevind, so ook in 2010.
4.1.2 Vergaderings van die Deputate Kerklike Tydskrifte, soos van tyd tot tyd geskeduleer,
is deur mev Steyn bygewoon.
4.2 Tegniese versorging
4.2.1 Die voorblaaie en bladuitleg word – in noue samewerking met die Redakteur –
gedoen deur
professionele bladuitlegkunstenaar, Karien Brink. Die Redakteur –
met een of twee redaksielede wat haar wanneer nodig bystaan – is verantwoordelik
vir die taalversorging, proefleeswerk en persklaarmaking van die blad.
4.2.2 Die Gereformeerde Vroueblad word sedert Mei 2010 in kleur uitgegee. Ons het
besluit om die voorkoms van die tydskrif so te maak dat dit die moderne vrou se oog
trek, maar terselfdertyd het ons besluit: hoe mooier, hoe dieper en steeds Skrifgetrou.
4.3 Inhoud van die blad
4.3.1 Die Gereformeerde Vroueblad word maandeliks uitgegee, en is gerig op die gelowige
vrou. Die Redaksie streef daarna om resente temas aan te spreek. Daar verskyn
maandeliks drie IN DIEPTE-artikels wat die gekose tema vir die maand Skriftuurlik
begrond, daarna volg drie LEEFDINGE-artikels wat die IN DIEPTE-artikels prakties
toepas ons lewens van elke dag. Daar is ons gereelde rubrieke: Ds Sê my (word
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4.3.2
4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5
4.5.1

4.5.2

hanteer deur ds Nico Botha), ons brieweblad Gemeente-Mosaïek waarin ons vertel
van sustersaktiwiteite, nuuswaardighede op kerklike terrein, saamtreknuus,
Hartskatte en Kaleidoskoop. Mev Ansie du Plessis het aangedui dat sy teen einde
Februarie 2012 wil uittree as opsteller van die gewilde KALEIDOSKOOP (agterblad).
Die Redaksie moet nog besluit wat hulle in die plek van KALEIDOSKOOP gaan
publiseer en of ons moet voortgaan met Kaleidoskoop en iemand anders moet kry
om die leisels by mev du Plessis oor te neem. Van tyd tot tyd hanteer ons ook die
bekendstelling van diensorganisasies.
Een keer per jaar, gewoonlik in Juniemaand, publiseer ons die nuus oor die
Saamtrekke in Saamtrekbylaag.
Kommunikasie, reklame en bemarking
Die Redaksie droom daarvan dat die Gereformeerde suster eienaarskap van die blad
sal neem. Ons sien dit reeds in die ruim bydraes van bladbouersfondse, maar ons
moedig susters ook aan om deel te word van die blad deur artikels en briewe te lewer
en nuwe intekenare te help werf. Tydens die Saamtrekgeleenthede word daar
persoonlik kontak gemaak met die koördineerder van elke streek en in 2011 het ons
ook vir elke streek Power Point-aanbieding aangestuur wat vertoon kon word. Ons
het ook begin om spesifieke persone (iemand wat vertroud is met ons inhoud en ons
strewe) aan te wys om die blad by die streke bekend te stel. In die toekoms beplan
ons om
Redaksielid of
gereelde skrywer by elke streek aan te wys om die
bemarking te hanteer. Ons beplan ook om Redaksielede in hulle verskillende streke
te gebruik en selfs uit te stuur om die blad aan sustersgroepe te gaan bekend stel.
In 2009/2010 het ons meningspeiling laat doen deur sr Sandra du Preez en dit het
vir ons goeie riglyne gebied ten opsigte van inhoud en lesersbehoeftes. Sonder om
Skrifgetrouheid prys te gee, het ons gehoor gegee aan die wenke en dit
geïmplementeer.
Die Redaksie het ook toestemming gegee tot die ontwerp van interaktiewe webblad
waar lesers hulle mening kan lug en meer kan lees oor Die Gereformeerde
Vroueblad. Die webblad sal dan skakel hê vanaf die amptelike webblad van die
GKSA. Ons vertrou met hierdie besluit dat ons ook meer jong lesers sal lok,
aangesien die meningspeiling aangetoon het dat die gemiddelde lesers tans 40 jaar
en ouer is.
Dit het ook in die meningspeiling geblyk dat susters steeds verkies dat Die
Gereformeerde Vroueblad as blad op haar eie sal bly voortbestaan en versoek die
Sinode om kennis te neem van hierdie behoefte. Die blad bestaan al vir 62 jaar.
Die Redaksiekommissie is innig dankbaar vir die positiewe kommentaar wat ons van
die blad ontvang, asook vir die aanmoediging en onderskraging wat ons kry van ons
lesers, predikante en die Deputate van Kerklike tydskrifte. Die blad se
Bladbouerfonds word goed ondersteun deur donasies van lesers en sustersgroepe.
Dit staan onder die beheer van die Redaksie en stel ons in staat om die tydskrif se
standaard te handhaaf en uit te bou.
Saamtrekke
Die Redaksiekommissie tree sedert 1993 op as fasiliteerder van die jaarlikse
Sustersaamtrekke en tans is dr Wymie du Plessis die koördineerder van die
saamtrekke. Die 18 Sustersaamtrekke word jaarliks deur ongeveer 4 000 susters
bygewoon.
Die Redaksie het ook in Mei 2010, in samewerking met die Gereformeerde Kerk
Bloempark, Sustersberaad gehou waartydens ons bewus geraak het van die nood
binne en buite die kerk en daar besin is oor diensbaarheidsprojekte (soos die
opheffing van mense, die versorging van armes, asook die geleentheid wat hierdie
barmhartigheidsaksies bied om die Evangelie te verkondig). Susters dwarsoor die
land is uitgenooi. Die nuwe gedaante van Die Gereformeerde Vroueblad is ook
tydens hierdie geleentheid bekend gestel. Beraadgangers het die behoefte
uitgespreek dat daar weer sodanige beraad gehou sal word.
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4.6

Verspreiding
Om koste te bespaar word die kerklike tydskrifte, waar moontlik, gesamentlik versend.
Groepintekening word ook aangemoedig omdat dit die blad vir die leser goedkoper
maak. Ons moedig lesers ook aan om elektronies in te teken.
Besluit: Punte 4.1 tot 4.6 kennis geneem.
5.

Dankbetuigings
Die Redaksie van Die Gereformeerde Vroueblad spreek hulle hartlike dank uit aan die
Deputate Kerklike Tydskrifte wat ons ondersteun en van raad bedien. Dit is ons gebed
dat Die Gereformeerde Vroueblad altyd Skrifgetrou sal bly en so ons lesers geestelik sal
verryk en versterk en dat die tydskrif altyd tot eer van die Here sal wees.
Besluit: Kennis geneem.

454

23.10

RAPPORT 4 DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE – SLINGERVEL (Art
121)

A. Ds JG Noëth lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Die Redaksionele Beleid 2009–2012
1.1 Inleidend
Die Slingervel word uitgegee onder toesig van die Deputate Kerklike Tydskrifte van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) met die hulp van Redaksiekommissie.
Die Slingervel is kerklike publikasie vir die kleuter-, puberteit- en adolessente jeug.
Die Slingervel is nie amptelike mondstuk van die GKSA nie, maar die GKSA is wel
die eienaars en uitgewers van die Slingervel.
1.2
Doelstellings
1.2.1 Om die lesers, elkeen in sy eie wordingsfase, te begelei in die Skrifwaarhede wat vir
hulle in die tyd waarin hulle leef van toepassing is.
1.2.2 Om 1.2.1 te verwerklik by wyse van Skrifoordenkinge, artikels en rubrieke waarin die
problematiek van die kerkjeug telkens direk of indirek aan die orde kom.
1.2.3 Om ook ontspanningsmateriaal te bied by wyse van blokkiesraaisels in verskillende
vorme, vasvrarubrieke, teken en inkleur.
1.2.4 Om vir die kleuters en vroeë laerskolers storie te publiseer.
1.2.5 Om by wyse van
penmaat, e-maat en SMS-maatrubriek,
briewebus en
verjaardaghoekie die lesers se persoonlike deelname te prikkel en aan te moedig.
1.2.6 Om ook te sorg vir pret- en humoristiese bladsy op gesonde en gebalanseerde
wyse.
1.2.7 Om voorsiening te maak vir maats se eie werk.
1.2.8 Om met moderne joernalistieke aanpak die Slingervel se uitleg en aanbieding in te
klee op wyse wat vir die teikengroep prikkelend en aantreklik is.
1.2.9 Om op gereelde basis die Slingervel na inhoud en opset te evalueer in die lig van
die heersende lewensmilieu van die kerkjeug.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.2.9 kennis geneem.
2.

Die Redaksie 2009–2012
Die Slingervelredaksie bestaan uit die volgende lede: Dr Nico van der Merwe
(Redakteur), Joey Fourie (Tipografie en uitleg), Marina Kotze (Junior Rubrieke,
Penmaat-, e-maat en SMS-maat rubrieke), Riana Jonker (Verjaardaghoekie), Susan
Lourens (Boekbesprekings), Rina Myburgh (Raaisels en kopkrappers), Tersia van der
Merwe (Blokkiesraaisels, letter- en syferspeletjies), Attie Venter (Wetenskapartikels),
Rika du Plessis-Cloete is verantwoordelik vir die Juniors se maandelikse storie en sy en
Sophia van der Walt voorsien vervolgverhale vir die tieners.
Besluit: Kennis geneem.
3. Uitvoering van die opdrag
3.1 Die Slingervel het gereeld, 11 keer per jaar, verskyn en die ywer, oorspronklikheid,
toewyding, entoesiasme en oorgawe van die hele Redaksie moet hier met
dankbaarheid teenoor hulle vermeld word. In die besonder ons dank en waardering vir
die groot en uitstaande werk wat sr Joey Fourie deeglik en stiptelik doen.
3.2 Jaarliks was dit baie moeilik om die Slingervel van Desember betyds voor die vakansie
by die lesers te kry. Die afgelope 3 jaar is aan die einde van die jaar telkens
gesamentlike November/ Desember uitgawe saamgestel wat aan die einde van
Oktober versend is. Die Redaksie hoop dat dit die probleem oplos.
3.3 Die Redaksie het gepoog om so getrou as moontlik die doelstellings in die
redaksionele beleid te verwesenlik.
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3.4

Besondere aandag is aan die tieners en hulle behoeftes gegee, sonder om die
juniorgroepe se inhoud te verskraal, sodat die inhoud van die Slingervel die
verbondsjeug van kleuter deur puberteit tot adolessensie op een of ander wyse
aanspreek.
3.5 Die Redaksie het probeer om die balans te handhaaf tussen die godsdienstige inhoud
van die blad en ook ander leesstof met Christelike en speelse inhoud. Te alle tye is
gepoog om die Christelike karakter van die Slingervel te eerbiedig en uit te bou.
3.6 Daar is ruim geleentheid gebied vir deelname deur die lesers en veral hulle doen en
late asook eie werk. Die reaksie was oor die algemeen nie goed nie. Die Redaksie wyt
dit aan die lewensmilieu waarin die jeug opgroei. By wyse van die Internet op e-posvlak
en by wyse van SMS-boodskappe kom daar tog reaksie. Dit wil voorkom asof die jeug
nie meer briewe skryf soos wat dit in die verlede die geval was nie.
3.7 Wat die voorkoms van die Slingervel betref word tans van 8 bladsye in volkleur gebruik
gemaak.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.7 kennis geneem.
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23.11

RAPPORT 5 DEPUTATE KERKLIKE TYDSKRIFTE – KRUISPAD (Art 123)

A. Besluit: Staan oor as deel van die rapport van Deputate Jeugsorg. Kyk 19.15 in
Handelinge 2012.
B. RAPPORT
1. Inleidend
Kruispad-tydskrif word uitgegee onder die gekombineerde toesig van die Deputate
Kerklike Tydskrifte en die Deputate Jeugsorg van die Gereformeerde Kerke in SuidAfrika met die hulp van Redaksiekommissie. Kruispad-tydskrif is kerklike publikasie
vir tieners en jongmense tussen 16 en 26 jaar. Kruispad-tydskrif is nie
amptelike
mondstuk van die GKSA nie, maar die GKSA is wel die eienaars en uitgewers van
Kruispad-tydskrif.
2. Publikasie
2.1 Kruispad-tydskrif het die afgelope drie jaar (2009–2012) 13 keer verskyn.
2.2 Kruispad-tydskrif het aanvanklik tweemaandeliks verskyn, maar het middel 2009
verander na kwartaallikse publikasie.
2.3 Skrywers bestaan gewoonlik uit predikante, teologiese professore en studente, asook
lidmate van die GKSA.
2.4 Elke uitgawe het tema gehad wat behandel is in twee of drie hoofartikels.
2.5 Die afgelope drie jaar se uitgawes het bestaan uit 1) reeks oor tydperke en figure uit
die Ou Testament, 2) spesiale 150-jaar feesuitgawe, 3) kort reeks met die tema
Geloof, Hoop, Liefde.
2.6 Verder verskyn daar in elke uitgawe aktuele artikels, sendingartikels, hulpartikels,
rubrieke, resensies, onderhoude, kompetisies en rubrieke.
2.7 In die meeste uitgawes het daar ook tydlyn verskyn wat deur die redakteur opgestel
is.
2.8 Om nie-Afrikaanssprekende lesers te akkommodeer, verskyn daar gewoonlik ook ten
minste een Engelse artikel in elke uitgawe.
2.9 Die bladuitleg en grafiese ontwerp van elke uitgawe is deur Sunflood Studios in
Stellenbosch behartig.
3. Beleid
3.1 HOEKOM is ons hier?
Kruispad-tydskrif is eietydse tydskrif met Reformatoriese inhoud, gefokus op aktuele
sake, gerig op jong, groeiende gelowiges om toerusting te gee vir die maak van
ingeligte keuses wat lei tot geloofsgroei.
3.2 HOE wil ons dit doen?
Deur
interaktiewe medium daar te stel wat relevante temas bespreek en jong
gelowiges motiveer om die pad van die kruis van Christus te stap en volwasse in die
geloof te word, sodat God die eer sal kry en die Kerk opgebou sal word.
3.3 Menings uitgespreek in die artikels verteenwoordig nie noodwendig dié van die
Redaksie nie. Die Redaksie behou hom die reg voor van plasing, redigering,
verkorting, parafrasering en uitbreiding van die bydraes.
3.4 Skrywers van artikels is versoek om artikels te skryf wat nie langer as 1200 woorde is
nie.
3.5 Taalgebruik in artikels is minder formeel en Engelse frases en leenwoorde word soms
gebruik om die teikenmark jongmense en tieners is.
4.

Redaksiekommissie
Die Redaksiekommissie bestaan uit Maureen van Helden (Redakteur), asook studente
en ander jongmense vanuit die GKSA. Die Redaksie ondergaan dikwels veranderings
omdat die lede afstudeer of soms vind dat hulle nie meer tyd het om bydraes te lewer
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nie. Vanaf uitgawe 22 dien daar ook drie swart teologiese studente op die redaksie in
opdrag van Deputate Jeugsorg.
Die volgende persone het vanaf 2009–2012 op Kruispad-tydskrif se redaksie gedien:
Adri Breed, Tim Theron, Rineé Pretorius (née Viljoen), Karel Steyn, Dirk Kruger, Juanita
van der Merwe (née Swanepoel), Anneretha Combrinck, Anri Kotzee (née Opperman),
Dirkie Steyn, Janien de Kock, Santie Lourens, Chantelle Tredoux, Rynhardt Pretorius,
Wanja Senekal, Marlé Booysen, Wilmarie Breed, Edgar Trollip, Johannes Schickerling,
Brahm Robinson, Suzanne Coetzer, Danie Strydom, Esmari van der Linde, Anel
Potgieter, Mpho Mosasi, Kabelo Mohotsi, Nobington Murambadoro.
5. Administrasie
5.1 Die administratiewe kantoor van Kruispad-groep vorm deel van die jeugkantoor van
Deputate Jeugsorg en word deur Lize Viljoen behartig.
5.2 Drukwerk van Kruispad-tydskrif is deur Zeroplus Drukkers in Pretoria gedoen en die
Redaksie het groot waardering vir die werk wat gedoen is.
5.3 Individuele versending word vanuit Pretoria gedoen deur Bulkmailers. Paar individue
en gemeentes se tydskrifte word vanaf die Kruispad-kantoor versend.
5.4 Kruispad-tydskrif is elektronies beskikbaar op die webwerf www.kruispad.net.
Aangesien
manier nog ondersoek word om op die elektroniese weergawe van
Kruispad-tydskrif in te teken, is die nuutste twee uitgawes gewoonlik nie elektronies
beskikbaar nie.
6.

Finansies
Finansiële gegewens word in die state van die Administratiewe Buro weerspieël en word
in Deputate Kerklike Tydskrifte se verslag uiteengesit.

7. Intekenaarsbasis
7.1 Maureen van Helden is in Januarie 2009 deur die Sinode aangestel as Redakteur van
Kruispad-tydskrif. Uitgawe 12 was dus die eerste uitgawe wat verskyn het sedert
hierdie amptelike aanstelling.
7.2 Figuur 1 stel die aantal ingetekende tydskrifte in die intekenaarsbasis vir uitgawes 1121 ten toon. Die volgende kan in die figuur uitgewys word:
7.2.1 Data word weergegee vanaf uitgawe 11–21. Uitgawe 11 het verskyn in Januarie 2009
en uitgawe 21 was die nuutste uitgawe wat verskyn het net voor die samestelling van
hierdie Rapport.
7.2.2 Vir uitgawe 11 was 203 individue ingeteken op Kruispad en die GKSA-gemeentes het
totaal van 1114 kopieë ontvang waarvan gedeelte gratis verskaf is om die tydskrif
aanvanklik in die kerkverband bekend te stel.
7.2.3 Uitgawe 12 was spesiale 150-jaar feesuitgawe. Eenmalige toename kan gesien
word met hierdie uitgawe.

458

2009

2010

2011

Figuur 1 Aantal ingetekende tydskrifte in die intekenaarsbasis vir uitgawes 11-21.
7.2.4 Met uitgawe 14 is daar besluit om nie meer gratis eksemplare aan gemeentes te
verskaf nie.
Duidelike afname van ongeveer 350 eksemplare kan op die grafiek
gesien word. Die getal individue wat op Kruispad-tydskrif ingeteken was, het in
hierdie tydperk dieselfde gebly.
7.2.5 Vanaf uitgawe 14–16 het die intekenaargetalle min of meer konstant gebly.
7.2.6 Met uitgawe 17 was daar duidelike toename onder beide die aantal eksemplare
waarop gemeentes ingeteken het, asook individuele intekenare. Dit was te danke aan
bemarkingsbrief wat in die gemeentes versprei is en bemarkingsveldtog in ander
kerkverbande.
7.2.7 Vanaf uitgawe 18-21 is daar
geleidelike afname in intekengetalle vanweë
gemeentes en individue wie se intekentydperk verstryk het sonder dat dit hernu is,
ten spyte van briewe, SMS'e en e-posse wat uitgestuur is. Die afname in hierdie
tydperk is gemiddeld 18 tydskrifte minder per uitgawe onder individue en 41 tydskrifte
minder per uitgawe onder die gemeentes. Dit gee afname in die totaal van 16% oor
die vier uitgawes.
7.2.8 Ten spyte van hierdie afname was die individuele intekeninge vanaf uitgawe 11-21
redelik konstant met gemiddelde intekengetal van 203 +/- 30.
7.2.9 Die gemiddelde intekenpersentasie van individue is ongeveer 20% van die totale
intekeningsbasis.
7.2.10 Vir uitgawe 21 was daar 172 individue ingeteken en 714 tydskrifte gaan na
gemeentes toe. Dit gee totale intekengetal van 886.
8. Uitvoering van die opdrag
8.1 Kruispad-tydskrif het sedert 2009 ten minste 4 maal per jaar verskyn. Die redaksie
word hartlik bedank vir hulle toewyding, oorspronklikheid en entoesiasme.
8.2 Kruispad-tydskrif is tans 40 bladsye, volkleur, glanstydskrif.
8.3 Kruispad-tydskrif se grafika is uniek in die sin dat die lesers reeds deur die grafika
idee kan kry van die artikels se inhoud.
8.4 Daar is gepoog om
balans tussen godsdienstige inhoud en ander leesstof met
Christelike, dog ligter aard, te handhaaf.
8.5 Geleentheid is aan lesers gebied om bydraes te lewer in die vorm van getuienisse,
kreatiewe bydraes en artikels.
8.6 Ons het gereeld artikels en foto's ontvang van studente wat kampe regoor die land
bygewoon het.
8.7 Lesers is gereeld deur middel van facebook gekontak en aangemoedig om bydraes en
idees aan te stuur.
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9. Prestasie en Uitdagings
9.1 Kruispad-tydskrif is in 2006/7 gestig en kan dus in die konteks van die GKSA gesien
word as baie jong tydskrif.
9.2 Waar die GKSA geen tydskrif vir die jeug gehad het nie, is daar tans byna 900
intekeninge waardeur die jeug in Suid-Afrika (en ook in Namibië en Zambië) geestelik
bedien word.
9.3 In hierdie kort tydperk het Kruispad-tydskrif gegroei tot 40 bladsye volkleur tydskrif.
9.4 Kruispad-tydskrif het saam met die ander Kerklike Tydskrifte ons voorgeneem om die
Nie-Afrikaanssprekende Gereformeerde lidmate te akkommodeer en het sedert Mei
2011 drie swart Teologiese studente op die redaksie wat o.a. skryf oor sendingwerk en
aktuele sake. Dit is gedoen as deel van die uitvoering van die Sinode 2009 se opdrag
aangaande multi-kulturele bediening aan die Deputate Jeugsorg en die Deputate
Kerklike Tydskrifte.
9.5 Tydens die 150-jaar fees in Potchefstroom het Kruispad-groep die jeugfees-gedeelte
en die gepaardgaande aksies op die Joolplaas bestuur.
9.6 Kruispad-tydskrif is bemark op Eerstejaarskampe en skoolverlaterskampe en sal
steeds aanhou hiermee.
9.7 Inhoudelike hoogtepunte die afgelope drie jaar was o.a.
Bybelse tydlyn wat deur
gemeentes gebruik word.
9.8 Verdere hoogtepunte sluit Calvyn en Totius-reeks in.
9.9 Oor die algemeen ontvang Kruispad-tydskrif positiewe en opbouende terugvoer oor die
inhoud en kwaliteit van die artikels.
9.10 Tydens 2011 is die kontrak met Sunflood Studios heronderhandel en is tot vergelyk
gekom om die kostes te halveer sonder dat die kwaliteit van die grafika daaronder ly.
9.11 Tydens 2011 is daar met Zeroplus Drukkers onderhandel om die papierkwaliteit van
Kruispad-tydskrif te verander, sodat koste op hierdie wyse bespaar kan word.
9.12 Uit die lys van 275 gemeentes op die Kruispad-kantoor se databasis is slegs 48 (17%)
gemeentes tans ingeteken op die tydskrif.
9.13 Een van die groot uitdagings bly bemarking en kommunikasie. Alhoewel daar gereeld
e-posse uitgestuur word aan gemeentes sukkel ons om terugvoer te ontvang.
9.14 In 2010 was Kruispad se jeugkantoor vir 6 maande lank nie beman nie wat
negatiewe uitwerking op die intekengetal gehad het.
9.15 Finansies is groot uitdaging. Op hierdie stadium dek die intekengelde slegs 40% van
die totale uitgawes.
9.16 Hartklop is
inisiatief van die Kruispad-groep waarby Kruispad-tydskrif onder meer
beskikbaar sal wees en bemark sal word. Hartklop KKNK is in die pyplyn vir 2012 en
dit bied verdere bemarkingsgeleentheid.
9.17 Die feit dat Kruispad-tydskrif op twee stoele sit (Deputate Jeugsorg en Deputate
Kerklike Tydskrifte) maak die funksionering en verslaggewing moeilik.
10. Sake waaroor die Sinode besluit
10.1 Aanbevelings
10.1.1 Alhoewel die finansiële syfers van Kruispad negatief is is die Deputate Jeugsorg en
Deputate Kerklike Tydskrifte positief oor die voortbestaan van Kruispad-tydskrif.
10.1.2 Dit het die ander Kerklike Tydskrifte jare geneem om selfstandig te raak en
Kruispad-tydskrif vra vir hierdie selfde genade.
10.1.3 Die elektroniese verskyning van Kruispad-tydskrif moet verder ondersoek en
geïmplementeer word.
10.1.4 Kruispad-tydskrif moet saam met die Kruispad-webblad en toerustingsmateriaal
onder Kruispad-publikasies val.
10.1.5 Indringende marknavorsing moet gedoen word om te bepaal
10.1.5.1 Of die teikenmark bereik word
10.1.5.2 Wat die intekenare wil hê
10.1.5.3 Waarom mense nie wil inteken op Kruispad-tydskrif nie.
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10.1.6

Daar moet gekyk word na die samesmelting van Kruispad-tydskrif en die Slingervel
in besigheidsplan, maar nie noodwendig in dieselfde medium nie.
10.1.7 Paul en Stefan Grobler van Ministry Support is gevra om aan voorstel werk om
Kruispad-tydskrif te help om op ander manier as deur intekenare inkomste te
genereer. Voorlegging deur hulle word aangeheg by hierdie Rapport (Bylae A).
Besluit: Staan oor as deel van die rapport van Deputate Jeugsorg. Kyk 19.15 in
Handelinge 2012.
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23.12

AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE PUBLIKASIES – CJBF –
FINANSIES (Artt 124, 269)

A. Ds JG Noëth lewer die rapport.
B. Besluit: Die rapport word verwys na Kommissie vir Finansies.
C. Oudl HAJ Oosthuizen rapporteer namens Kommissie vir Finansies.
D. RAPPORT
Fondse
Aan die hand van state wat op 31 Oktober 2011 deur die Administratiewe Buro beskikbaar
gestel is, word soos volg oor die finansies van die CJBF, Evangeliseringsmedia en
Totiusfonds gerapporteer:
30-Jun-09

30-Jun-10

30-Jun-11

Totaal

15,387
(26,929)
1,349

9,553
(13,525)
1,885

40,967

21,193

47,607
(2,186)
982
30,000
18,812

72,547
(42,640)
4,216
30,000
80,971

35,107
6,731

22,597
4,493
4,460

58,848
5,448

28,376
(19,720)
324,971
305,251

13,644
(13,044)
305,251
292,207

20,701
32,699
(11,240)
292,207
280,966

116,552
16,672
4,460
20,701
74,719
(44,005)
324,971
280,966

43,139
552
1,121
41,467

25,692
1,150
1,080
23,462

24,093
1,091
23,003

92,924
2,793
2,201
87,931

36,102
6,102
30,000
7,038
313,322
320,360

4,974
4,974

5,032
5,032
19,061
341,077
360,138

46,108
16,108
30,000
46,816
313,322
360,138

CALVYN-JUBILEUMBOEKFONDS
INKOMSTE
Boeke Verkope: Wins
Bydraes ontvang
Donasies ontvang
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Advertensiekoste
Honorarium
Reiskoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

EVANGELISERINGSMEDIA
INKOMSTE
Boeke verkope
Bydraes ontvang
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Drukkoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun
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20,717
320,360
341,077

TOTIUSFONDS
INKOMSTE
Boeke Verkope: Wins
Rente ontvang
UITGAWES
Administrasiekoste
Drukkoste
Reiskoste
Netto
Opgehoopte fonds 1 Jul
Opgehoopte fonds 30 Jun

159,178
(110,050)
269,228

167,308
16,766
150,542

150,710
6,080
144,629

477,196
(87,203)
564,399

48,959
42,055

118,330
31,918
86,413

64,813
32,260
32,553

48,978
2,112,243
2,161,221

85,897
2,161,221
2,247,118

232,102
106,233
118,965
6,904
245,093
2,002,024
2,247,118

6,904
110,218
2,002,024
2,112,243

E. RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE
1. Boekevoorraad moet in die aantekeninge tot die finansiële state gekategoriseer word
onder hoofde van Administratiewe Buro, CJBF, Evangeliseringsmedia en Totiusfondse.
‘n Ouderdomsanalise van 180, 365, 548 en >720 dae moet per kategorie ingesluit wees.
Besluit: Goedgekeur.
2. Vir volledigheidshalwe word versoek dat Deputate Publikasies – CJBF (CalvynJubileumboekfonds, Evangeliseringmedia en Totiusfonds), se finansiële state in
dieselfde formaat as die van die Dankbaarheidsfonds, voorberei en aangebied word (as
‘n spesifieke fonds).
Besluit: Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
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23.13

AANVULLENDE RAPPORT DEPUTATE PUBLIKASIES – CJBF –
ALGEMENE SAKE (Art 125)

A. Die voorsitter, ds SD Snyman stel die rapport aan die orde.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Webwerf
Daar is met die skryf van die Aanvullende Rapport (Oktober 2011) alreeds 26 vorige
CJBF-publikasies op die webwerf beskikbaar gestel, met dank aan br Willem Swanepoel
(GK Wilropark) vir sy hulp in die verband.
Besluit: Kennis geneem.
2.

Embleem
Met die goedgunstige professionele hulp van Johan Schutte (Graphikos, NWU) beskik
die Deputate oor ’n offisiële digitale weergawe van die CJBF-embleem, ten nouste in
aansluiting by die oorspronklike historiese embleem, soos gebruik met die eerste
publikasie in 1911.
Besluit: Kennis geneem.
3.

Te benoeme Deputate
Aanbeveling: Oorweging word geskenk om dr AH Bogaards en br W Swanepoel (GK
Wilropark) vanweë hulle kundigheid as Deputate te benoem.
Besluit: Verwys na Kommissie benoeming van Deputate.
4.

Aanbevelings
Die Sinode wys Deputate aan met die volgende opdragte:
4.1 Voer alle opdragte ooreenkomstig die CJBF se reglement uit.
4.2 Voer alle opdragte ooreenkomstig die Totius-reglement uit.
4.3 Voer alle opdragte ooreenkomstig die Evangeliseringsmedia se reglement uit.
4.4 Voer alle opdragte uit ooreenkomstig die aanbevelings soos goedgekeur deur die
Sinode ten opsigte van die Rapport sowel as die Aanvullende Rapport van die
Deputate Publikasies: CJBF, Kerkorde en Evangeliseringsmedia.
Besluit: Punte 4.1 tot 4.4 goedgekeur.
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23.14

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULU-NATAL –
ALMANAK (Art 126)

A. Oudl J Brouwer stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
1. Agtergrond
1.1 Die publisering van die Almanak elke jaar word met groot afwagting en vreugde
ontvang, en dien tot versterking vir baie lidmate.
1.2 Die Dagstukkies dien as inspirasie vir lidmate en verleen insig aan daaglikse probleme
en vraagstukke.
1.3 Die leemte wat nou ontstaan het is dat broeders en susters in die geloof as gevolg van
taalvaardighede hierdie seëning ontneem word.
1.4 Eenheid impliseer dat ons konsekwent sal optree deur volle toegang tot alle dienste vir
alle sektore in ons kerke sal verskaf.
2. Die behoefte
2.1 Die versterking van die onderlinge gemeenskap met alle Gereformeerde Kerke om die
eenheid te bevestig.
2.2 Daar is duidelike en groot behoefte by anderstaliges om ook so bundel tot hulle
beskikking te kan hê.
2.3 Om meertalige predikante die geleentheid te bied om hulle bydraes te maak, om
sodoende ook beter perspektief van hulle siening oor sake te verkry, wat alles tot die
opbou en beter verstaan van ons kerke sal bydra.
3. Die Oplossing – Aanbevelings
3.1 Die Deputate vir Publikasies gaan daartoe oor om die Almanak nie alleen in Afrikaans
te publiseer nie, maar ook in ander tale.
3.2 Die Afrikaanse of selfs enige ander taal uitgawe kan elektronies aan kerke beskikbaar
gestel word, wat dit dan self kan versprei.
Besluit: Aan die beskrywingspunt word gevolg gegee. Verwys na Deputate vir die
uitgee van die Almanak om te ondersoek en indien uitvoerbaar, uit te gee in watter taal
ook al.

465

23.15

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULU-NATAL –
DAGSTUKKIES IN DIE ALMANAK (Art 127)

A. Ds DG Zwemstra stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
Die Dagstukkies in die Almanak van die Gereformeerde Kerke word met groot vrug gebruik
deur baie lidmate. Die ondervinding is dat dit nie net deur Gereformeerde Kerk lidmate
gebruik word nie, maar in baie dorpe koop mense van ander kerke ook graag die Almanak
ter wille van die Dagstukkies. In sekere dorpe kry baie lidmate van ander kerke jaarliks ‘n
Almanak, en vra ook gereeld daarvoor. In die lig daarvan dan die volgende:
Die Sinode moet dit ondersoek of die Dagstukkies nie ook alleen gebind kan word en in
boekvorm verkoop word by boekwinkels nie. Dit is bo en behalwe die Almanak wat net so bly
soos ons hom ken. Dit kan net ‘n positiewe invloed hê om op hierdie wyse iets van die
Gereformeerde Kerk op ons winkelrakke te kry. Die boekies met Dagstukkies kan selfs in
ander tale, ook swart tale vertaal word om meer mense te bereik.
Besluit: Aan die beskrywingspunt word gevolg gegee. Verwys na Deputate vir die
uitgee van die Almanak om te ondersoek en indien uitvoerbaar, te publiseer.
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24. Teologiese Skool en Opleiding
24.1

RAPPORT KURATORE TEOLOGIESE SKOOL POTCHEFSTROOM (Artt 140,
142)

A. Die voorsitter, ds SD Snyman, verwelkom mev A Moerdyk, Registrateur van die Teologiese
Skool, in die vergadering.
B. Dr DG Breed lewer die rapport.
C. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
D. Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
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 Acta 1988:400-403).
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Kuratorium
2.1.1 Kuratore
Die konstituering van die Kuratorium het op 12 Januarie 2009 plaasgevind.
Prof A le R du Plooy het op 31 Desember 2009 ooreenkomstig die reëling van die Kuratore
geëmeriteer en die Beroepingsvergadering is opgeroep vir ‘n vergadering om ‘n professor
in Kerkreg te beroep. Die Beroepingsvergadering het op 11 November 2009 plaasgevind
en prof J Smit is as professor in Kerkreg beroep, hy is op 31 Januarie 2010 bevestig.
Mnr E Baloyi het 'n pos by die Bybelgenootskap aanvaar en daar het vanaf 1 Januarie
2010 'n vakature in die vakgroep Ou Testament ontstaan. Die pos kon of deur die Fakulteit
self of by wyse van beroeping van 'n predikant gevul word, soos die ooreenkoms tussen
die NWU en die GKSA dit reël. Op aanbod van die Fakulteit Teologie het die November
2009-Kuratorevergadering besluit om die pos by wyse van beroeping te vul. Die
Beroepingsvergadering het op 11 November 2009 plaasgevind en prof LH Moretsi is as
professor in Ou Testament beroep. Hy is op 30 Januarie 2010 bevestig.
Die Fakulteit Teologie het ‘n nuwe navorsingspos, ‘n professoraat in Semitiese Tale
geskep en prof HF van Rooy het op versoek van die NWU en met goedkeuring van die
Kuratore die oorplasing aanvaar. Op grond van die feit dat prof LH Moretsi by navraag sy
voorkeur daartoe uitgespreek het, is goedgekeur dat prof Moretsi se leeropdrag, steeds
binne die vakgroep Ou Testament, verander word tot 50% Ou Testament en 50%
Semitiese Tale. In die lig hiervan word die posprofiel van die vakante leerstoel (dié van prof
HF van Rooy) gewysig tot ‘n pos in Ou Testament. Tydens ‘n Beroepingsvergadering op
18 November 2010 is prof PC van der Walt beroep as professor in Ou Testament. Hy is op
5 Februarie 2011 bevestig as professor.
Prof BJ de Klerk het op 31 Desember 2010 geëmeriteer en die Beroepingsvergadering is
opgeroep om ‘n professor in Praktiese Teologie te beroep. Die Beroepingsvergadering het
op 18 November 2010 plaasgevind en prof G Breed is as professor in Praktiese Teologie
beroep; hy is op 5 Februarie 2011 bevestig.
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2.1.2

Verkiesing van voorsitter van die Kuratore 2009
Dr DG Breed is verkies as Voorsitter van die Kuratore en dr HG Stoker as Ondervoorsitter.
Ds MA Modise is as lid van die Dagbestuur verkies. Ds PA Coetzee is as Skriba verkies en
finansies is opgedra aan ds EJ Tiemensma.
2.1.3 Verkiesing van verteenwoordiger op die Raad van die NWU
Agtergrond: Uittreksel uit NWU-Statuut
Hoofstuk 2
BEHEERSTRUKTURE EN ANDER STRUKTURE VAN DIE UNIVERSITEIT RAAD
Samestelling en lidmaatskap
4. (1) Ten einde uitvoering aan artikel 27 van die Wet te gee, in die besonder dat
minstens 60% van die lede van die raad nie in diens of studente van die Universiteit
moet wees nie, en dat lede persone moet wees met kennis en ervaring wat toepaslik vir
die Universiteit is en in die beste belang van die Universiteit aan die oorlegplegings van
die raad moet deelneem, met dien verstande dat die nodige sensitiwiteit vir ras en geslag
aan die dag gelê word en dat geen persoon in meer as een hoedanigheid in die Raad
dien nie, bestaan die Raad uit –
(j) vier persone wat ooreenkomstig die Reëls uit die geledere van die Universiteit se
gemeenskapsleiers aangewys is;
Die Kampusrektor, prof HD van Schalkwyk het die Dekaan van die Fakulteit Teologie,
prof JJ Janse van Rensburg meegedeel dat dit nie kragtens die Statuut moontlik is dat
die Potchefstroom-kampus 'n liggaam (soos die Kuratore) kan vra om iemand op die
Raad van die NWU aan te wys nie, maar dat daar 'n oop nominasieproses is, en dat die
Uitgebreide Bestuurskomitee (UBK) van die Potchefstroom-kampus die nominasies sal
beoordeel. Na oorlegpleging deur prof Janse van Rensburg met 'n Potchefstroomgebaseerde lid van die Kuratore Dagbestuur, ds PA Coetzee, en met 'n Raadslid, prof
Elmarie van der Schyff, het hy besluit om, met die twee genoemde persone as
sekondant en met die instemming van die genomineerde, dr DG Breed in die kategorie
"Gemeenskapsleiers" te nomineer as NWU-Raadslid. Die UBK het dr DG Breed se
voorgestelde benoeming goedgekeur, vir voorlegging aan die NWU-Raad wat dit ook
goedgekeur het.
2.2 Die Senaat TSP
2.2.1 Rektoraat
Prof BJ de Klerk het op 31 Desember 2009 as Rektor van die Teologiese Skool uitgetree.
Die Kuratorium het sy dankbaarheid teenoor prof De Klerk uitgespreek vir die wyse waarop
hy as Rektor van die Teologiese Skool gedien het. Prof GJC Jordaan (viserektor vanaf
2007 tot 2009) is as Rektor aangewys vanaf 1 Januarie 2010 tot 31 Desember 2012. Prof
RS Letšosa is vir dieselfde termyn aangewys as viserektor.
2.2.2 Doserende personeel
2.2.2.1 Publikasies, konferensies en seminare
Sien Bylae A.
2.2.2.2 Vakatures
Daar bestaan tans (Mei 2011) geen vakatures by die Teologiese Skool.
2.2.2.3 Emeritaat
Desember 2009:
Prof A le R du Plooy
Desember 2010:
Prof BJ de Klerk
Desember 2011:
Proff CFC Coetzee en JM Vorster
2.2.3 Administratiewe personeel
Die volgende administratiewe personeel is tans in diens van die TSP en die Fakulteit
Teologie (waar die GKSA ‘n finansiële bydrae tot die salaris maak, is dit aangedui):
Registrateur: Mev A Moerdyk (50% TSP)
Persoonlike Assistent van die Registrateur: Mnr MJ Bornman (40% TSP)
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Persoonlike Assistent van die Rektor TSP: Mev A van Schaik (50% TSP)
Persoonlike Assistent van die Dekaan: Mev E Brazer (50% TSP)
Persoonlike Assistent van die Skooldirekteur Kerkwetenskappe: Mev N Bothma (100%
TSP)
Persoonlike Assistent van die Skooldirekteur Bybelwetenskappe en Antieke Tale: Mnr C
Louw
Persoonlike Assistent van die Skooldirekteur Voortgesette Teologiese Studie: Mev T v d
Merwe
Persoonlike Assistent van die Navorsingsdirekteur: Mev A Liebenberg
2.2.4 Ander personeel by TSP
Bibliotekaris Jan Lion-Cachet Biblioteek: Mev G van Rooyen (personeellid van Ferdinand
Postma Biblioteek, NWU) (67,5% TSP)
2.2.5 Internasionale akademici deur die Senaat ontvang
Sien Bylae B.
2.2.6 Studente
2.2.6.1 Afgestudeerde studente
Die volgende studente het sedert Sinode 2009 die Kandidaatstudie voltooi:
November 2009: Brs DV Correia, D Kotzee, W Jobse, GJ Niemann, KP Steyn, WJ Steyn,
JG van der Walt.
November 2010: Brs CB Robinson, FJ Potgieter.
Die volgende studente is in 2011 in die finalejaar van die Kandidaatstudie: Brs MJ Nkili,
JJ de Bruyn, AJ Dednam, PGP le Roux, JL Lee, SJL Linde, HFR Pelser, N Pienaar, GJJ
van der Merwe en GP van Rhyn.
Die Kuratore het aan die volgende broeders toestemming verleen om eers verder voltyds
te studeer voordat hulle aangemeld het vir eksaminering deur ‘n Streeksinode: Brs AJ
Coetsee (MTh in Nuwe Testament), E Coetzer (MTh in Nuwe Testament), G
Mushayabasa (MTh in Semitiese Tale) en FJ van Rensburg (MTh in Ou Testament).
2.2.6.2 Kandidaats 1 tot 6 studente
Die getal Kandidaatstudente in 2011 is soos volg:
Kandidaats 1: 14
Kandidaats 2: 17
Kandidaats 3: 10
Kandidaats 4: 3
Kandidaats 5: 8
Kandidaats 6: 10
2.2.6.3 Staking van studies
2009: Brs JL Coetzer, J Steyn, M Diedericks, SWB Malan, CdW Coetsee, JJ Blomerus
2010: Brs D February, SD de Kock, H Verryn
2011: Br NM Makhonza, J Pretorius.
2.2.6.4 Dissiplinêre sake
Vier broers se kandidaatsstudies is in 2009 op aanbeveling van die TSP Senaat
getermineer agv swak akademiese prestasie.
Een broer se kandidaatsstudies is in 2010 op aanbeveling van die TSP Senaat
getermineer agv swak akademiese prestasie.
Daar is ook in 2009-2010 dissiplinêr deur die NWU opgetree teen twee
Kandidaatstudente. Die Kuratore Dagbestuur het ‘n selfstandige ondersoek gedoen en
bevind dat volstaan word met die bevinding en afhandeling van die saak deur die NWU.
Pastorale gesprekke is met albei die broers gevoer, en hulle kon die betrokke module in
die daaropvolgende jaar (2010) herhaal.
2.2.6.5 Wysiging in samestelling van Kandidaatstudie – Nuwe graadstruktuur soos nasionaal
deur FUTE voorgestel word ogv die Departement van Onderwys se Die
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Hoëronderwyskwalifikasieraamwerk (HOKR) (Staatskoerant, 5 Oktober 2007, 30353:329) – Implikasies vir die Kandidaats I-VI van die TSP en die kwalifikasieprogramme van
die Fakulteit Teologie van die NWU
2.2.6.5.1 Agtergrond
‘n Nuwe graadstruktuur soos nasionaal deur FUTE voorgestel gaan word ogv die
Departement van Onderwys se Die Hoëronderwyskwalifikasieraamwerk (HOKR)
(Staatskoerant, 5 Oktober 2007, 30353:3-29) het implikasies vir die Kandidaats I-VI
van die TSP. Voorstelle in hierdie verband sal in die Aanvullende Rapport vervat word.
2.2.6.5.2 Die Hons BTh en die Kandidaats IV
Die nuwe HOKR het ook ‘n saak wat vroeër al wou-wou oppervlakte toe kom, nou
volledig duidelik laat word: ‘n honneursprogram moet spesialisasie behels. Die
benaming van ons huidige Hons BTh-program kan dus nie langer bly voortbestaan
nie. Soos die geval was by die MDiv / Kand V: daar is by ons nie onsekerheid oor die
doel, uitkoms en inhoud van die program nie. Die probleem raak slegs die wetliktoelaatbare benaming van die Universiteit-kwalifikasie; die gelyklopende Kandidaats
IV is dus nie in gedrang nie. Noudat die nuwe HOKR in die Staatskoerant
gepubliseer is, is dit ook hier moontlik om die kwalifikasieprogram wat ons benodig,
korrek te benoem. En ná Communiqué 3 kan ons voortgaan om die nuwe
kwalifikasies te registreer via die IKAS-proses.
2.2.6.5.3 MDiv en Kandidaats V
Dit is nou al etlike jare dat dit sowel plaaslik as nasionaal duidelik is dat die MDivgraad nie sal kan bly voortbestaan nie, aangesien voorsien is dat die nasionale
definiëring van ’n M-graad noodwendig ’n beduidende komponent navorsing moet
insluit. By ons (NWU en TSP) is daar nie onsekerheid oor die doel, uitkoms en
inhoud van die program nie; dit staan dus vir ons vas. Die probleem raak slegs die
wetlik-toelaatbare benaming van die Universiteit-kwalifikasie; die gelyklopende
Kandidaats V is dus nie in gedrang nie. Noudat die nuwe HOKR in die Staatskoerant
gepubliseer is, is dit moontlik om die kwalifikasieprogram wat ons benodig, korrek te
benoem. En nou, ná Communiqué 3 kan voortgegaan word met die proses om die
nuwe kwalifikasies te registreer via die IKAS-proses.
2.2.6.5.4 Die MTh en Kandidaats VI
Die vereistes vir alle M-grade is duidelik uiteengesit in die nuwe HOKR, en dit het
slegs krediet-implikasies vir die MTh. Die Kandidaats VI word nie geraak nie. Die
nodige aanpassing moet dus aan die MTh gemaak word.

470

Nuwe kwalifikasiematriks (vir implementering in 2013)
Vlak

NWU 1

NWU 2

TSP

5

BTh I

BDiv I

Kand I

6

BTh II

BDiv II

Kand II

7

BTh III

BDiv III

Kand III

BDiv IV
(512 krediete)

Kand IV
(512 krediete)

(384 krediete)
8

Hons BTh
(136 krediete)

8

NG Dip Christelike Teol

8
9

MTh in ...

(180 krediete)

10

Kand V

(128 krediete)

(128 krediete)

NG Dip Chr Teol & Bediening
(128 krediete)

Kand VI
(128 krediete)

MDiv

Kand VI

(128 + 60 krediete)

(128 krediete)

PhD in ...

(360 krediete)
2.2.6.5.5

2.2.6.5.6

Toeligting
Kandidaats 1-4 = BD
‘n Vierjarige professionele graad, 4 x 128 = 512 krediete. Dit is ‘n nuwe kwalifikasie
wat ‘n samevoeging van die huidige BTh Bybeltale en die Hons BTh is, en
gelyklopend met die Kand I-IV is. Die BD moet egter ook ‘n tweede kurrikulum bevat,
pasklaar gemaak vir persone wat ná die BD hulle studie aan UP, US of UVS wil
voorsit. Persone wat die BD met ten minste 60% behaal, het toegang tot die MA.
Kandidaats 5 = NG Dip (Christelike Teologie)
‘n Eenjarige nagraadse diploma (128 krediete, almal op Vlak 8). Dit is ‘n nuwe
kwalifikasie wat die doel, uitkomste en inhoud van die huidige MDiv (en dus
Kandidaats V) bevat. Persone wat hierdie kwalifikasie met ten minste 60% behaal,
het toegang tot die MTh of die NG Dip (Christelike Bediening).
Kandidaats 6 = NG Dip (Christelike Teologie en Bediening)
‘n Eenjarige nagraadse diploma (128 krediete, waarvan ten minste 68 op vlak 9 en
die res op vlak 8). Dit is ‘n nuwe kwalifikasie wat die doel, uitkomste en inhoud van
die huidige Kandidaats VI bevat en 64 krediete van die huidige MTh. Die NG Dip
(Christelike Teologie en Bediening) se modules konstitueer 128 krediete van die
nuwe MTh.
Implikasies vir die Kandidaats I-VI
Die implementering van die nuwe graadstruktuur hoef nie wesenlike implikasies vir
die doel, uitkoms en inhoud van die Kandidaats I tot VI te hê nie. Die oorleg met die
Senaat van die TSP het reeds plaasvind, en in Junie 2008 is die bostaande deur die
Kuratore goedgekeur. Wat nog nuut vermeld moet word, is dat ‘n kwalifikasie
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geregistreer word om ook vir die Kandidaats 6-modules kwalifikasie-erkenning te
gee, en die toevoeging tot die Kandidaats V van ‘n module in
navorsingsmetodologie.
2.2.6.5.7 Enkele aanpassings aan die reeds-goedgekeurde BDiv en Nagraadse Diplomas,
asook aan die gelyklopende Kandidaatsertifikaat, soos goedgekeur deur die
November 2009-Kuratorevergadering
Die Kuratore en die Fakulteit Teologie het in Junie 2008 'n veranderde
Kandidaatsprogram goedgekeur, sodat die Kandidaats 1-4 volledig sinkroniseer met
die nuwe voorgestelde vierjarige BDiv-graad, en die Kandidaats 5 en 6
onderskeidelik met die Nagraadse Diploma in Christelike Teologie (NGDip
[Christelike Teologie]) en die Nagraadse Diploma in Christelike Teologie en
Bediening.
Nadat die Kuratore en die Fakulteit Teologie in Junie 2008 'n veranderde
Kandidaatsprogram goedgekeur het, het dit intussen aan die lig gekom dat die
Universiteit deur die Hoër Onderwys Kwalifikasie Raamwerk (HOKR) verplig is om in
die vierde jaar van die BDiv (HOKR Vlak 8, in vlakbeskrywer gelykstaande aan
Honneurs), 'n navorsingskomponent (van ten minste 30 krediete) in te sluit. Dit
beteken dat die navorsingskomponent wat beplan was vir Kandidaats 5 (die huidige
MDiv, en toekomstige NGDip [Christelike Teologie]) vanaf die 5de jaar na die vierde
jaar moet skuif. Dit veroorsaak dat sekere modules wat tans in die Kandidaats 2-4 (=
BDiv 2-4) voorkom, moet ruil met hierdie betrokke navorsingskomponent wat tans vir
Kandidaats 5 (= NGDip [Christelike Teologie]) vereis word.
Wat die Kandidaatsertifikaat betref, is daar geen inhoudelike verandering nie; dit is
bloot 'n geval van die skuif van enkele modules vanaf jaarvlak 2-4 na 5, en
omgekeerd.
2.3 Algemene sake wat die Kuratorium hanteer het
2.3.1 Eksterne programevaluering van Kandidaats 4-program
Die eksterne program-evalueringsverslag van die Hons BTh, wat ooreenkom met die
Kandidaats 4, is op 11 November 2009 vanaf die institusionele kwaliteitskantoor van die
NWU ontvang. Aksieplanne tov die eksterne program-evalueringsverslag van die
Kandidaats 4 (Hons BTh) -program is in verrekeningsproses.
2.3.2 Buitengewone toelatings tot die bediening
Aansoeke is van brs JF Mouton en E Naude ontvang waarin hul aansoek doen om
beroepbaarstelling in die GKSA. Beide was NG predikante. Hulle het suksesvolle colloquia
afgelê en die voorgeskrewe preke geslaag op grond waarvan besluit is om die Kandidaatsertifikaat aan hulle toe te ken.
Verdere aansoeke is van kandidate ontvang wat tans besig is om volgens die voorskrifte
van die TSP Senaat sekere akademiese en praktiese werk te doen met die oog op die
verwerwing van die Kandidaatsertifikaat.
2.3.3 Nuwe Bybelvertaling
Die Kuratore het in Junie 2004 kennis geneem van die besluit van die Bybelgenootskap
om voort te gaan met ‘n nuwe brontaalgerigte vertaling van die Bybel in Afrikaans waarby
van die professore aan die TSP vir die volgende 10 jaar waarskynlik betrokke sal wees.
Hierdie besluit is met groot dankbaarheid ontvang, aangesien die GKSA via sy sinodale
deputate al 10 jaar gelede by die BGSA die versoek tot so ’n vertaling gerig het. Die
Kuratorium het hom in beginsel bereid verklaar om professore van die TSP vir sodanige
vertaalprojek beskikbaar te stel binne die raamwerk wat deur die BGSA voorgestel word.
Die professore wat betrokke is by die Bybelvertaling is: proff JJ Janse van Rensburg, GJC
Jordaan, PP Krüger, HF van Rooy en FP Viljoen. Die verwagting is dat bogenoemde
professore vanaf 2009 tot 2015 van tyd tot tyd volgens ‘n program van die
Bybelgenootskap aktief by die vertaling betrokke gaan wees.
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Die Kuratore wil graag die kundigheid van sy biblioloë en brontaalkenners tot beskikking
van die Bybelgenootskap (en dus die kerke) stel. Dit is nodig dat daar deur middel van
locum tenentes voldoende werkslasvermindering plaasvind. Vir hierdie locum tenentes
moet begroot word deur die Deputate Bybelvertaling, aangesien die honoraria wat die
Bybelgenootskap aan die betrokkenes betaal, beskou word as blote honoraria vir die
persoonlike tyd wat deur die projek in beslag geneem word.
Die Kuratore versoek die Sinode om ter wille van die vertaling van die boeke van die
Bybel, aan die Deputate Bybelvertaling opdrag te gee om vir locum tenentes te begroot vir
die jare 2012 tot 2015, soos gebeur het tot 2011. Die bedrag word jaarliks in Februarie aan
die TSP oorbetaal, op aanbeveling van die Rektor TSP.
2.3.4 Kuratore Program-evaluering (KPE)
Die Kuratore se verantwoordelikheid is onder meer om toesig te hou oor die kwaliteit,
regsinnigheid en toereikendheid van die Kandidaats-program. Baie fasette van die
kwaliteitsversekering en –kontrole behartig die Kuratore saam met die Fakulteit Teologie
van die NWU, binne die Interne en Eksterne Program-evaluering-prosesse (die IPE- en
EPE-prosesse).
Die regsinnigheids- en toereikendheidskontrole van die Kandidaatsprogam kan egter nie
binne die IPE- en EPE-prosesse hanteer word nie. Daarom is dit nodig dat die Kuratore
’n proses vir regsinnigheids- en toereikendheidsversekering en kontrole in werking stel.
Skedule
Tydens elke termyn van die Kuratore word die KPE (Kuratore ProgramEvaluering)
volgens ‘n roterende skedule afgehandel: een termyn van die Kuratore doen die
programevaluering volgens die kandidaats 1-6-program en die volgende termyn van
kuratore doen dit volgens die onderskeie vakgroepe.
Die KPE-vergaderings waartydens die Kuratore oor hulle evaluering van die modules
verslag gedoen het, het op Dinsdag 8 Junie 2010 plaasgevind. Die UK
Senaatsvergadering het besluit om die volledige verslag na die skooldirekteure te verwys
met die versoek dat elke skooldirekteur die aanbevelings wat betrekking het op sy skool
se modules in ‘n sinoptiese dokument sal vervat, met ‘n aanbeveling oor of en hoe die
betrokke aanbeveling verreken moet word, met aanduiding van die verantwoordelike
persoon.
Die Kutore Dagbestuur het met dank kennis geneem van die aksieplanne soos deur die
Dagbestuur van die Fakulteit en die UK Senaat goedgekeur; en die Kuratore wat by die
evaluering van die studiegidse betrokke was, versoek om oor die aksiestappe wat tov die
betrokke modules onderneem word, te oordeel en Rapport voor te berei vir die JunieKuratorevergadering. Kyk Aanvullende Rapport.
2.3.5 Teologiese opleiding vir Afrika
Sinode 2003 het soos volg besluit (Acta:730, 24.3):
“Dat onderneem word om dringend en ernstig te herbesin oor opleiding van predikante in
die GKSA, in die lig van die kritieke bedieningsnood in veral swart, landelike en “township”gemeentes.”
Dat die Kuratore saam met die opleidingsentra ondersoek doen op watter wyse kandidate
opgelei kan word met die hulp en toesig van meerdere vergaderings in die gebied waar die
kandidate woon, onder andere deur die gebruikmaking en uitbreiding van die Telematiese
Leersisteme van die Fakulteit Teologie.”
Ten opsigte van alternatiewe wyses van opleiding het die Kuratore kennis geneem van die
probleme tov opleiding van predikante en die bedieningsnood in Suidelike Afrika en Afrika,
asook die geleenthede wat dit bied. Die Kuratore het ook kennis neem van die besinning
wat internasionaal plaasvind oor predikantsopleiding, van die verskillende modelle wat
gevolg kan word en van die spesifieke modelle wat voorgestel is om die nood en
geleenthede aan te spreek. Die Kuratore het ingegaan op die modelle wat voorgehou is en
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moontlik ander modelle ten opsigte van alternatiewe predikantsopleiding naas die huidige
opleiding geevalueer, en ingegaan op die invloed wat sodanige modelle op
kandidaatsopleiding kan hê. Daaruit het die voorstel by Sinode 2009 voortgevloei dat
deputate vir die Toerusting van Ouderlinge en hulp aan kerke met die uitdra van die
evangelie, saamgestel is.
2.3.6 Toesig oor indiensopleidingsentra
Die Kommissie wat uit die geledere van die Kuratore aangewys is om die voortdurende
toesig oor die indiensopleidingsentra te behartig, gaan steeds met die opdrag voort. Die
Kuratore ontvang jaarliks verslag van die Kommissie. Die Kuratorium handhaaf die
opdragte en rigting wat in die besluite van die Nasionale Sinode 1994 gegee is ten opsigte
van die opleiding van predikante (kyk Acta 1994:699, 5.2).
2.3.7 Finansies
2.3.7.1 Finansiële state en begrotings sal deur die Administratiewe Buro verskaf word.
2.3.7.2 Oorbetalings van kollektes aan die Teologiese Studente Kas
Die Kuratore versoek dat kerkrade toesien dat die oorbetaling van kollektes aan die
Teologiese Studente Kas op gereelde basis moet plaasvind.
2.3.8 Versorging van Emeriti
Die Kuratore van die Streeksinodes waar die emeritus of weduwee nou woonagtig is, is
versoek om hul jaarliks te besoek en aan die Junie-Kuratorevergadering skriftelik te
rapporteer oor hulle welstand en versorging. Indien daar versorgingsnood ontstaan, sal
daar tydens die Kuratorevergadering daarvoor begroot word.
2.3.9 Aftree-ouderdom van professore
Junie 2010 het die Kuratore Rapport (vgl Bylae C) aangaande die aftree-ouderdom van
professore aan die TSP goedgekeur. Die Senaat het by die Kuratorevergadering van
November 2010 Beswaarskrif (vgl Bylae D) teen die besluit van die Kuratore ingedien.
Die Kuratore het Kommissie aangewys om die Beswaarskrif grondig te bestudeer en te
beantwoord. Die Kommissie moet op die Junie 2011 vergadering van die Kuratore
terugrapporteer (vgl Aanvullende Rapport).
2.3.10 Rapport oor nuwe Teologie-gebou, en herinrigting en opgradering van Teologiese Skoolgebou
Die personeel van die Teologiese Skool en die Fakulteit Teologie het op 1 Maart 2010
oorgetrek na die nuwe Teologie-gebou wat deur die NWU befonds en opgerig is. Die
gebou is op 7 April 2010 amptelik in gebruik geneem, en die Voorsitter van die Kuratore,
dr DG Breed, het namens die Kuratore ‘n dankwoord teenoor die NWU gespreek.
Die opknapping van die Teologiese Skoolgebou en die omheining van die perseel is ten
bedrae van R1,7 miljoen in die NWU-infrastruktuurprojeksieplan vir 2012 deur die Raad
van die NWU goedgekeur. Die Eiendomskommissie van die Bestuur van die
Administratiewe Buro is ook reeds in kennis gestel van die beplanning. Die
Eiendomskommissie het selfstandig aandag gegee aan dringende opknappings- en
instandhoudingswerk, in afwagting van die grootskaalse latere opknapping.
2.3.11 Wysiging van Prospektusbewoording
Die Junie 2010-Kuratorevergadering het die versoek van die Kuratore Dagbestuur
goedgekeur, naamlik dat die Kuratore Dagbestuur 'n moontlike herformulering van
5.3.15.2 en 5.3.15.3 van die Prospektus doen. Die Kuratore Dagbestuur het drr DG
Breed en HG Stoker opdrag gegee om voort te gaan met die herformulering van 5.3.15.2
en 5.3.15.3 van die Prospektus en dit voor Junie 2011 af te handel sodat dit na die JunieKuratorevergadering deurgestuur kan word vir die finale besluit.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
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F. GROETEBOODSKAP NAMENS DIE NWU – PROF HERMAN VAN SCHALKWYK
Die ondervoorsitter, dr DG Breed, stel prof H van Schalkwyk, PUK Kampusrektor, aan die
vergadering voor waarna hy enkele woorde aan die vergadering rig. Ds LH van Schaik bedank
prof Van Schalkwyk vir sy woorde en wens hom sterkte toe met sy werk. Die Sinode sing die
Rektor Ps 20:1-4 toe.
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24.2

RAPPORT KURATORE – MISSIONÊRE GERIGTHEID VAN DIE TOTALE
TEOLOGIESE KURRIKULUM (Art 141)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag
Acta, 2009:824, 3.6. Die Sinode versoek die professor in Missiologie, die Senaat van die
TSP en die Kuratorium om die gesprek voort te sit oor die missionêre gerigtheid van die
totale teologiese kurrikulum.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die onderstaande Kommissieverslag is aan die November 2009-Kuratorevergadering
voorgelê. Die vergadering het met dankbaarheid kennis geneem dat dit opgevolg word
en dat daar ter gelegenertyd weer terugvoer gegee sal word.
Rapport van Kommissie oor die besluite van die Sinode van 2006 oor die missionêre
gerigtheid van die opleiding:
Die Sinode besluit:
2.4.2 2006:805, onder 2.3.7.7
Sinode 2006 het besluit dat:
i. die bestaande kurrikula van die teologiese opleiding aan die TSP en by die
indiensopleidingsentra sodanig uitgebrei, verander en aangepas moet word dat
aan die behoeftes vir effektiewe sendingopleiding voldoen kan word;
ii. dit belangrik is om alle aspekte van die teologiese kurrikulum 'n meer missionêre
gerigtheid te gee, sodat 'n missionêr ingestelde teologie (en kerke) gestalte kan
kry;
iii. die daarstelling van 'n Skool vir Sendingwetenskappe indringend deur die TSP in
samewerking met die Fakulteit Teologie (NWU) ondersoek moet word;
iv. afhangend van die vlak van opleiding, die TSP en ander skole soos Mukhanyo
Theological College met mekaar oorleg moet pleeg in die lig van die behoeftes
van kerke wat betrokke is by sending.
Ten opsigte van punte (i), (ii) en (iv) hierbo vind 'n deurlopende gesprek plaas tussen
die Departement Missiologie van die Fakulteit Teologie van die NWU, die Senaat van
die TSP en die Kuratorium.
Ten opsigte van (iii) hierbo het die Senaat van die TSP en die Fakulteit Teologie
aangedui dat die vestiging van 'n Skool vir Sendingwetenskappe nie haalbaar is nie,
hoofsaaklik as gevolg van beperkte kapasiteit binne die Fakulteit en die finansiële
implikasies van die vestiging van so 'n skool.
Daar bestaan moontlikhede om in die toekoms meer uitgebreide en praktiese
sendingopleiding (wat nie dieselfde is as Missiologie nie) aan te bied deur middel van
'n instelling soos die Center for Reformational Urban Ministry in Africa (CRUMA) wat
opgerig is op inisiatief van 'n aantal Gereformeerde Kerke in Pretoria, en wat nou
saamwerk met Mukhanyo Theological College.
2.2 Bevinding: Die besluite moet nie losgemaak word van die gehele agtergrond van die
besluite nie.
Besluit: Punte 2.1 en 2.2 kennis geneem.
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3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1 Punt (i) spreek ‘n spesifieke behoefte van die kerke aan. Dit beteken nie dat die kerke
vra dat wegbeweeg moet word van die Gereformeerde ensiklopedie of die gerigtheid
van teologie as organiese geheel nie. Die behoefte is vir predikante en kerke wat
effektief sending (die totaliteit van die dienswerk van die kerk in en aan die wêreld
insluit) kan doen.
Besluit: Goedgekeur.
3.2 Om uitvoering te gee aan die opdrag punt (ii), asook die opdrag van Sinode 2009 in die
verband, versoek ons dat:
3.2.1 Dat alle dosente betrokke by kandidaatsopleiding aangespoor word om daaraan
aandag te gee dat die missionêre gerigtheid (soos hierbo gedefinieer) sover moontlik
in die aanbieding van hul vak op ‘n organiese wyse gestalte kry.
3.2.2 Die dosente verantwoordelik vir missiologie en dr JJF Kruger ‘n aanduiding gee in
hoe mate die kurrikulum in missiologie met ‘n ruimer opset en groter effektiwiteit kan
plaasvind.
3.2.3 Daar by die assessering wat deur die Kuratore gedoen word, ook aandag gegee word
aan die missionêre gerigtheid.
Besluit: Punte 3.2 tot 3.2.3 goedgekeur.
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24.3

RAPPORT KURATORE – PRAKTIESE BLOOTSTELLING VAN
TEOLOGIESE STUDENTE OOR DIE SES JAAR (Art 143)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:824, 3.10. Die Kuratorium stel in die plek daarvan voor om die moontlikheid te
ondersoek om deurlopende praktiese werk van studente in gemeentes aan bepaalde
minima van ure oor die hele ses jaar studietydperk te koppel (eerste of sewende jaar
van internskap).
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Kuratore het die onderstaande dokument goedgekeur, dit word jaarliks aan die
kerke versprei.
PRAKTIESE BLOOTSTELLING VAN TEOLOGIESE STUDENTE OOR DIE SES JAAR
2.1.1 Uitgangspunt
Die belangrikste blootstelling wat studente gedurende die ses jaar behoort te kry, is in
die plaaslike gemeente waarvan hulle lidmate is. Dan is die blootstelling nie net op
die toerusting van die student gerig nie, maar ook op die bewaar en groei van die
kerk. Die blootstelling behoort ook nie net op die kerk gerig te wees nie, maar daar
moet ook ’n Koninkryksperspektief bykom.
Die oordeel of genoegsame blootstelling wel plaasvind berus gesamentlik by die
plaaslike kerk waar die student lidmaat is, die Rektoraat van die TSP en in die finale
instansie by die Kuratore.
Die student moet jaarliks ’n verslag voor die Voogdevergadering indien en die
plaaslike predikante word versoek om ook tydens genoemde vergadering skriftelik te
rapporteer oor elke student se blootstelling aan die praktyk. Indien probleme
gedurende die jaar opgemerk word wat na die predikant se oordeel vir die
predikantsopleiding belangrik is, word predikante versoek om dit by die Rektor van
die TSP aangemeld word. Vir elke jaargroep word aan die hand van die
onderstaande raamwerk ’n verslagvorm gegee.
Die ses jare word afsonderlik aangedui, hoewel daar aspekte is wat al ses die jare
raak.
2.1.2 Die eerste jaar
Hierdie jaar is ’n jaar van aanpassing en veral inskakeling by meestal ’n nuwe
gemeente. Die aspekte wat in aanmerking kom, is:
- wyksbetrokkenheid
- naweek betrokkenheid by die plaaslike gemeente
- dienswerk op enige manier in die gemeente
- betrokkenheid by die uitdra van die evangelie
Hierdie aspekte raak veral kerklike blootstelling. Die eerstejaar moet ook aandui op
watter maniere hy in die samelewing (studentelewe of andersins) betrokke is.
2.1.3 Die tweede jaar
Hierdie jaar behoort die student sy voete gevind het en kan groter blootstelling
verwag word. Die aspekte wat in aanmerking kom, is:
- wyksbetrokkenheid
- naweek betrokkenheid by die plaaslike gemeente
- dienswerk op enige manier in die gemeente
- betrokkenheid by die uitdra van die evangelie
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- kwaliteit van diaken of ouderlingswerk
- hulp by organisering van jeugkampe
- blootstelling aan ten minste een uitreikingsaktiwiteit van die gemeente
Die tweedejaar moet aandui hoe hy in die samelewing (studentelewe of andersins)
betrokke is.
2.1.4 Die derde jaar
In hierdie jaar moet daar aanduidings wees dat die student ’n leiersrol kan begin
speel. Die aspekte wat in aanmerking kom, is:
- wyksbetrokkenheid
- naweek betrokkenheid by die plaaslike gemeente
- kwaliteit van dienswerk as diaken of ouderling
- leiersrol in aspekte van die gemeentewerk
- dienswerk in die uitdra van die evangelie en leiersrol hierin
- organiseringsvermoë ten opsigte van jeugwerk en ander dienswerk
- vaardigheid in kerklike vergaderings
Die derdejaar moet ook aandui hoe hy in die samelewing (studentelewe of andersins)
betrokke is.
2.1.5 Die vierde jaar
In hierdie jaar word geloofsvolwassenheid, getrouheid, goeie dissipline en kreatiwiteit
by die student in sy praktiese blootstelling verwag. Die aspekte wat in aanmerking
kom, is:
- wyksbetrokkenheid
- naweek betrokkenheid by die plaaslike gemeente
- kwaliteit van dienswerk as diaken of ouderling
- leiersrol in aspekte van die gemeentewerk
- dienswerk in die uitdra van die evangelie en leiersrol hierin
- organiseringsvermoë ten opsigte van jeugwerk en ander dienswerk
- vaardigheid in kerklike vergaderings
- Aktiewe betrokkenheid by sending en evangelisasie
- Twee weke se praktiese werk in ’n ander gemeente, toegespits op jeugwerk
- betrokkenheid deur die jaar ten opsigte van jeugwerk by bogenoemde gemeente
- blootstelling aan leesdienste
Die vierde jaar moet ook aandui hoe hy in die samelewing (studentelewe of
andersins) betrokke is.
2.1.6 Die vyfde jaar
Hierdie is ’n belangrike jaar vir plaaslike gemeentebetrokkenheid, omdat die
sesdejaars baie naweke met preekoefeninge weg is. Blootstelling aan al die fasette
van die gemeente opset in noodsaaklik:
- wyksbetrokkenheid
- naweek betrokkenheid by die plaaslike gemeente
- kwaliteit van dienswerk as diaken of ouderling
- leiersrol in aspekte van die gemeentewerk
- dienswerk in die uitdra van die evangelie en leiersrol hierin
- organiseringsvermoë ten opsigte van jeugwerk en ander dienswerk
- vaardigheid in kerklike vergaderings
- blootstelling aan hantering van gemeente se finansies, administrasie, ens.
- Aktiewe betrokkenheid by sending en evangelisasie
- Twee weke se blootstelling aan die uitdra van die evangelie
- betrokkenheid dwarsdeur die jaar by die gemeente en omgewing waar die twee
weke prakties gedoen is
- blootstelling aan leesdienste
Die vyfde jaar moet ook aandui hoe hy in die samelewing (studentelewe of andersins)
betrokke is.
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2.1.7 Die sesde jaar
Gedurende hierdie jaar gaan die student dikwels Sondae na verskillende gemeentes
vir preekoefening. Hy moet egter ook bewys lewer van sy betrokkenheid by sy
plaaslike gemeente.
- wyksbetrokkenheid
- naweek betrokkenheid by die plaaslike gemeente
- kwaliteit van dienswerk as diaken of ouderling
- leiersrol in aspekte van die gemeentewerk
- aanduiding in watter gemeentes op watter tye eredienste gelei is
- aanduiding van nuwe preke wat gemaak is
- aanduiding van liturgiese hantering van eredienste
- vier weke praktiese werk in ’n toegewyste gemeente
- beperkte betrokkenheid dwarsdeur die jaar by gemeente waar praktiese werk
gedoen is.
Die sesde jaar moet ook aandui hoe hy in die samelewing (studentelewe of
andersins) betrokke is.
Die bedoeling van die verslag is nie om vertroulike inligting wat daar tussen die predikant en
die lidmaat bestaan, bekend te maak nie, maar bloot om genoegsame inligting van die mate
waarin elke kandidaat blootstelling aan die praktyk ontvang aan die Senaat TSP en Kuratore
beskikbaar te stel.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
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24.4

RAPPORT KURATORE – OPLEIDING VAN PREDIKANTE AS ‘N
KERKLIKE SAAK (Art 144)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
D. RAPPORT
1. Opdrag
Acta 2009:825, 3.19. Versoek die Kuratore om toe te sien dat die opleiding van
predikante deur die GKSA as ‘n kerklike saak deurlopend in die strategiese
beplanningsproses van die TSP geëvalueer sal word teen die agtergrond van
verwikkeling op tersiêre onderwysvlak.
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Sake waarvan die Sinode kennis neem
Die November 2009-Kuratore het die onderstaande verslag goedgekeur:
Kurrikulering aan die TSP teen die agtergrond van verwikkelinge op tersiêre
onderwysvlak
Die TSP en Fakulteit Teologie het tans ’n baie goeie samewerking en werk nie
onafhanklk van mekaar tov die opleiding van predikante nie. Die Kuratore (in oorleg
met die Senaat van die TSP) sien toe dat die opleiding regsinnig is en in
ooreenstemming met die behoeftes van die Kerke is. Die bedoeling van die band met
die Universiteit was van die begin af dat dit verseker dat die opleiding van predikante
op die nodige wetenskaplike peil en standaard sal wees. Daarom handel die TSP juis
in wat hy doen in samewerking met die Fakulteit en soos wat die Kuratore en die
Sinode en die Universiteit met mekaar ooreengekom het. As die Kuratore dus 'n finale
Kandidaatsertifikaat toeken, dan kan hulle tevrede en oortuig wees dat die opleiding
reg-sinnig en op standaard is.
Die taak van die TSP (dus die Senaat TSP en die Kuratore) is om voortdurend seker te
maak dat die kurrikulum wat die studente moet doen, geskied ooreenkomstig die
behoeftes en vereistes soos dit ooreen gekom is. Die beste manier is dus dat die TSP
en die Fakulteit gesamentlik verantwoordelikheid neem vir die assessering en
evaluering van daardie kurrikula van die TSP en Fakulteit wat die Kuratore nodig mag
ag vir die opleiding van predikante. Daarvoor moet die Kuratore verslag ontvang van
die Senaat TSP, naamlik dat die betrokke kurrikula regsinnig en wetenskaplik
geëvalueer is.
In die lig hiervan lyk dit of die stategiese beplanningsprosesse van die TSP en Fakulteit
nie onafhanklik van mekaar behoort te gebeur nie, maar dat elke party geleentheid sal
kry om op grond van die eiesoortigheid van elkeen insette ens te lewer. Dit is wat
gewoonlik gebeur het, en wat nou ook gebeur.
Die herkurrikulering soos deur die Kuratore in Junie 2007 goedgekeur, word in 2010
geïmplimenteer in Kandidaats 1-3, en in 2011 in Kandidaats 4. Parallel hiermee het die
Fakulteit Teologie vir 2010 en 2011 onderskeidelik die BTh Bybeltale en die Hons BTh
aangepas. Die Fakulteit Teologie het die prosesse in werking gestel om vir die modules
van die Kandidaats 1-4 vanaf 2011 die professionele graad B Div toe te ken, aangesien
die embargo wat daar op nuwe kwalifikasies sedert 2007 was, opgehef is.
Die Fakulteit het ook, in oorleg met die Kuratore, die prosesse in werking gestel om
vanaf 2011 in plaas van die huidige MDiv (wat toegeken word vir die verwerwing van
die modules van Kandidaats V), die Nagraadse Diploma in Teologie toe te ken.
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2.6

Proff Koos Vorster, Fika J van Rensburg en Fritz de Wet is tans besig om in
samewerking met mev Leentie de Lange 'n addisionele 8 krediete-module vir die
Kandidaats V (en dus vir die Nagraadse Diploma in Teologie) te ontwikkel, naamlik
TNAV671. Die module behels opleiding in navorsingsmetodologie en die skryf van 'n
navorsingsvoorstel binne die vakgebied wat elke individuele student kies – onder
leiding van die betrokke vakprofessor. Hierdie module sal van groot nut wees in die
predikantsopleiding omdat dit die studente in staat sal stel om in die bediening
navorsing oor kerklike sake te doen en ‘n behoorlike verslag daaroor te kan skryf en
voordra. Die Senaat sal daarom die uitkomste van die module aan die Kuratore
deurgee, vir goedkeuring sodat dit deel word van die Kandidaats V vereistes.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
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24.5

RAPPORT KURATORE – VOOGSTELSEL EN BRUGSTUDENTE
FINANSIEËL ONDERSTEUN (Art 145)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
D. RAPPORT
1. Opdrag
1.1 Acta 2009:824, 3.9. Beveel die voogstelsel aan by instellings anders as Potchefstroom
wat gemoeid is met Kandidaatsopleiding.
1.2 Acta 2009:824, 3.16. Keur goed dat brugstudente langer finansieel ondersteun kan
word deur die kerke as studente wat direk (sonder oorbrugging) inskryf vir die BTh, tot
‘n maksimum van sewe en ‘n half jaar.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Kuratorevergadering het die sameroepers van die Kuratore van Mukhanyo
Theological Seminary – dr PH Heystek, Reformed Seminary Nqutu – dr SJ van der
Walt en College Ya Mojadi – dr SJ van der Merwe, versoek om aan die volgende
vergadering verslag te lewer (kyk Aanvullende Rapport)
2.2 Die beleid om brugstudente langer finansieel te ondersteun, word steeds toegepas.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
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24.6

RAPPORT DEPUTATE VIR TOERUSTING VAN OUDERLINGE EN HULP
AAN KERKE MET DIE UITDRA VAN DIE EVANGELIE (Artt 245, 283)

A. Ds IW Ferreira lewer die rapport.
B. Besluit: Verwys na die ad hoc Kommissie: Dr ME Schalekamp (voorsitter), dr PJ Buys,
oudl J du Preez en dr G Breed (adviseur).
C. Dr PJ Buys rapporteer namens die ad hoc Kommissie.
D. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Opdrag
Die Deputate het die volgende opdrag gehad (Acta 2009:824)
1.1.1 Om sake in die Rapport vermeld, (veral 2.1 en 2.2) asook die besluite van die Sinode
2003 en 2006 wat hiermee saamhang, te ontwikkel en te implementeer binne die
raamwerk van Skrif, Belydenis en Kerkorde (vgl 3.4).
1.1.2 Die ontwikkeling en implementering van hulp aan kerke met die uitdra van die
Evangelie te laat geskied teen die agtergrond van die navorsing wat reeds deur die
Kuratore en sy Teologiese Opleiding van Afrika-kommissie gedoen is, na oorleg met
die ander instansies soos in 3.13, vermeld (vgl 3.4).
1.1.3 Om Mukhanyo Theological College, College ya Mojadi, Nqutu Reformed Seminary,
Dumisanie Theological Institute en die Center for Reformational Urban Ministry in
Africa (CRUMA) te versoek om saam te werk in die ontwikkeling en aanbieding van
teologiese programme en moontlike ander kursusse (vgl 2.4.1, en besluit van Sinode
2006:809, 23.4 oor in- en uittree vlakke) wat tegelyk deur ander geakkrediteerde,
geregistreerde akademiese inrigtings erken kan word (vgl 3.13).
1.1.4 Om te help (saam met die medewerkers) om Gereformeerde Teologiese opleiding en
opleidingsmateriaal vir kerkleiers en gemeentes in Afrika beskikbaar te stel as deel
van die Koninkrykstaak van die GKSA (vgl 3.20).
1.2 Werksaamhede
Die Deputate het ’n paar keer vergader, maar kon nie baie konstruktief werk nie
aangesien die Deputate vanuit die hele land (en Namibië) die vergaderings moes
bywoon. Dit was nie elke keer moontlik was nie. Op hierdie manier was daar ’n groot
gebrek aan kontinuiteit. Die Deputate het baie ernstig besin oor die beste wyse waarop
hulle nie net inligting moes versamel en aan kerke beskikbaarstel nie, maar die hele
kerkverband die beste kan dien. Ons glo dat die aanbevelings aan die einde van
hierdie Rapport juis daardie doel sal dien.
1.3 Teologiese opleiding vir Afrika
Die Deputate het kennis geneem van ander inisiatiewe vanuit die kerkverband oor
teologiese opleiding vir Afrika. Die nood en die behoefte is baie groot en word van
verskillende kante (nasionaal en internasionaal) aangespreek. Hierdie vergaderings is
ook as waarnemers deur die Deputate bygewoon (ons verwys hier spesifiek na die
Gereformeerde Teologiese Opleidings Inisiatief (GTOI). ’n Konferensie wat in Kenia
gehou is, is ook deur die Voorsitter bygewoon. Die Deputate het ook kennis geneem
van die lessenaar wat die Fakulteit Teologie geskep het in terme van Voortgesette
Bedieningstoerusting.
1.4 Uitgangspunt van Deputategroep
Die Deputate is van oortuiging dat die toekomstige uitgangspunt van die Deputate se
werksaamhede die toerusting van gemeentes vir missionale kerkwees moet wees. ’n
Voorstel vir die naam van die Deputategroep: Deputate vir die koördinering van
toerusting vir Missionale Gemeente-wees
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Die volgende geld dus as uitgangspunt
Wat is ’n missionale kerk?
’n Missionale kerk is ’n kerk wat onder ’n groeiende besef en ontsag vir die eer van
God, Jesus Christus se koningskap oor die hele wêreld bely. Op grond van die groot
ontferming van God en vervul met die Heilige Gees, reik ’n missionale kerk uit na die
sondige en gebroke wêreld met die boodskap van hoop, redding, vergifnis en
vernuwing in Christus sodat mense orals sy koningskap óók sal bely en hulleself
daaraan sal onderwerp (dws ware dissipels van Hom sal word). ’n Missionale kerk
verkondig ook die onafwendbare oordeel van God oor volhardende ongelowiges en
roep alle mense voortdurend op om met God in Christus versoen te word. So ’n kerk
rus ouderlinge en diakens toe om die gawes van elke lidmaat in die gemeente te
ontsluit met die doel op sodanige verkondiging met woorde en dade.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.4 kennis geneem.
2.

Sake waaroor die Sinode besluit
Die Deputate sien hulle toekomstige taak hoofsaaklik ten opsigte van die volgende
2.1 Die bepaling van predikante en gemeentes se toerustingsbehoeftes binne die GKSA.
2.2 Die bepaling van die beskikbaarheid van toerustingsmateriaal (nasionaal en
internasionaal) wat aan hierdie spesifieke toerustingsbehoeftes voldoen.
2.2.1 Kontak met opleidingsinstansies nasionaal en internasionaal. In hierdie verband moet
skakeling ook geskied met die TSP en die Fakulteit Teologie, veral met die lessenaar
vir Voortgesette Bedieningstoerusting wat geskep is.
2.2.2 Opname binne kerkverband oor dit wat reeds in gemeentes gebruik word en nou
beskikbaar gestel kan word.
2.2.3 Die evaluering van beskikbare toerustingsmateriaal aan die hand van die volgende
kriteria
2.2.3.1 Inhoudelike (Skriftuurlike en dogmatiese suiwerheid).
2.2.3.2 Die metode van aanbieding (ter wille van praktiese aflewering). Gebruik van die
moderne media moet prioriteit geniet.
2.2.3.3 Vlakke van toepasbaarheid (diploma / sertifikaat / graad).
2.2.3.4 Soomlose integrasie van ‘n groter toerustingsstrategie vir die kerke.
2.2.4 Die akkreditering van goedgekeurde toerustingsmateriaal vir die beskikbaarstelling en
implimentering binne (en buite) kerkverband.
2.2.5 Kerklike akkreditasie (Word binne gemeentes “getoets”).
2.2.6 Samewerking met opleidingsinstansies vir ander akkreditasie (sertifikaat/diploma).
2.2.7 Die vertaling van goedgekeurde materiaal vir gebruik in alle kerke.
2.2.8 Die koördinering van toerustingsgeleenthede binne die GKSA.
2.2.9 Bekendstelling van toerustingsmateriaal op Streekvlak.
2.2.10 Hulp aan Streeksinodes in die aanbieding van toerustingsgeleenthede.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.2.10 goedgekeur soos gewysig (wysigings reeds aangebring –
Deputate Handelinge).
2.2.11 Die Sinode benoem weer Deputate (ongeveer 5) wat verkieslik naby mekaar is. Die
Deputate ontvang koöpteringsreg om in die verskillende streke Deputate te betrek
wat kan help met die werksaamhede.
Besluit: Kennis geneem.
E. RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE
1. Opdrag
Die opdrag van die ad hoc Kommissie is om die Sinode te adviseer oor die wyse waarop
die besluite wat die Sinode 2012 reeds geneem het oor bogenoemde sake en wat met
mekaar verband hou, ordelik tot uitvoering te kan bring.
Besluit: Goedgekeur.
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2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Kommissie het verskeie persone gevra en geleentheid gegee om hulle insette te
lewer by die Kommissie:
Dr HG Stoker, proff BJ de Klerk, TD Mashau, SJ van der Merwe, dr ALA Buys, di JGL
van der Walt, JF Fleischmann, IW Ferreira en dr Leo Douma van Australië.
Besluit: Kennis geneem.
3. Bevindings
3.1 Die Kommissie het bevind dat daar soveel oorvleueling is in die sake wat in die
verskillende Beskrywingspunte en die Rapport aangeraak word, dat dit noodsaaklik is
om EEN Deputaatskap aan te wys.
3.2 Om seker te maak dat al die sake genoegsame aandag geniet is dit ook noodsaaklik
dat die Deputate in subgroepe kan onderverdeel soos nodig met ’n opdrag om al die
sake deeglik te hanteer.
3.3 Dit is ook nodig dat hulle die mandaat het om wanneer nodig ander lede en spesialiste
op spesifieke terreine te koöpteer.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 kennis geneem.
4.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
4.1 Die Sinode wys Deputate aan om al bogenoemde sake tot uitvoer te bring.
4.2 Die opdrag van die Deputate is om die opdragte in 24.14, 24.15 en 25.4
[Beskrywingspunte in Handelinge 2012] asook die twee stelle opdragte in die Rapport
uit te voer.
Besluit: Punte 4.1 en 4.2 goedgekeur.
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24.7

AANVULLENDE RAPPORT 1 – KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM – ALGEMENE SAKE (Art 146)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
D. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Die Kuratorium
Die termyn van die huidige Kuratore verstryk en die Streeksinodes het nuwe Kuratore
en Breë Kuratore aangewys. Die Kuratorium sal in Januarie 2012 konstitueer.
1.2 Die Senaat TSP
1.2.1 Doserende personeel (SR2.2.2)
2011-Publikasies, konferensies en seminare – Kyk Bylae A.
1.2.2 Internasionale Akademici: Junie – November 2011 (SR2.2.5)
Geen internasionale akademici het die Teologiese Skool gedurende die tydperk
Junie–November 2011 besoek nie.
1.2.3 Verlenging van preekkonsent
Die Kuratore het aan die volgende broers in 2011 toestemming verleen om eers
verder voltyds te studeer voordat hulle aanmeld vir eksaminering deur ‘n
Streeksinode:
(a) E Coetzer
(b) G Mushayabasa
(c) PGP le Roux
1.3 Kuratore Kandidaatsprogram 1-3 en 4-6–evaluering (KPE) (SR2.3.4)
Die Kuratore het kennis geneem van die KPE-rapport en die Registrateur TSP versoek
om die versamelde inligting onder die aandag van die Skooldirekteure te bring, met die
advies dat hulle dit wat betrekking het op elkeen van die vakke, onder die aandag van
die betrokke vakhoof bring. Die Kuratore ontvang graag nadat die herkurrikuleringsproses afgehandel is, ‘n Rapport oor hoe dit verreken is.
1.4 Kommissie vir toesig oor indiensopleidingsentra
1.4.1 Addisionele opdrag aan Kuratore vir toesighouding by Mukhanyo Teologiese Kollege.
Om die verhouding tussen Sinode Soutpansberg en Klassis Tshwane en die GKSA
na afloop van die Algemene Sinode GKSA 2012 aan die bestuur van Mukhanyo te
kommunikeer.
1.5 Herinrigting en opgradering van Teologiese Skool-gebou
Die NWU het ‘n bedrag vir 2012 begroot vir die opknapping van die Teologiese Skoolgebou en die omheining van die perseel. Berig is vanaf die NWU ontvang dat daar tans
nie beskikbare fondse is om die beplande opknapping in 2012 te doen nie. Die
November 2011-Kuratorevergadering het kennis geneem van die saak en ds LH van
Schaik versoek om met die NWU te skakel en die saak op te volg.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
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24.8

A.
B.
C.
D.

AANVULLENDE RAPPORT 2 – KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM – FINANSIES (Artt 147, 248, 275)

Dr DG Breed lewer die rapport.
Besluit: Punt 2 verwys na Kommissie vir Finansies.
Ds PJ Nel rapporteer namens die Kommissie vir Finansies.
Ds J van Schaik rapporteer namens die Kommissie vir Finansies oor punt 1.5.

E. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Finansiële state (SR2.3.7)
Kragtens die Reglement van die Administratiewe Buro moet elke Deputaatgroep oor sy
eie finansies aan die Algemene Sinode rapporteer. Die Kuratore lê die aangehegte
finansiële staat aan die Sinode voor – Bylae B.
1.2 Staking van studies – beleidsformulering
Die November 2011-kuratorevergadering het die onderstaande Reglement oor die
terugbetaling van TSK-beursgelde wanneer ‘n student sy studies staak, goedgekeur.
PROSEDURE VIR DIE HANTERING VAN STUDENTE WAT TEOLOGIESE
STUDIES VOLTOOI, KANSELLEER, TYDELIKE ONDERBREEK OF GEVRA
WORD OM STUDIES TE STAAK
TEOLOGIESE SKOOL POTCHEFSTROOM
Hierdie prosedure moet saam met die Reglement van die Studentekas vir Teologiese
Studente aan die Teologiese Skool gelees word.
Voltooiing van studies
Vir ‘n kandidaat wat predikant van die Gereformeerde Kerke word, word die
ondersteuning soos volg afgeskryf: Vir elke diensjaar word ‘n jaar se ondersteuning
afgeskryf, beginnende by die jaar waarin die eerste toekenning gemaak en uitbetaal
is.
Word ‘n kandidaat nie predikant nie of indien hy vir ‘n korter tydperk predikant is as
die jare waarvoor hy ondersteuning ontvang het, word die ondersteuning wat hy
ontvang het, dadelik in ‘n lening omskep.
Student staak self
Waar ‘n student die Universiteit of Teologiese Skool verlaat voor die voltooiing van sy
studies, word die ondersteuning wat hy ontvang het, dadelik in ‘n lening omskep.
Kuratore staak studies van student
As die Kuratorium besluit om by ‘n kandidaat aan te beveel dat hy liewers ‘n ander
lewensroeping volg, word die kandidaat se studies beëindig en die Kuratorium
omskep die beurs volgens hulle diskresie in ‘n lening, tensy die Kuratorium na gelang
van omstandighede 'n ander besluit neem.
Tydelike onderbrekings van studies
‘n Kandidaat wat sy studie met toestemming van die Kuratorium onderbreek is verplig
om die ondersteuning wat hy reeds ontvang het, gedurende die tyd van gegewe
verlof terug te betaal, tensy die Kuratorium aan hom uitstel verleen.
Rentekoerse
Rentekoerse sal gehef word vanaf die tydstip dat die kandidaat die Universiteit of die
Teologiese Skool verlaat of vandat hy nie meer predikant in die GKSA is nie.
Geen rente word gehef terwyl ‘n proponent op ‘n beroep wag nie.
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Gedurende die studiejare word die rentekoers op 3% per jaar bepaal en gedurende
die terugbetalingsperiode word dit op 3% onder die amptelike ABSA primakoers
gehou soos wat laasgenoemde varieer.
Tydperk van leningsdelging: Lening word op ‘n jaar vir jaar basis terugbetaal tensy
anders met die Kuratorium ooreengekom word.
Enige ander lening of toekenning (byvoorbeeld boeke, studiemateriaal, medies, ens.)
is aan dieselfde voorwaardes onderhewig.
1.3 Finansiële stand van Hulpfonds en TSK en 2012-toekennings
Finansiële stand van die TSK en Hulpfonds vir behoeftige studente soos op 30
September 2011:
1.3.1 Stand van die TSK: R253,692.62
1.3.2 Stand van die hulpfonds: -R928,710.07
Die November 2011-Kuratorevergadering het kennis geneem van die stand van die
Hulpfonds en besluit dat geen toekennings vir 2012 uit die Hulpfonds gemaak kan
word nie, alvorens die negatiewe saldo opgelos is.
Besluit: Punte 1.1 tot 1.3.2 kennis geneem.
2.

Sake waaroor die Sinode besluit
Versoek
Die Kuratore versoek Sinode 2012 om ‘n bedrag van R500 000 uit die
Dankbaarheidsfonds aan die Hulpfonds oor te betaal.
Besluit: Verwys na Kommissie vir Finansies.

F.

RAPPORT VAN DIE KOMMISSIE

1.

Tekort op die Studentekashulpfonds
Aanbevelings
1.1 Die Deputate moet noukeurig op begrotingsbeheer let.
Besluit: Goedgekeur soos gewysig (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
1.2 Studente word aangemoedig om sover moontlik pogings aan te wend om eie inkomste
aan te vul.
Besluit: Goedgekeur.
1.3 Gemeentes word deurlopend ingelig oor die kerke se verantwoordelikheid volgens die
Skrif en KO art 19, asook die nood van studente en versoek om finansieel te help.
Besluit: Goedgekeur.
1.4 Hierdie nood van die teologiese studente word nie aangespreek deur fondse uit die
Dankbaarheidsfonds te onttrek nie.
Besluit: Goedgekeur.
1.5 Die tekort word aangevul deur die SDDS.
Besluit: Terugverwys na die Kommissie saam met Deputate SDDS vir ‘n aanbeveling.
G. RAPPORT
1. Opdrag
1.1. Die Sinode bespreek die probleem van die TSK hulpfonds wat tans op ‘n minus
R928,710.07 staan. Die versoek is dat hiervoor uit die Dankbaarheidsfonds ‘n bedrag
van R500 000 oorbetaal word.
1.2. Die Kommissie vir Finansies het by punt 1.5 aanbeveel dat die Sinode dit na SDDS
verwys. Bespreking is gevoer en ‘n ordevoorstel is aanvaar die saak na Kommissie vir
Finansies en die SDDS-deputate terugverwys word.
Besluit: Punte 1.1 en 1.2 kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1. Die Kommissie vir Finansies en die Deputate van SDDS bevind tydens die gesprek dat
die saak nie maar net na hulle verwys kan word nie. Die bevinding is dat SDDS nie die
fondse het om hier te help nie en dat die Reglement ook nie hiervoor ruimte laat nie.
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Die Deputate SDDS spreek self ook hulle kommer uit en wil graag saam oplossings
vind.
2.2. Die Kommissie vir Finansies en die Deputate besin saam oor watter oplossings daar
kan wees. Hier kan ook nie sommer net ‘n oplossing kom deur ander fondse te gebruik
of te leen nie.
2.3. Die TSK Hulpfonds is verskriklik belangrik en dit is die kerke se plig om dringend hulp
te verleen. Ons roep juis Kerkrade op om jong manne aan te spoor om Teologie te kom
studeer. Ons loof die Here dat Hy gelowiges uit Afrika en die hele wêreld roep om Sy
Woord en Verlossing te bedien. Nou wil ons graag saam betrokke wees in hulle
versorging en opleiding.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3 kennis geneem (wysiging reeds aangebring – Deputate
Handelinge).
3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
3.1. Die Deputate SDDS en die Kuratore so gou moontlik saam besin oor moontlike
oplossings.
3.2. Die plaaslike diakonieë saam met die Deputate van SDDS hieroor vergader.
3.3. Die Kerke se Kerkrade en diakonieë so gou moontlik versoek word vir ‘n eenmalige
spesiale bydrae en/of kollekte sodat die onmiddellike nood aangespreek kan word.
3.4. Kerke kan gevra word om ‘n student “aan te neem” en te help versorg.
3.5. Kragtens KO, art 19, ‘n fonds gestig word waarvan die rente opbrengs gebruik word om
Teologiese studente te ondersteun, sodat hulle kan afstudeer om as predikante in SA
en ander wêreld dele te dien.
3.6. Deputate aangewys word om sodanige fonds te stig en uit te bou.
3.7. Br Koos Smit van GK Laeveld aangewys word om die insameling te koördineer.
3.8. Kerke die Deputate help met kontakinligting van vermoënde lidmate wat vir so ‘n fonds
kan bydra.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.8 goedgekeur.

490

24.9

AANVULLENDE RAPPORT 3 – KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM – FASILITEITE NWU EN TSP (Art 148)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Opdrag (Acta 2009:295, 1.3.3)
Die Kuratore kry opdrag om in oorleg met die Bestuur, die ooreenkoms tussen die GKSA
en die NWU rakende die gebruik en benutting van mekaar se fasiliteite, by wyse van
uitbreiding van die ooreenkoms, duidelik uit te spel.”
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Bewoording van die huidige ooreenkoms
5. Wedersydse beskikbaarstelling van fasiliteite en van dosente tussen die
Kerke en die Universiteit
Die Universiteit en die Kerke stel hulle fasiliteite wedersyds tot mekaar se
beskikking, en pleeg besonderlik oorleg met mekaar met betrekking tot die
gepaste fasiliteite en toerusting wat vir die opleiding in teologie aan die Fakulteit
Teologie en Teologiese Skool nodig is.
Die Universiteit en die Kerke stel hulle dosente wedersyds tot mekaar se
beskikking soos en wanneer nodig, op ’n basis soos tussen die partye
ooreengekom.
2.2 Bespreking
2.2.1 Rakende die wedersydse beskikbaarstelling van fasiliteite, is dit wat in voormelde
enkele sin in die ooreenkoms staan, al wat daarop betrekking het.
2.2.2 In teenstelling daarmee, word dit wat in die tweede sin gestel word (…stel hulle
dosente wedersyds tot mekaar se beskikking…), volledig in opvolgende artikels
uiteengesit, nl:
Art. 2: Beroep van predikante deur die Kerke en benoeming as personeel van die
Universiteit.
Art. 3: Dissiplinêre maatreëls, ontslag en diensbeëindiging.
Art. 8: Administratiewe en ondersteuningspersoneel.
2.2.3 Dit is egter opvallend dat daar reeds sover terug as 1982, rakende die
beskikbaarstelling en benutting van ‘n enkele fasiliteit, die Jan Lion Cachet-biblioteek,
‘n bykomende ooreenkoms aangegaan is waarin die volgende aspekte volledig
beskryf word: Huisvesting, Personeelvoorsiening, Beheer, Geldelike reëlings en
Eiendomsreg.
(Acta 1985:279-282)
2.2.4 Sedert die ondertekening van die jongste ooreenkoms (2006), is die grondstuk tussen
die Administratiewe Buro en die GK Potchefstroom-Noord, aan die NWU verkoop
waarop die Teologie-gebou opgerig is.
In artikel 18 van die Koopkontrak van bogenoemde transaksie, het ‘n Skakelkomitee
tot stand gekom wat onder andere verantwoordelik is vir koördinering van
gemeenskaplike sake soos sekuriteit, toegangsbeheer en onderhoud en
instandhouding van die terrein.
2.3 Gevolgtrekking
Die wedersydse beskikbaarstelling van mekaar se fasiliteite sluit in “…oorleg met
mekaar met betrekking tot die gepaste fasiliteite en toerusting…” wat nie, soos in die
huidige ooreenkoms, in ‘n enkele sin uitgespel kan word nie.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3 kennis geneem.
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3.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbeveling
Omdat hierdie sake nou al in meer as een ooreenkoms ter sprake is, word aanbeveel
dat daar by artikel 5 van die ooreenkoms tussen die GKSA en die NWU ‘n kodisil
gevoeg word.
3.1 Kodisil tot artikel 5
3.1.1 Die GKSA en die NWU behou elkeen eiendomsreg ten opsigte van sy onroerende
eiendom en elkeen is afsonderlik verantwoordelik vir die onderhoud en
instandhouding van sodanige eiendom en die betaling vir dienste en heffings.
3.1.2 Elkeen behou afsonderlik eiendomsreg ten opsigte van roerende bates soos
toerusting, meubels, boeke en publikasies en sien toe dat dit uitkenbaar gemerk en in
bateregisters beskryf word.
3.1.3 Pleeg besonderlik oorleg met mekaar met betrekking tot gemeenskaplike sake
(toegangsbeheer, sekuriteit, instandhouding en verfraaiing van die terrein, wat insluit
die vergoeding daarvan.
Besluit: Punt 3 word verwys na die Kuratore.
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24.10

AANVULLENDE RAPPORT 4 – KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM – PERSONEEL/PROFESSORE (Art 149)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Aftree-ouderdom van professore aan die TSP (SR2.3.9)
1.1.1 In die lig van die Kuratorebesluit van 10 November 2009 is die onderstaande
implikasies van die besluit van die Kuratore van Junie 2009, asook tersaaklike
Sinodebesluite, insake die emeritering van prof A le R du Plooy, verreken. Die
Kuratorevergadering het besluit dat die beginselbesluit wat in 2.1 geneem is, eers
aan die Sinode voorgelê moet word om die spanning tussen die beginsel en huidige
Sinodebesluite in lyn te bring.
1.1.2 Die besluite van die Kuratorium op 10 November 2009 (Notule, 8.3) insake
toepassing KO, artt 11, 13 rakende die bereiking van 65-jarige leeftyd van teologiese
professore stel die beginsel dat die professore aan die TSP wel ten opsigte van die
Universiteit aftree, maar dit nie ipso facto beteken dat hy ook kerklik moet emeriteer
nie.
1.1.3 Daar is Sinodebesluite wat in Rapporte voor die Kuratore beredeneer is wat die
normale aftrede op 65-jaar beklemtoon (Acta 1970:389; 1979:193; 1994:654).
Besluit: Punte 1.1 tot 1.1.3 kennis geneem.
2. Sake waaroor die Sinode besluit
2.1 Die Algemene Sinode 2012 word versoek om Deputate aan te wys om in die lig van die
Skrif en relevante Kerkorde artikels, asook bestaande Sinodebesluite, ‘n duidelike
ordereëling by die Algemene Sinode 2015 aan te beveel vir die emeritering van
teologiese professore. Hierdie ordereëling moet ook die kontraktuele ooreenkoms
tussen die GKSA en die NWU in ag neem.
(Ter insae beskikbaar by mev A Moerdyk: Bylae 1: Oorspronklike Kuratore-besluit,
Bylae 2: Beswaarskrif; Bylae 3: Besluit van Senaat TSP, Bylae 4:
Beswaarskrifkommissie van die Kuratore se antwoord; Bylae 3: Historiese verloop van
Sinodebesluite oor hierdie saak.)
Besluit: Goedgekeur.
2.2 Motivering
2.2.1 Sinodebesluite aangaande die emeritering van teologiese professore word verskillend
geïnterpreteer, aangesien sommige van hierdie besluite verwarrend is (kyk Bylae 1
en 2).
2.2.2 Dit is moontlik dat daar spanning is tussen die relevante KO artikels en
Sinodebesluite oor die emeritering van teologiese professore.
2.2.3 Die kontraktuele verbintenis tussen die NWU (vroeër die PU vir CHO) en die GKSA,
sowel as die besluite wat die NWU geneem het met betrekking tot die aftrede van sy
personeel, het ook ‘n bepaalde rol gespeel in sommige van die Sinodebesluite oor die
ouderdom van emeritering.
2.2.4 Die afgelope jare het die saak oor emeritering van professore op verskeie maniere op
die tafel van Sinodes gekom. Daar was ook reeds Studiedeputate aangewys (Acta
1976:451-453, art 141), maar met ‘n beperkte opdrag. Verskillende Sinodes het
Beswaarskrifte oor die saak hanteer. Dit is uit die historiese verloop van
Sinodebesluite duidelik dat ‘n eendersluidende verstaan daarvan baie moeilik
bereikbaar is (kyk Bylae 3).
493

2.2.5 Dit is nie uit die laaste besluit, wat die Sinode (Acta 1997:370) geneem het oor die
toepassing van KO, art 13, duidelik of die spesifieke besluit net op predikante van die
GKSA betrekking het, en of dit ook van toepassing is op die emeritering van
teologiese professore nie.
2.2.6 Die Kuratore en die Senaat van die TSP het met mekaar oorleg gepleeg oor hierdie
saak en bevind dat Studiedeputate opnuut aangewys behoort te word om de novo die
saak te ondersoek.
Besluit: Punte 2.2.1 tot 2.2.6 kennis geneem.
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24.11

AANVULLENDE RAPPORT 5 – KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM – HERKURRIKULERING (Art 150)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
D. RAPPORT

1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1

Agtergrond
Enkele jare gelede is die studie van Kandidaatstudente (asook die gelyklopende NWUkwalifikasies) van sewe jaar na ses jaar verminder. Verskeie faktore het daartoe
aanleiding gegee, onder andere die kwalifikasiestruktuur waaraan die Fakulteit
Teologie gebonde was, wat moeilik vir ’n sewende jaar met subsidie voorsiening kon
maak.
Drie faktore het daartoe aanleiding gegee dat die Teologiese Skool en Fakulteit
Teologie opnuut die moontlikheid van sewejaarstudie ondersoek:
1.1.1 Die druk op studente om min of meer dieselfde uitkomste van die vroeëre sewe jaar
studie binne ses jaar te bereik, het al hoe meer die afgelope paar jaar geblyk.
1.1.2 Die kwalifikasiestruktuur waarvoor die Hoër-Onderwys Kwalifikasie-raamwerk
(HOKR) voorsiening maak, het intussen verander. Nagraadse Diplomas bied ruimte
vir subsidie, sonder die eis dat hierdie nagraadse kwalifikasies groot
navorsingskomponente hoef in te sluit. Dit beantwoord aan die behoeftes van die
Fakulteit Teologie en Teologiese Skool om ná die aanvanklike vestiging van
vaardighede in die Antieke Tale, opleiding te gee wat nie bloot artikuleer na meer
gevorderde grade, met die gepaardgaande klem op navorsing, nie. Samesprekings
met ander teologiese opleidingsinrigtings binne FUTE (Forum for University
Theological Education) het daartoe gelei dat ’n vierjarige BDiv (Baccalaureus
Divinitatis) as ’n vierjarige professionele graad in die plek van BTh en BTh-Honneurs
in beginsel goedgekeur is, en dat die NWU se BDiv in die proses van registrasie is.
1.1.3 Die finale spoorslag tot die huidige inisiatief is ’n versoek van die vakgroep Praktiese
Teologie dat die studie na sewe jaar verleng word sodat meer aandag aan werkintegrerende leer (WIL) (praktiese oefening) gegee kan word. Die plan wat hier onder
voorgestel word, is dus nie alleen ’n meer gelyke verspreiding en rasionalisering van
die studie-inhoude en uitkomste nie, maar wil erkenning gee aan werk wat studente
tans buite die kurrikulum en dus buite die krediet-bepalings doen, naamlik praktiese
werk, preekmaak en -oefening. Dit wil verder voorsiening maak vir die inoefening van
ander vaardighede (bv in Pastoraal, en Homiletiek) wat tot nog toe min aandag gekry
het.
Die voorgestelde kurrikulum beteken dat nie net die Kandidaatsertifikaat (dws die
opleiding van die bedienaars van die Woord vir die GKSA) verander nie, maar ook die
gelyklopende NWU-kwalifikasies. Dit sal ook plek-plek ’n impak hê op ander
kurrikulums van die Fakulteit, byvoorbeeld waar sekere modules tans gedeel word
(OTES111, NTES111).
Die kurrikulum maak voorsiening vir uittreevlakke vir persone wat nie
kandidaatstudente is nie, maar dieselfde kwaliteit kwalifikasies wil ontvang wat vir
Kandidaatstudente aangebied word. Die verskillende gelyklopende NWUkwalifikasies bied aan sulke studente verskeie uittreevlakke. Aangesien die sewende
jaar grootliks ’n jaar is wat gerig is op die bediening binne die GKSA, sou die einde
van die sesde jaar ’n geskikte uittreevlak kan wees vir iemand wat by ’n ander
denominasie wil aanmeld vir gemeentelike bediening – hetsy met of sonder ’n
"kerklike jaar" wat die betrokke ’n denominasie mag vereis.
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1.2

Kwalifikasiematriks
Die voorgestelde kwalifikasiematriks word in die volgende diagram uiteengesit. Die
matriks gee slegs ’n voorstelling van die teologiese kwalifikasies wat in Potchefstroom
aangebied word, dus nie wat deur kontrakinrigtings aangebied word nie. Nagraadse
kwalifikasies in antieke tale en kwalifikasies in Bybelse berading word ook nie in die
kwalifikasiematriks aangedui nie.
1.2.1 Aan die linkerkant word die NWU se algemene teologiese kwalifikasies aangedui wat
tipies op nie-Kandidaatstudente gerig is.
1.2.2 Aan die regterkant word die NWU se teologiese kwalifikasies aangedui wat
ooreenstem met die Kandidaatsprogram van die TSP.
1.2.3 Aan die onderkant word (verdere) nagraadse studie aangedui. Sowel Hons BTh as
BDiv verleen toegang tot MTh en PhD, maar in die geval van BDiv geskied dit met
sekere voorbehoude. ’n Persoon wat Dipl CT en MDiv geslaag het, sal tipies net ’n
verhandeling vir MTh doen. Iemand wat Hons BTh geslaag het, doen slegs ’n
verhandeling vir MTh.

TSP

Kandidaats 1
maks

maks

Kandidaats 2
Kandidaats 3
Kandidaats 4
Kandidaats 5
Kandidaats 6
Kandidaats 7

"#
!

1.3

"

Uitgangspunte
Tydens ’n werkswinkel in Augustus het die doserende personeel van die Teologiese
Skool (ook in hulle hoedanigheid as akademiese personeel van die Fakulteit) die
volgende vertrekpunte ten opsigte van die herkurrikulering gestel:
1.3.1 Die kurrikulum moet doelmatig saamgestel word sodat studente toegerus word om
optimaal te kan dien as Bedienaars van die Woord en diensknegte van Christus binne
die GKSA.
1.3.2 Die kurrikulum volstaan nie by die minimum aantal krediete wat die NKR per
kwalifikasie stel nie, maar kan – ooreenkomstig die beleid van die NWU – die
minimum met tot 20% oorskry ter wille van doelmatigheid en akademiese
uitnemendheid.
1.3.3 Die kurrikulum moet die nodige balans tussen die verskeie afdelings van die
Reformatiese Teologiese Ensiklopedie handhaaf. Die volgende beklemtonings geld:
(a) Bibliologies gefundeerd
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(b) Dogmatologies-Ekklesiologies en Prakties-Teologies uitgebou;
(c) Missiologies gerig.
1.3.4 By die bepaling van die inhoude en uitkomste van die onderskeie modules moet
bogenoemde beklemtonings in ag geneem word, asook die perspektief van
God se alomvattende heerskappy in Christus oor kerk en samelewing,
in sy teenswoordige realiteit en toekomstige vervulling.
1.3.5 Werk-integrerende leer (WIL) moet optimaal benut word.
1.4 Uiteensetting van nuwe kurrikulum
Die voorgestelde kurrikulum word uiteengesit in ’n Excel-dokument met verskeie
sigblaaie. Dit is verkrygbaar by mev A Moerdyk en kan deur prof PP Krüger aan die
vergadering voorgehou word.
Met die opstel van hierdie verslag is die gedetailleerde uitkomste van elke module nog
nie bepaal nie. Sodra die kurrikulum deur die Kuratore en Fakulteitsraad goedgekeur
is, word verdere besonderhede met die oog op die registrasie van die program
vasgestel.
1.5 Besondere sake
Die volgende sake kry aandag by die samestelling van die nuwe kurrikulum:
1.5.1 Werk-integrerende leer
Werk-integrerende leer (WIL) word by elk van die kwalifikasies, asook by die krediettotaal aangedui. Die gedagte is dat studente genoeg "praktiese oefening" kry. Hulle
kry van die kant van die Fakulteit erkenning vir werk wat vroeër (sover dit die
Universiteit) betref, buite-kurrikulêr aangebied is, bv hulle praktiese werk en
preekoefening.
Die deel van werk-integrerende leer wat spesifiek deel van prakties in gemeentes
uitmaak, word apart aangedui.
1.5.2 Oorbrugging
Studente meld toenemend aan sonder genoegsame Bybelkennis, kennis van die
Belydenisskrifte, skryf- en leesvaardighede en kennis van taalkunde (wat nodig is
wanneer ’n vreemde taal aangeleer word). Die eerste studiejaar word in ’n groter
mate as wat tans die geval is, aangewend as oorbrugging en oriëntering vir verdere
teologiese studie:
1.5.2.1 Bybelkennis: Die Ou- en Nuwe Testament modules (OTES112 & NTES112) word
uitgebrei om meer voorsiening te maak vir die verwerwing van Bybelkennis.
1.5.2.2 Kennis van Belydenisskrifte: ’n Module word geskep waar aandag gegee word
aan die inhoud van die Drie Formuliere van Eenheid (TEOL112).
1.5.2.3 Skryf-en leesvaardighede: Daar is verpligte modules van die NWU, naamlik
taalversterking van die medium van onderrig (AFNP111/ENLS111), asook
akademiese geletterdheid (AGLA/AGLE121), wat sowel in die ou as nuwe
kurrikulum voorkom. AGLA/AGLE111 is ’n oorbruggingsmodule vir studente wie se
skryf- en leesvaardighede subtandaard is. Laasgenoemde studente neem eers
AGLA/AGLE111 en daarna AGLA/AGLE121).
1.5.2.4 Kennis van taalkunde: Latyn (LATN112) gee spesifieke aandag aan basiese
taalkundige begrippe, wat nie (meer) voldoende in die skoolkurrikulums gedek word
nie. In die voorgestelde kurrikulum begin studente in hulle eerste jaar slegs met
hierdie een antieke taal. Semitiese Tale en Grieks word eers van die tweede jaar af
geneem. Die aantal krediete vir die antieke tale bly egter dieselfde as in die huidige
kurrikulum.
1.5.2.5 Taalverwerwing: In die huidige kurrikulum is verpligte modules vir Duits of Frans
ingesluit, met die gedagte dat dit tale is wat teologiese diepgang kan gee. Hierdie
modules was in meer gevorderde studiejare ingesluit (tipies vanaf die derde
studiejaar). Om verskeie redes word afgesien van verpligte Duits of Frans, maar
word steeds sterk by studente aanbeveel om dit buite-kurrikulêr te neem, veral as
hulle vir gevorderde grade wil inskryf. In plaas van Duits of Frans word twee
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taalverwerwing-modules ingesluit. Die gedagte is dat persone wat nie Afrikaans
magtig is nie, basiese Afrikaans aanleer. Persone wat deur medium van Afrikaans
studeer, leer ’n swart Afrika-taal soos Zoeloe of Tswana aan. Moontlik kan ook
oriëntasie in Nederlands ingesluit word. Bestaande modules wat op die kampus
beskikbaar is, kan gebruik word. Daar is ook die moontlikheid dat doelgemaakte
modules op versoek deur die Skool vir Tale binne die Fakulteit Lettere en
Wysbegeerte ontwikkel kan word.
1.5.3 Rasionalisering
1.5.3.1 In die huidige kurrikulum word lewensbeskoulike strominge in TEOL111
(gedurende die eerste studiejaar) behandel, asook in HERM322 en in verskeie
ander modules. In die nuwe kurrikulum word gekyk na rasionalisering. Die twee
Filosofie-modules moet optimaal benut word, in ooreenstemming met besluite wat
die Kuratore en die Fakulteit in dié verband geneem het. Verder word gekyk na
uitskakeling van onnodige duplisering. Vakgroep Dogmatologie neem die leiding
hierin.
1.5.3.2 In die huidige kurrikulum is daar soms onnodig gedupliseer tussen die OTES en
NTES-modules. Die nuwe kurrikulum het meer modules wat deur Ou- en Nuwe
Testament gedeel word. Die Hermeneutiek-modules (HERM) word uitgebrei en ’n
nuwe
vak,
Openbaringsgeskiedenis
(OPGE)
lê
die
grondslag
vir
Openbaringsgeskiedenis in ’n enkele module, wat dan in die onderskeie Ou-en
Nuwe Testament-modules uitgebou word.
1.5.3.3 Kerk- en Dogmageskiedenis (KDGE) word uitgebrei en hernoem as Kerk, Dogmaen Sendinggeskiedenis (KDSG). Hierdie vak was nog altyd interdissiplinêr.
Vakgroep Ekklesiologie neem die leiding hierin, waar prof Rikus Fick spesifiek vir
die vak verantwoordelik is. Indien nodig, kan ander dosente hierby betrek word (bv
ten opsigte van Sendinggeskiedenis).
1.5.3.4 Apologetiek verskyn as nuwe vak in die nuwe kurrikulum, sodat spesifieke aandag
aan die verdediging van die ware geloof gegee kan word. Die vak is in sy wese
interdissiplinêr, sodat Dogmatiek en Missiologie albei by die aanbieding van die vak
betrokke sal wees. Daar word aan Elenktiek en in besonder aan die Islam as nieChristelike godsdiens, aandag gegee.
1.5.3.5 Tussen die Antieke Tale en Ou/Nuwe Testament moet verdere rasionalisering
plaasvind, sodat die Antieke Tale in groter mate op filologie kan fokus. Gedurende
2010 het die Kuratore en Fakulteit riglyne in dié verband goedgekeur, wat by hierdie
herkurrikulering geïmplementeer moet word.
1.5.4 Spesialisering
Daar is behoefte dat studente reeds gedurende hulle teologiese studie kan toespits
op ’n spesifieke belangstellingsveld binne die teologie en/of in hulpwetenskappe.
1.5.4.1 Die huidige kurrikulum maak voorsiening vir ’n skripsie in die vierde jaar as deel van
die TNAV-module, waar studente ook leiding kry in wetenskaplike metodologie. So
’n navorsingskomponent word deur die HOKR vereis in ’n vierjarige graad en
Honneurs. Die nuwe kurrikulum behou hierdie module. Die TNAV-module is egter
veel eerder ’n praktiese eerste inoefening in navorsingsmetodologie, as wat dit
studente in staat stel om belangstellingsterreine te verken. Aan die einde van die
vierde studiejaar, waar hierdie module afgehandel word, het studente nog weinig
blootstelling gehad aan die breë spektrum van die teologiese wetenskappe,
aangesien die fokus van die eerste vier studiejare Bybeltale is.
1.5.4.2 Die nuwe kurrikulum maak voorsiening vir ’n beperkte navorsingsmodule
(TEOL875) in die sesde studiejaar, waar die student in ’n teologiese vakrigting van
sy keuse capita selecta bestudeer en daaroor geassesseer word. Dit kan in enige
vakrigting binne die Teologie wees, asook ’n hulpwetenskap, in welke geval die
studie steeds primêr teologies van aard moet wees.
1.5.4.3 In die sewende studiejaar word ’n teologiese of bedieningsprojek ingesluit, waar
die student verder in ’n bepaalde belangstellingsrigting wat vir verdere studie of die
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predikantsbediening van belang kan wees, kan spesialiseer. Hierdie module word
genoem TEOL571.
1.5.5 Uitbreiding van modules
In enkele gevalle is modules tot die kurrikulum toegevoeg. Sommige van hierdie
modules gee erkenning aan werk (WIL) wat tans buite-kurrikulêr gedoen word. In die
geval van Dogmatiek en Kerkreg het dit geblyk dat die veld binne die huidige
kurrikulum nie voldoende gedek word binne die toegelate aantal modules en krediete
nie, en dat die balans met die ander teologiese vakke reggestel moes word.
1.5.6 Tydraamwerk
Die kurrikulum kan vanaf die eerste studiejaar af in 2013 ingefaseer word; die
registrasie behoort gedurende 2012 afgehandel te kan word. Moontlike aanpassings
vir pyplynstudente (studente wat voor 2013 begin studeer het) moet nog oorweeg
word; veral in die tweede tot vierde studiejare kan die oorskakeling waarskynlik
gemaklik gebeur. Die gedagte is dat sodanige studente nie benadeel word deur die
omskakeling na die nuwe program nie.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.

499

24.12

AANVULLENDE RAPPORT 6 – KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM – BEROEPBAARSTELLING KO, ARTT 4, 8 & 9
(TOELATING) (Art 151)

A. Dr DG Breed lewer die rapport.
B. Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
C. RAPPORT
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
Beroepbaarstelling in terme van KO, artt 4, 8, 9 (SR3.1)
Die November 2011-Kuratorevergadering het kennis geneem van die onderstaande
riglyne, vir deursending aan die Sinode vir goedkeuring:
1.1 Formele aspekte
1.1.1 Konstituering
Die Kommissie, bestaande uit dr HG Stoker (s), ds PA Coetzee en prof J Smit, het op
30 Julie 2010 vergader. Dr HG stoker is as voorsitter aangewys en prof J Smit as
skriba.
1.1.2 Opdrag
Benoem, in die lig van die Kommissieversoek, ‘n Kommissie bestaande uit dr HG
Stoker (s), ds PA Coetzee en prof J Smit om die nodige riglyne op te stel met die oog
op die aard en omvang van die ondersoek van persone wat aansoek doen in terme
van onderskeidelik KO, artt 4, 8 en 9 van die Kerkorde (KD-notule 17 Mei 2010:10,
11).
Besluit: Punte 1.1 tot 1.2.1 kennis geneem.
1.2 KO, art 4
1.2.1 KO-bepaling en Sinodebesluite
KO, art 41 veronderstel die opleiding van teologiese studente én stel eksaminering2
as vereiste vir die toelating tot die diens. Sinode 2006 besluit soos volg: (i) die ideale
situasie is dat teologiese studente hulle volle opleiding in Potchefstroom doen. (ii)
Voorsiening kan gemaak word om die Kandidaats I-III by erkende instelling òf deur
middel van telematiese studie te doen. Die Kandidaats IV-VI word in Potchefstroom
gedoen.3
1 “Die wettige beroeping en toelating van iemand wat nie tevore in die diens van die Woord gestaan
het nie en wat deur die Klassis waarin hy woonagtig is, voorbereidend (preparatoir) geëksamineer
is, bestaan uit: ten eerste, die verkiesing na voorafgaande gebede, deur die Kerkraad en die
diakens volgens die reëling wat daarvoor plaaslik in gebruik of soos deur die Kerkraad vasgestel is
en verder in kerke met slegs een bedienaar van die Woord, ook met advies van die Klassis of van
die konsulent wat hiervoor deur die Klassis aangewys is; ten tweede, die ondersoek na die leer en
lewe (peremptoir) van die beroepene deur die Klassis (waar die beroeping ter goedkeuring
voorgelê moet word) wat met advies van die Deputate van die Partikuliere Sinode moet plaasvind;
ten derde, die approbasie en goedkeuring deur die lidmate van die betrokke kerk wat daarin
bestaan dat daar, nadat die naam vir minstens drie Sondae in die kerk afgekondig is, geen wettige
beswaar ingedien is nie; ten laaste, die openlike bevestiging voor die gemeente in teenwoordigheid
van die Klassikale Deputate, volgens die Formulier wat daarvoor vasgestel is.”
2 Kyk Acta 1970:122 e.v. oor die samevoeging van die van die preparatoir- en peremptoir eksamens.
3 “2.3.4 Kerkregtelike aspekte
2.3.4.1 Aspekte ten opsigte van predikantsopleiding
2.3.4.1.1 Plek van opleiding
(i) Die ideale situasie is dat voornemende predikante hulle volledige opleiding in Potchefstroom
doen. Waar nodig (soos bepaal deur studente se aansoekerlike omstandighede of die
behoeftes van kerke) kan daar egter voorsiening gemaak word dat studente hulle Kandidaats
I-III buite Potchefstroom aan een van die erkende instellings doen of deur middel van
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1.2.2 Prosedure
1.2.2.1 By die voorneme om teologie met die oog op die verwerwing van
kandidaatsertifikaat te studeer moet studente by die Kuratore aanmeld. Hierdie
reëling is van toepassing op alle studente – diegene wat die BTh I-III by die TSP òf
by erkende instelling wil voltooi.
1.2.2.2 Studente wat by die Kuratore aanmeld word by wyse van psigometriese toetse,
onderhoude en ander vereistes wat tans geld, geëvalueer.
1.2.2.3 Studente wat die Kandidaats I-III met toestemming van die Kuratore by ander
instansies voltooi, meld by voltooiing van die studie by die TSP aan vir colloquium
doctum. Hierdie colloquium is assessering van 'n aansoeker se kennis en insig
met die oog daarop om vas te stel of die aansoeker met die Kandidaats IV-VI kan
voortgaan. Die Senaat maak aanbeveling oor die vraag (i) of die aansoeker vir die
Kandidaats IV-VI kan inskryf; (ii) wat die aansoeker te doen staan om sy kennis en
insig te verbeter met die oog daarop om vir die Kandidaats IV-VI te kan inskryf.
1.2.2.4 Vir studente wat hulle volledige studie by 'n ander instansie voltooi het geld die
volgende:
1.2.2.4.1 Kyk by 1.2.2.2.
1.2.2.4.2 'n Assessering vind plaas op grond van die sertifikaat/dokumente wat ingedien
moet word, waaronder ook 'n evaluering van die instelling(s) waar die dokumente
verwerf is.
1.2.2.4.3 Die aansoeker meld by die TSP aan vir colloquium doctum. Die doel van hierdie
colloquium is om vas te stel of die persoon se kennis op 'n standaard is vir die
verkryging van 'n Kandidaatsertifikaat. Na aanleiding van die uitslag van die
colloquium bevind die Senaat dat die student die Kandidaatsertifikaat kan verkry of
maak verdere aanbevelings ivm die persoon.
Besluit: Punte 1.2 tot 1.2.2.4.3 kennis geneem.
1.3 KO, art 8
1.3.1 KO-bepaling
Iemand wat nie gestudeer het nie, sal nie tot die diens van die Woord toegelaat word
nie, tensy daar sekerheid is van sy buitengewone gawes, godsaligheid,
ootmoedigheid en ingetoënheid, goeie verstand en onderskeidingsvermoë sowel as
gawes van welsprekendheid. As so iemand hom aanmeld, moet die klassis, as die
Partikuliere Sinode dit goedvind, hom eksamineer en na gunstige bevinding hom vir
'n tyd lank private preekproewe laat lewer, om dan met hom te handel soos die
klassis stigtelik oordeel.
1.3.2 Prosedure
1.3.2.1 Die aanvanklike aansoek om in terme van KO, art 8 tot die bediening toegelaat te
word, word aan die aansoeker se Kerkraad gerig.
1.3.2.2 Indien die Kerkraad oordeel dat die aansoek meriete het, word die KO, art 8
aansoek (deur die aansoeker met volledige motivering soos art 8 beskryf tesame
met 'n aanbeveling van die Kerkraad) by die TSP ingedien. (Dit sal verstandig wees
indien die Kerkraad ook die advies van die Klassis mbt die KO, art 8 aansoek vra).

telematiese studie, met die Kandidaats IV-VI in Potchefstroom. Uitsondering op hierdie ideale
situasie is moontlik en kan op ‘n ad hoc-basis deur die Kuratore gereël word (vgl hierbo).
(ii) As uitdrukking van eenheid in opleiding moet studente wat hulle aanvanklike studie vir
Kandidaats I-III buite Potchefstroom doen, dieselfde keuringsproses deurloop as die huidige
Potchefstroom studente (dit wil sê: psigometriese toetse, onderhoude en ander vereistes wat
tans geld, moet ook vir hierdie studente geld). Hierdie vereiste tree eers in werking wanneer ‘n
student inskryf vir BTh I (=Kandidaats I), en geld nie vir studente wat die sertifikaat, diploma of
BTh (nie-Bybeltale) wil volg nie.
(iii) Alle kandidate wat predikant wil word, volg die BTh (Bybeltale) program.” (Acta 2006:803).
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1.3.2.3 Die aansoeker meld by die TSP (Senaat en Kuratore) aan vir colloquium doctum.
Die colloquium doctum dien as
assessering van die teologiese akademiese
geskiktheid van die aansoeker. Drie preke (OT, NT en HK) word geëksamineer.
1.3.2.4 Die TSP maak die uitslag van die assessering aan die Kerkraad bekend.
1.3.2.5 Die Kerkraad gee die nodige dokumentasie en motivering aan die aansoeker om by
die Streeksinode aan te meld.
1.3.2.6 Indien die Streeksinode bevind dat die aansoeker slaag, word die student na 'n
Klassis gestuur om 'n tyd lank preekproewe te lewer, en om dan met hom te handel
soos die Klassis stigtelik oordeel.
Besluit: Punte 1.3 tot 1.3.2.6 kennis geneem.
1.4 KO, art 9
1.4.1 KO-bepaling
Predikers wat uit ander kerke of een of ander sekte aansluit, sal nie tot die kerkdiens
toegelaat word nie, behalwe met groot versigtigheid en dit eers nadat hulle vir 'n
sekere tyd goed beproef is.
1.4.2 Prosedure
1.4.2.1 Aansoekers wat uit ander kerke aansluit, moet by 'n plaaslike kerk aansluit of in
proses wees of getuienis gee daarvan.
1.4.2.2 Die aanvanklike aansoek om in terme van KO, art 9 tot die bediening toegelaat te
word, word normaalweg aan die aansoeker se Kerkraad gerig.
1.4.2.3 Kyk by 1.2.2.4.3.
1.4.2.4 Predikers van kerke in die buiteland kan, indien hulle nie hier aan 'n plaaslike kerk
verbonde is nie, maar van voorneme is om predikant in die GKSA te word, hulle
aanmeld by die TSP wat sal oordeel of artt 4/9 van toepassing is. Indien art 9 van
toepassing is, word 'n colloquim doctum met die persoon gereël.
Besluit: Punte 1.4 tot 1.4.2.4 kennis geneem.
2.

Sake waaroor die Sinode besluit
Die Sinode keur die riglyne (1) goed.
Besluit: Goedgekeur.
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24.13

A.
B.
C.
D.

AANVULLENDE RAPPORT 7 – KURATORE TEOLOGIESE SKOOL
POTCHEFSTROOM – PROSPEKTUS (Art 152)

Dr DG Breed lewer die rapport.
Die rapport word staande die Sinode afgehandel.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
Die voorsitter, ds SD Snyman, rig ’n woord van dank aan die Kuratore en mev A
Moerdyk vir harde werk gedoen.

E. RAPPORT

1. Sake waarvan die Sinode kennis neem
1.1 Wysiging van Prospektusbewoording (SR2.3.11)
1.1.1 Die Junie 2010-Kuratorevergadering het die versoek van die Kuratore Dagbestuur
goedgekeur, naamlik dat die Kuratore Dagbestuur 'n moontlike herformulering van
punt 5.3.15.2 en 5.3.15.3 van die Prospektus doen. Die Kuratore Dagbestuur het drr
DG Breed en HG Stoker opdrag gegee om voort te gaan met die herformulering van
punt 5.3.15.2 en 5.3.15.3 van die Prospektus. Die onderstaande herformulering is
deur die Kuratorevergadering goedgekeur:
5.3.15.2 Indien die Kuratore (of die Dagbestuur van die Kuratore) ’n klag ontvang in
verband met ’n leerdwaling en/of wanoptredes van ’n predikant van die
GKSA wat as tydelike dosent klasgee, word die UK van die senaat
onmiddellik in kennis gestel en word die klag aan die tydelike dosent se
kerkraad deurgegee.
5.3.15.3 Indien die kerkraad besluit om die predikant (dosent) dadelik voorlopig in sy
amp te skors (KO, art 79), onttrek hy hom van alle klasse waarby
kandidaatstudente betrokke is. Die verdere voortgang van die werk van
hierdie dosent sal afhang van die beslissing oor die klag teen die predikant
(dosent) in terme van KO, artt 79, 80.
1.1.2 Vanaf die kant van die Senaat TSP is die volgende Kommissielede benoem om die
Prospektusbewoording opnuut te hersien: Proff J Smit (s), RS Letšosa en GJC
Jordaan. Benoeming van Kommissielede vanaf die kant van die Kuratore sal tydens
die eerste Kuratore Dagbestuursvergadering in 2012 gemaak word.
Besluit: Kennis geneem van die rapport in sy geheel.
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24.14

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR VERDERE
TOERUSTING VAN PREDIKANTE (Artt 159, 283)

A. Ds IW Ferreira stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Verwys na die ad hoc Kommissie: Dr ME Schalekamp (voorsitter), dr PJ Buys,
oudl J du Preez en dr G Breed (adviseur).
D. Dr PJ Buys rapporteer namens die ad hoc Kommissie.
E. BESKRYWINGSPUNT
1. Behoeftestelling as agtergrond
1.1 Die opdrag tot toerusting
Die opgestane Jesus Christus het in Sy triomftog (hemelvaart) kosbare gawes van
toerusting deur Sy Gees aan Sy kerk (gemeente) gegee (vgl Ef 4:12). In die lig hiervan
is toerusting vanselfsprekend een van die hoof fokusse van die kerklike bediening.
1.2 Toegeruste – toerusters
Ten einde hierdie toerustingstaak na behore te verrig kan elke herder en leraar (Ef
4:12) nie ‘n toeruster wees as hy nie self ook (deurlopend) toegerus word vir hierdie
belangrike taak nie. Dit geld ook vir die diakenamp.
1.3 Gebrek aan toerusting
In die drukgang van gemeentelike bediening gebeur dit dikwels dat predikante – en
ouderlinge,1 geen of baie min verdere toerusting vir hulle bedieningswerk ontvang.
Hoewel die noodsaak besef word gebeur dit nie regtig in die praktyk nie. Verdere
studie wat wel gedoen word deur sekere predikante is meestal nie op gemeentelike
bediening gefokus nie terwyl die toerusting van ouderlinge baie sporadies, lukraak en
sonder struktuur en kontinuiteit verloop.
Besluit: Kennis geneem van 1.1 tot 1.3.
2.

Inisiatiewe wat geloods word
Daar is op die oomblik verskeie inisiatiewe wat geloods word2 om ernstig navorsing te
doen oor en daadwerklike toerusting te ontwerp en aan te bied vir kerklike ampsdraers.
Die bedoeling is nie om dit net vir die kerke te doen nie, maar om dit saam met die kerke
te doen. Plaaslike gemeentes moet in die hele proses saamwerk en die toerusting
kerklik akkrediteer.
Besluit: Kennis geneem.
3. Voorstel
3.1 Kerkrade word versoek om so ver moontlik ook die predikant in staat stel om deel te
neem aan verdere toerusting met die oog op gemeentelike bediening.
3.2 Kerkrade word versoek om mee te werk in die daarstelling, akkreditasie en gebruik van
toerustingsmateriaal en toerustingsgeleenthede wat daarop gemik is om die
gemeentelike bediening te bevoordeel.
Besluit: Aan die beskrywingspunt word gevolg gegee (wysigings reeds aangebring –
Deputate Handelinge).

1

Geld ook vir die diakenamp.
a. Deputate van Algemene Sinode (Teologiese Opleiding); b. CRUMA (Seminare oor Church
Revitalization; c. Fakulteit Teologie (Noordwes); d. Gespreksgroep: Teologiese Opleiding
(Teach2Reach).

2
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F.
1.

RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE
Opdrag
Die opdrag van die ad hoc Kommissie is om die Sinode te adviseer oor die wyse waarop
die besluite wat die Sinode 2012 reeds geneem het oor bogenoemde sake en wat met
mekaar verband hou, ordelik tot uitvoering te kan bring.
Besluit: Goedgekeur.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Kommissie het verskeie persone gevra en geleentheid gegee om hulle insette te
lewer by die Kommissie:
Dr HG Stoker, proff BJ de Klerk, TD Mashau, SJ van der Merwe, dr ALA Buys, di JGL
van der Walt, JF Fleischmann, IW Ferreira en dr Leo Douma van Australië.
Besluit: Kennis geneem.
3. Bevindings
3.1 Die Kommissie het bevind dat daar soveel oorvleueling is in die sake wat in die
verskillende Beskrywingspunte en die Rapport aangeraak word, dat dit noodsaaklik is
om EEN Deputaatskap aan te wys.
3.2 Om seker te maak dat al die sake genoegsame aandag geniet is dit ook noodsaaklik
dat die Deputate in subgroepe kan onderverdeel soos nodig met ’n opdrag om al die
sake deeglik te hanteer.
3.3 Dit is ook nodig dat hulle die mandaat het om wanneer nodig ander lede en spesialiste
op spesifieke terreine te koöpteer.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 kennis geneem.
4.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
4.1 Die Sinode wys Deputate aan om al bogenoemde sake tot uitvoer te bring.
4.2 Die opdrag van die Deputate is om die opdragte in Beskrywingspunte by 24.14, 24.15
en 25.4 [in Handelinge 2012] asook die twee stelle opdragte in die Rapport 24.6 uit te
voer.
Besluit: Punte 4.1 en 4.2 goedgekeur.
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24.15

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE NOORDWES OOR TEOLOGIESE
OPLEIDING (Artt 160, 283)

A. Ds JJ Venter stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Verwys na die ad hoc kommissie: Dr ME Schalekamp (voorsitter), dr PJ
Buys, oudl J du Preez en dr G Breed (adviseur).
D. Dr PJ Buys rapporteer namens die ad hoc kommissie.
E. BESKRYWINGSPUNT
Versoek aan die Teologiese Skool Potchefstroom ten opsigte van die behoefte van die Kerke
aan teologiese opleiding op die vlak van kort kursusse, sertifikaat, diploma en graad.
Die Kuratore van Teologiese Skool word versoek om in samewerking met die TSP, Fakulteit
en Departemente Teologie van die NWU:
1. dringend en daadwerklik aandag te gee aan die behoefte van die kerke aan teologiese
opleiding dmv kort kursusse, asook op geakkrediteerde Sertifikaat en Diploma vlak.
2. die teologiese graadopleiding van predikante aan te pas sodat die missionêre
(missionele) opdrag vanuit die Koninkryksperspektief ’n fundamentele deel van die
opleiding sal uitmaak.
3. aan bogenoemde sake aandag te gee aanvullend en aansluitend tot die besluite van die
Nasionale Sinode (Potchefstroom), Acta 2003 (728, 1:1) en 2006 (806, 2.3.7.12) en die
Algemene Sinode, Acta 2009 (813, 1.5).
Motivering
1. Die Teologiese Skool is die opleidingsinstansie van die Gereformeerde Kerke in SuidAfrika wat ’n kontraktuele ooreenkoms met die NWU het. Die NWU stel ook
gemeenskapdiens as ’n prioriteit.
2. Toerusting van gelowiges (in die amp van die gelowige en die amp van die besondere
dienste) is wesentlik deel van kerkwees (Ef 4; 2 Tim 2;2). Kerke moet die
verantwoordelikheid hiervoor tot op ’n bepaalde vlak aanvaar, maar vir toerusting op ’n
meer gevorderde vlak is gekwalifieerde- en georganiseerde kundigheid nodig.
3. Toerusting / Opleiding behoort voorsien te word aan lidmate, ouderlinge, diakens en
ander kerkleiers (en geïdentifiseerde kerkleiers) volgens elkeen se behoefte,
omstandigheid en realiteit, bv. finansies, werksomstandighede, geletterdheid,
plekgebondenheid, gemeente-gebondenheid, ens. Ook hiervoor moet Kerke die
verantwoordelikheid vir toerusting / opleiding tot op ’n bepaalde vlak aanvaar, maar vir
toerusting / opleiding op ’n meer gevorderde vlak is gekwalifiseerde- en georganiseerde
kundigheid nodig.
4. Ouderlinge, diakens en ander kerkleiers behoort so toegerus te word en ook van
sodanige hulpmiddels voorsien te word dat hulle ander weer kan toerus (2 Tim 2:2).
5. Gemeentes (lidmate en leiers) moet gelei en toegerus word om Missionêre (Missionele)
Kerke te wees. God het nie vir Sy kerk ’n sendingopdrag gegee nie, maar vir Sy sending
(Missio Dei) ’n Kerk daargestel.
6. Opleiding in evangelisasie, kerkplanting en kerkgroei behoort ’n wesentlike deel van die
opleidingsmateriaal te wees.
7. Die Kerke se opleiding kan nie soos tans, beperk word deur die Owerhede en die
Universiteit deur te bepaal dat net Graadopleiding gegee word nie.
8. Tans word hoofsaaklik net die gawes van die professore by Teologiese Skool gebruik vir
opleiding. Daar is baie gawes landswyd in die Kerke beskikbaar. Indien almal – wat op
hulle gebied gekwalifiseer is – volgens behoefte opleiding kan gee, is die kapasiteit
soveel groter. Dit sal egter gekoördineerd en steeds van ’n hoë gehalte moet wees.
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9.

Alhoewel die huidige Teologiese Skool (Potchefstroom) ook gedeeltelik deur die Kerke
befonds word, kan meer fondse bekom word as opleiding nie net deur die Teologiese
Skool nie, maar ook wyer en meer gedesentraliseerd deur plaaslike kerke, die Klassisse
en die Streeksinodes plaasvind en vir die wydste moontlike groep mense toeganklik en
beskikbaar is.
10. Die Teologiese Skool (Potchefstroom) en die Noordwes Universiteit kan op hierdie wyse
saam met die plaaslike kerke, Klassisse, Streeksinodes en verskillende Bybelskole wat
reeds bestaan, baie meer diensbaar word aan die kerke en gemeenskappe wat dit
bedien. Op die manier kan persone op ondergraadse vlak toegerus te word om hulle
verder te bekwaam, waaruit kandidate vir teologiese graadstudie kan kom. Daar is ’n
onontginde veld onder ons eie kerke asook onder die Onafhanklike Kerke wat so benut
kan word vir die verkondiging van die evangelie en die koninkryk van God. Met hierdie
ondergraadse opleiding kan kerkplanting en kerkgroei daadwerklik bevorder word.
11. Die Bybelse waarhede (Reformatoriese- of Gereformeerde leer) kan hierdeur wyer
verkondig en onderrig word.
12. Predikante word in die die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika nie deur die huidige
graadopleiding genoegsaam opgelei om kerkplanting en kerkgroei te bevorder nie. Dit
word onder andere gereflekteer in die dalende lidmaat getalle, ’n eensydige na-binnegerigte benadering en ’n gebrek aan missionêre ywer en – leierskap.
Besluit: Aan die beskrywingspunt word gevolg gegee (wysigings is reeds aangebring
– Deputate Handelinge).
F.
1.

RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE
Opdrag
Die opdrag van die ad hoc Kommissie is om die Sinode te adviseer oor die wyse waarop
die besluite wat die Sinode 2012 reeds geneem het oor bogenoemde sake en wat met
mekaar verband hou, ordelik tot uitvoering te kan bring.
Besluit: Goedgekeur.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Kommissie het verskeie persone gevra en geleentheid gegee om hulle insette te
lewer by die Kommissie:
Dr HG Stoker, proff BJ de Klerk, TD Mashau, SJ van der Merwe, dr ALA Buys, di JGL
van der Walt, JF Fleischmann, IW Ferreira en dr Leo Douma van Australië.
Besluit: Kennis geneem.
3. Bevindings
3.1 Die Kommissie het bevind dat daar soveel oorvleueling is in die sake wat in die
verskillende Beskrywingspunte en die Rapport aangeraak word, dat dit noodsaaklik is
om EEN Deputaatskap aan te wys.
3.2 Om seker te maak dat al die sake genoegsame aandag geniet is dit ook noodsaaklik
dat die Deputate in subgroepe kan onderverdeel soos nodig met ’n opdrag om al die
sake deeglik te hanteer.
3.3 Dit is ook nodig dat hulle die mandaat het om wanneer nodig ander lede en spesialiste
op spesifieke terreine te koöpteer.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 kennis geneem.
4.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
4.1 Die Sinode wys Deputate aan om al bogenoemde sake tot uitvoer te bring.
4.2 Die opdrag van die Deputate is om die opdragte in Beskrywingspunte by 24.14, 24.15
en 25.4 [in Handelinge 2012] asook die twee stelle opdragte in die Rapport 24.6 uit te
voer.
Besluit: Punte 4.1 en 4.2 goedgekeur.
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25. Maatskaplike Sake
25.1

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULUNATAL – BESPREKINGSPUNT 1 – TEKENS DAT DIE GKSA, IN DIE
ALGEMEEN BESKOU, ‘N KWYNENDE KERKGEMEENSKAP IS (Art 209)

A. Dr SJ van der Walt stel die beskrywingspunt.
B. Besluit: Die beskrywingspunt word nie ontvanklik verklaar nie (die beskrywingspunt
word nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge).

25.2

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULUNATAL – BESPREKINGSPUNT 2 – WAAROM SOMMIGE JONGMENSE
NA BELYDENIS VAN GELOOF NIE MEER IN DIE GKSA GELUKKIG IS
NIE (Art 210)

C. Dr SJ van der Walt stel die beskrywingspunt.
D. Besluit: Die beskrywingspunt word nie ontvanklik verklaar nie (die beskrywingspunt
word nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge).

25.3

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULUNATAL – BESPREKINGSPUNT 3 – HOË PERSENTASIE
WERKLOOSHEID IN SA EN DIE GKSA (Art 211)

E. Dr SJ van der Walt stel die beskrywingspunt.
F. Besluit: Die beskrywingspunt word nie ontvanklik verklaar nie (die beskrywingspunt
word nie gepubliseer nie – Deputate Handelinge).
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25.4

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE VRYSTAAT EN KWAZULUNATAL – OMKEERSTRATEGIE (Artt 212, 283)

A. Oudl RJ Muller stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. Besluit: Verwys na die ad hoc kommissie: Dr ME Schalekamp (voorsitter), dr PJ Buys,
oudl J du Preez en dr G Breed (adviseur).
D. Dr PJ Buys rapporteer namens die ad hoc kommissie.
E. BESKRYWINGSPUNT
1. Agtergrond
Die Kerkraad van die GK Frankfort het tydens sy vergadering van 13 September 2011
oor die dalende tendens in lidmaat getalle in Klassis Oos-Vrystaat en die kerke in SuidAfrika in die algemeen gehandel, en het die volgende Beskrywingspunt aan die Klassis
Oos-Vrystaat voorgelê, wat dit na die Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal
deurgestuur het, wat dit hiermee na verwerking deurstuur na die Algemene Sinode:
2. Uiteensetting
2.1 Dalende lidmaat getalle in klassis Oos-Vrystaat en die GKSA die afgelope 40 jaar
In 1971 was daar 104 000 lidmate in die GKSA. Hiervan was 40 000, of 38%
dooplidmate. Tans is daar tussen 80 000 en 90 000 lidmate. Hiervan is 63 000 lidmate
van die ou Afrikaanse Gereformeerde Kerke. Hierdie gemeentes se getalle het dus
gedaal van 104 000 na 63 000, dws byna 40 %. Van hierdie getal is daar minder as 10
000 dooplidmate, d.w.s. 16% teenoor 38% in 1971.
Die Klassis se lidmate het sedert 1971 met 31% gedaal , teenoor die kerkverband se
byna 40%,ten spyte van die bevolkingsverskuiwing na stede. Sommige gemeentes het
te klein geword om selfonderhoudend te wees en ontvang daarom sustentasie.
Sustentasie, in die geval van dalende getalle, oor 'n lang tydperk, spreek egter meer
die simptoom van die probleem aan as wat dit die oorsaak aanspreek.
2.2 Missionêr gerigte lidmate, Kerkrade, gemeentes en kerkverband
GKSA gemeentes moet met groter effektiwiteit die groot opdrag van die Here in
Matteus 28:19-20 uitvoer, deur gevolg te gee aan Christus se tweeledige beklemtoning
“maak dissipels van al die nasies” en “leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle
beveel het.” Ons troos is dat terwyl ons dit met groot ywer uitvoer, dit nie afhang van
menslike vindingrykheid, kreatiwiteit of vermoë wat die sukses van hierdie opdrag
verseker nie, maar wel Christus se belofte: “Ek is met julle al die dae tot die voleinding
van die wêreld” (Matt 28: 19-20).
Ons as kerk van die Here verheerlik Hom deur die uitdra van die evangelie, die maak
van dissipels en die koestering van hulle tot geestelike volwassenheid, waar hulle as
deel van die liggaam van Christus hulle gawes optimum kan gebruik.
Dit is die wil van God dat elke gelowige behoorlike begeleiding sal ontvang. Hierdie
werk verg baie tyd, gawes en getrouheid. Geestelike volwassenheid word gesien in die
vrugbaarheid in die lewe en werk van gelowiges as deel van die kerk en daar buite.
Effektiewe en verantwoordelike koestering en begeleiding sal die bedieningswerk van
gemeente laat groei.
Kerke moet fokus op die ontwikkeling van leiers, sodat hulle op hulle beurt ander kan
begelei. Effektiewe toerusting van God se mense eise getroue, effektiewe en bekwame
bediening van die Woord deur goed toegeruste bekwame herders en leraars.
Kerke moet aangemoedig word om die invloed van kerk-kultuur en –etos op sy taak
deur te dink. Kerk-etos is nie iets wat net gebeur nie. Dit is samevloeiing van die
houdings, waardes en gedrag van lidmate en leiers. 'n Kerk-etos kan nie geskep of
gewysig word bloot deur woorde en Sinodebesluite nie. Etos is wat ons eintlik doen as
kerk, is die ware toedrag van sake – hoe die lidmate en gemeentes werklik lewe en hul
geloof tot uitdrukking bring.
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Daar moet dus gefokus word op die doelbewuste skepping, ontwikkeling en koestering
van 'n kerklike omgewing waar dissipels groei en vermeerder, waar gemeentes tekens
van ‘n gesonde en kragtige Bybelse lewe vertoon, en waar hierdie kerke besig is om
kerke te plant wat op hul beurt nog meer kerke gaan plant. Dit is hoe gemeentes
behoort te funksioneer waar God aan die werk is.
Ons roeping is om eg te wees in ons geloofsvertroue dat die Here ons sal seën as ons
hierdie taak wat Hy aan Sy kerk gee uitvoer. Dit is ook 'n seën om hierin as gemeentes
te kan saamwerk. Saam kan ons mekaar aanmoedig en dankbaar op verskeie maniere
die vrug op die werk ervaar. Ons bid dan ook vir goeie vrugte. Swak vrugte of geen
vrugte is nie 'n opsie nie.
Dit bring vir ons nog 'n uitdaging, naamlik om kreatief en innoverend te wees. Groei en
gepaardgaande verandering is nie iets opsioneel in die lewe van gelowige of in enige
gemeente nie. Nuwe benaderings om die ou waarhede in ooreenstemming met wat
God in Sy Woord sê, in die lewe van mense en kerke in te dra, behoort op
verantwoordelike manier daargestel te word. Die GKSA moet bekend wees as kerk
wat 'n katalisator is vir Bybelse verandering. So kan by groei en volwassewording
uitgekom word. Dit is 'n integrale aspek van kerkwees om te streef na die
volwassenheid waartoe die Here ons roep. Dit moet goed beplan word en doelgerig,
standhoudend, gefokus en dwarsdeur die kerkverband uitgevoer word. Dit is belangrik
dat mense tot verandering geroep word, en nie net veranderinge aangebring word nie.
Dit is ook belangrik dat alle vlakke van ons kerkregering sal inpas by hierdie
bedieningsfokus.
3.

Bevinding
Die GKSA het die grootste “skat” en waarheid om te verkondig, met baie goeie
opgeleide predikante. Die bedienigsfokus van predikante, Kerkrade en gemeentes moet
so verander dat hierdie “skat” verpak kan word op wyse wat mense aanspreek.
Indien die GKSA Christus se beeld uitdra soos Hy dit in sy Woord aan ons leer en so die
nood van die wêreld aanspreek, vertrou ons dat die kerk van die Here weer sal groei.
Daarom is dit uiters belangrik dat omdraai strategie daargestel word. Ons word deur
omstandighede verplig om ons plig uit te voer, om alles in ons vermoë te doen om
positiewe groei te bewerkstellig, gegrond op die suiwer verkondiging van die Woord van
God, asook die egte uitlewing daarvan.

4. Aanbeveling
4.1 Dat omkeerstrategie in die GKSA uitgewerk, beplan en gevolg word om die dalende
tendens in lidmaatgetalle in die GKSA en ander kerke in Suidelike Afrika om te draai,
sodat die kerk van ons Here in Suidelike Afrika kan groei en Sy koninkryk so uitgebou
kan word.
4.2 In antwoord op Christus se opdrag tot die uitdra van die evangelie, en op dit wat Hy Sy
kerk geroep het om te doen en te wees, word elke gemeente en meerdere vergadering
van die GKSA opgeroep om afsonderlik en gesamentlik te beplan om kerke te wees
wat God verheerlik deur mense te begelei tot geloofsvolwassenheid, sodat gelowiges
saam verantwoordelikheid kan neem om mense en gemeenskappe onder die gesag
van Christus te bring.
4.3 Dat in afhanklikheid van God in elke gemeente en kerklike vergadering van die Here
gesmeek word dat ons as gelowiges onder leiding van Sy Gees, sal soek om ons
Verlosser te behaag in alles wat ons doen, godvrugte lewe sal leef, en gevul sal
wees met biddende en opofferende deernis vir diegene in die hele wêreld wat verlore
is.
4.4 Dat elke plaaslike kerke opgeroep word om getallegewys uit te brei, hul lidmate toe te
rus en te versorg, en die moeder-kerke te word van soveel as moontlik geloofsgroepe
en gemeentes, asook om deur inisiatiewe en samewerking in te dring met die
evangelie in strukture van die samelewing wat buite die bereik van die plaaslike kerk is.
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4.5

Dat die GKSA haar ten doel stel om die aantal goed opgeleide persone (georden, niegeorden, voltyds, deeltyds, vrywillig) te vermenigvuldig, wat die evangelie kan uitdra op
‘n liefdevolle, toegewyde wyse op elke moontlike lewensterrein.
4.6 Dat die lewenswyse van die GKSA (insluitende ons kerk etos, gewoontes, Kerkorde,
die gebruik van hulpbronne, kerklike Deputaatskappe, ondersteuningspersoneel ens.)
voortdurend hervorm word, om aan die opdrag van ons Here aan ons as die kerk te
kan voldoen.
4.7 Studiedeputate moet aangewys word om studie te doen
4.7.1 Van gemeentes wat groei en van gemeentes wat krimp, en om in te gaan wat sulke
gemeentes in gemeen het.
4.7.2 Van omkeerstrategieë wat in ander kerke oor die wêreld uitgevoer is, en die resultaat
daarvan.
4.7.3 Van hoe lidmate kerkwees en hulle roeping daarin ervaar.
4.7.4 Van materiaal wat beskikbaar is vir die opleiding van lidmate, asook die ontwikkeling
van nuwe materiaal.
4.7.5 Van die suiwerheid en toepaslikheid van die leer wat op elke vlak verkondig word,
asook hoe dit verder uitgebou kan word.
Besluit: Aan die beskrywingspunt word gevolg gegee.
F.
1.

RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE
Opdrag
Die opdrag van die ad hoc Kommissie is om die Sinode te adviseer oor die wyse waarop
die besluite wat die Sinode 2012 reeds geneem het oor bogenoemde sake en wat met
mekaar verband hou, ordelik tot uitvoering te kan bring.
Besluit: Goedgekeur.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Die Kommissie het verskeie persone gevra en geleentheid gegee om hulle insette te
lewer by die Kommissie:
Dr HG Stoker, proff BJ de Klerk, TD Mashau, SJ van der Merwe, dr ALA Buys, di JGL
van der Walt, JF Fleischmann, IW Ferreira en dr Leo Douma van Australië.
Besluit: Kennis geneem.
3. Bevindings
3.1 Die Kommissie het bevind dat daar soveel oorvleueling is in die sake wat in die
verskillende Beskrywingspunte en die Rapport aangeraak word, dat dit noodsaaklik is
om EEN Deputaatskap aan te wys.
3.2 Om seker te maak dat al die sake genoegsame aandag geniet is dit ook noodsaaklik
dat die Deputate in subgroepe kan onderverdeel soos nodig met ’n opdrag om al die
sake deeglik te hanteer.
3.3 Dit is ook nodig dat hulle die mandaat het om wanneer nodig ander lede en spesialiste
op spesifieke terreine te koöpteer.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.3 kennis geneem.
4.

Sake waaroor die Sinode besluit
Aanbevelings
4.1 Die Sinode wys Deputate aan om al bogenoemde sake tot uitvoer te bring.
4.2 Die opdrag van die Deputate is om die opdragte in Beskrywingspunte by 24.14, 24.15
en 25.4 [in Handelinge 2012] asook die twee stelle opdragte in die Rapport 24.6 uit te
voer.
Besluit: Punte 4.1 en 4.2 goedgekeur.
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25.5

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE NOORDWES OOR OPENBARE
GETUIENIS OOR DIE EKOLOGIESE KRISIS (Art 213)

A. Ds HS Coetzee stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
Openbare getuienis oor die ekologiese krisis – vanuit Suid-Afrika.
Streeksinode Noordwes het op sy sitting van 22 November 2011 aan die volgende
Beskrywingspunt gevolg gegee met die bedoeling om dit op die Agenda van die Algemene
Sinode te plaas.
Die bedoeling van die Beskrywingspunt is:
(a) die Algemene Sinode van die GKSA neem ’n besluit oor die saak en daarna ’n
getuienis die wêreld instuur
(b) hierdie Beskrywingspunt as stimulus kan dien sodat die Sinode vir die GKSA ’n vaste
belydenis of standpunt oor hierdie saak sou kon ontwikkel.
Openbare getuienis oor die ekologiese krisis vanuit Suid-Afrika
Ons bely
1. dat die goeie God die planeet aarde en die groot heelal geskape het en dat die aarde en
die volheid daarvan aan Hom behoort; Hy is die groot Eienaar en Regeerder van alles
(Gen 1,2, Jes 40:26, NGB, art 12, HK, So 9)
2. dat Hy die mens na sy beeld geskape het en aan die mens die opdrag en
verantwoordelikheid gegee het om die skepping te bewoon, te bewerk, te beheers en te
bewaak (Gen 1:27, 28, Ps 8:4-9)
3. dat die mens vanweë sy magsug, eersug, hebsug en genotsug die ganse skepping in
wanorde en chaos gedompel het en dat die duidelike tekens daarvan oral te sien is in
gebroke verhoudings van die mens met God en sy medemens en in vernieling en selfs
vernietiging van die omgewing en natuur (Gen 3:17-19, Rom 8:19-22, NGB, art 14)
4. dat God in Jesus Christus en deur sy Gees ’n nuwe begin in hierdie stukkende wêreld
gemaak het en dat Hy aan mense nuwe harte gee om in alle opsigte nuut te dink en te
lewe (Op 21:5) verder dat sy koninkryk van vrede, vryheid en heelheid aangebreek het
en dat Hy ons as mense in hierdie proses van heling en vernuwing betrek
5. dat Hy uiteindelik – deur die oordeel heen - ‘n nuwe skepping belowe en dat Hy ons as
mense oproep om nou reeds in daardie rigting te lewe en daarheen op weg te gaan (2
Pet 3:10-13, Op 21:1-5)
6. dat die tyd aangebreek het dat, waar in die verlede besondere aandag gegee is aan die
herstel van die mens se verhouding tot God asook die herstel van mense se
verhoudings onderling, daar ook gefokus moet word op die mens se verhouding tot die
geskape werklikheid (Deut 22:6, Spr 12:10-11).
Ons is diep besorg oor
1. die ongebreidelde bevolkingsaanwas van baie volkere op aarde wat toenemende en
onhoudbare druk op die aarde se beperkte hulpbronne en lewensonderhoudstelsels
plaas
2. die toenemend-onvolhoubare vlakke van uitbuiting en besoedeling van die biosfeer,
atmosfeer en hidrosfeer deur die mens in sy selfsugtige soeke na meer hulpbronne en
energie ter wille van ekonomiese welvaart
3. die genadelose wyse waarop sommige lande, organisasies en individue voortgaan om
die omgewing te vernietig ter wille van eie gewin, en
4. die uiters oneweredige verspreiding van welvaart op aarde, sodat sommige mense in
ellende en hongersnood verkeer terwyl andere in oorvloed en oordaad lewe.
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Wat Suid-Afrika betref
Ten spyte van die pogings van verskeie groepe en toegewyde individue om God se aarde te
beskerm, is ons besorg oor:
1. die groot koolstofvoetspoor van Suid-Afrika wat ten spyte van internasionale tendense,
steeds primêr konsentreer op die ontginning en verwerking van fossielbrandstowwe om
in ons energiebehoeftes te voorsien
2. die onvolhoubare uitbuiting van ons mariene hulpbronne deur inheemse sowel as
uitheemse volkere en organisasies
3. die verswakkende watergehalte in ons riviere agv swak-funksionerende stedelike
afvalwaterbehandelingsaanlegte, asook besoedeling van oppervlak- en grondwaterbronne deur operasionele en uitgewerkte myne, industrieë en die landbousektor
4. toenemende besoedeling van ons grond deur elektroniese-, mediese-, huishoudelike-,
industriële- en mynafval
5. onvolhoubare erosie van kosbare landbougrond agv nie-volhoubare bewerkingsmetodes
en oorbeweiding
6. die verlies aan biodiversiteit agv ‘n voortdurende uitbuiting en vernietiging van die
omgewing deur mense
7. die skynbare onvermoë van leiers om die onvolhoubare gaping tussen ryk en arm te
verklein.
Ons doen ‘n beroep op alle mense, alle maatskappye, alle nywerhede, alle regerings
en alle godsdiensgroepe en kerke in die wêreld
1. om ‘n totale mentaliteitsverandering te ondergaan waarin groter waardering en
sensitiwiteit vir die omgewing as skepping van God ontwikkel word
2. om ‘n duidelike, ondubbelsinnige en openbare standpunt in te neem teen die enorme
besoedeling en misbruik van die skepping van God
3. om ons verantwoordelikheid t.o.v die omgewing na te kom, die besoedeling, vernieling
en vernietiging daarvan te staak en verantwoordelike ontwikkelingsprogramme daar te
stel ten einde ‘n leefbare aarde aan ons nageslag na te laat
4. om ‘n eenvoudiger leefstyl aan te leer en groter mededeelsaamheid teenoor armes en
minderbevoorregtes te openbaar
5. om ‘n gesonde balans tussen bewaring en ontwikkeling te vind wat enersyds die armes
sal help om menswaardig te leef maar wat andersyds nie die natuurlike hulpbronne sal
uitput en die omgewing onnodig sal skend nie
6. om groter klem te lê op die herwinning en hergebruik van afvalmateriaal
7. om die verpakking van produkte op ekologies-sensitiewe wyse te doen, met besondere
aandag aan die uitfasering van plastiek as verpakkingsmateriaal
8. om doelgerig te strewe na die ontwikkeling van alternatiewe, volhoubare energiebronne
9. om
kweekhuisgas-vrystellings
drasties
te
verminder
om
mensgedrewe
klimaatsverandering te beperk
10. om gesinsbeplanning op verantwoordelike wyse aan te pak en dat leiers hierin duidelike
leiding sal gee
11. om godsdiensgroepe en kerke op te roep om hulle profetiese getuienis in verband met
ekologiese vraagstukke duideliker en meer indringend na te kom
12. om voortdurend voorbidding daarvoor te doen dat mense verantwoordelik met die
skepping as kosbare gawe van God sal omgaan en dat die koninkryk van God spoedig
in sy volheid sal kom
Besluit:
1. Aan die beskrywingspunt word gevolg gegee (wysigings reeds aangebring –
Deputate Handelinge).
2. Deputate word aangewys om die getuienis verder te verfyn en aan die volgende
Sinode voor te lê.
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26. Evangelisasie
26.1

BESKRYWINGSPUNT STREEKSINODE PRETORIA OOR SENDINGORDE
EN SENDINGDEPUTATE (Art 215)

A. Dr GJ Meijer stel die beskrywingspunt.
B. Die beskrywingspunt word staande die Sinode afgehandel.
C. BESKRYWINGSPUNT
1. Beskrywingspunt
Dat die Sinode:
1.1 ’n Kerkorde-artikel met die volgende bewoording goedkeur: “Die Algemene Sinode stel
’n Sendingorde vas in sover algemene bepalings daarvoor nodig is” (vgl Acta 1964:62,
KO, art 52).
1.2 Sendingdeputate aanwys om aan die hand van die Sendingorde wat deur Sinode 1967
goedgekeur is (Acta 1967:240-242) ’n geaktualiseerde Sendingorde voor te berei wat
deur Sinode 2015 goedgekeur kan word.
2. Motivering
2.1 Sendingorde
2.1.1 Sinode 1964 het, met die vasstelling van die hersiene Kerkorde, in art 52 bepaal dat
“die Nasionale Sinode ’n Sendingorde vasstel in sover algemene bepalings daarvoor
nodig is” (Acta 1964:62).
2.1.2 Sinode 1979 het art 52 van die 1964-Kerkorde laat verval. Die hoofrede wat vir die
verval van art 52 gegee word, was die destydse noodsaak om ’n ekstra Kerkordeartikel met die oog op die instelling van ’n Algemene Sinode te skep; ’n rede wat tans
nie meer geldig is nie (vgl Rapport Kerkorde van die CJBF).
2.1.3 Verdere redes wat Sinode 1979 vir die verval van art 52 aangevoer het, is dat
“sending primêr die taak van die plaaslike kerk is” en dat “’n Sendingorde nie meer
nodig is wanneer prinsipieel tussen kerk en sending onderskei en geskei word nie”
(Acta 1979:554, 2.2.3.4.4 (ii)). Dié redes word nie verder deur die Sinode 1979
toegelig of gemotiveer nie.
2.2 Sendingdeputate
2.2.1 Nieteenstaande die feit dat Sinode 1979 besluit het om art 52 van die 1964-Kerkorde
te laat verval, is daar deur talle Sinodes daarna voortgegaan om Sendingdeputate
met ’n duidelik omskrewe opdrag aan te wys (Acta 1982:577, 6; Acta 1985:153, 21;
Acta 1988:380, 4.4; Acta 1991:357, 4; Acta 1994:268, 4).
2.2.2 By Sinode 1997 het ’n Rapport van die Sendingdeputate gedien. In die Rapport word
aanbeveel dat daar weer Deputate met ’n duidelik omskrewe opdrag benoem word.
Sinode 1997 het sonder enige genotuleerde motivering besluit om nie weer
Sendingdeputate te benoem nie (Acta 1997:279, 4).
2.3 Nood
2.3.1 Op die oomblik is daar heelwat plaaslike kerke wat hulle aktief vir sendingwerk
beywer. Talle sendinguitreike word binne en buite die land onderneem.
2.3.2 Afgesien van plaaslike aksies is daar aktiwiteite wat op groter skaal georganiseer
word, onder andere deur CRUMA (http://www.cruma.co.za/).
2.3.3 Daar is al pogings aangewend om die verskillende sendingaktiwiteite van gemeentes
opnuut met mekaar in verband te bring, sodat daar geen oorvleueling in die werk
plaasvind nie. Die GK Cachet stel vir 26-28 Augustus 2011 ’n konferensie in die
vooruitsig waartydens onder andere gehandel sal word oor sinchronisering van
sending- en evangelisasiewerk.
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2.3.4 Sinode 2000 (Acta 2000:252) het ’n Beskrywingspunt goedgekeur waarvolgens
sendingsamewerking tussen die GKSA en buitelandse kerke bevorder moet word.
Die saak is aan die Deputate vir Ekumeniese Aangeleenthede opgedra.
Laasgenoemde Deputate het reeds ’n omvangryke taak wat betref die aangaan en
onderhouding van bande met ander Gereformeerde Kerke.
2.3.5 In geheel gesien blyk dit van kardinale belang te wees dat die kerke in Algemeen
Sinodale verband opnuut afsonderlik Sendingdeputate aanwys, wat sal help toesien
dat die sendingopdrag van ons Here Jesus Christus gehoorsaam en sinvol uitgevoer
word.
Besluit: Aan die beskrywingspunt word gevolg gegee.
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27.

RAPPORTE : BENOEMING VAN DEPUTATE (Artt 73, 263, 287)

A. Dr PH Heystek stel die rapporte.
B. Die rapporte word staande die Sinode afgehandel.
C. EERSTE RAPPORT
1. Opdrag
Die aanwys van Deputate soos deur die Sinode besluit.
Besluit: Kennis geneem.
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem
2.1 Oor die werkswyse hou die Kommissie hom by die volgende besluite van vorige
Nasionale Sinodes:
2.2 Kerke en Deputategroepe verskaf vooraf name van geskikte persone wat op
Deputategroepe voorgestel word aan die Direkteur van die Administratiewe Buro (Acta
1991:69, 3.3.12.2; 1994:727, 1.2.1). Volgens die Uitvoerende Bestuurder van die
Administratiewe Buro is daar geen name by hom ingedien nie.
2.2.1 Afgevaardigdes na die Sinode stel persone voor deur name met motivering daarby
skriftelik aan die Kommissie te verskaf.
2.2.2 Die volgende kriteria geld vir benoeming op ’n Deputaatgroep: kundigheid,
belangstelling, studierigting, beskikbaarheid, gesonde wisseling, kontinuïteit, inbring
van jong kragte, en afstande (Acta 2000:536, 2.4).
2.2.3 Voor die Finale Rapport aan die Sinode voorgelê word, word die Rapport aan die
Moderamen vir finale advies voorgelê, waarna die Rapport in die vergadering dien.
2.2.4 Geen emeriti of emeritusprofessore moet in Deputaatgroepe benoem word nie.
Diensdoende professore moet sover moontlik ook nie in Deputaatgroepe benoem
word nie (Acta 1979:179, 8.4; 1991:69, 3.3.12.2d; 1994:729, 1.2.4). Professore kan
wel as adviseurs tot Deputategroepe gevoeg word.
2.2.5 Bepalings vir die samestelling van die Bestuur van die Administratiewe Buro en
Trustees van verskillende Trustfondse word volgens die onderskeie Reglemente
saamgestel.
2.3 Voorstellers en dié wat voorgestel is, moet in ag neem dat as gevolg van hoë reiskoste
weens afstande, beperkte aantal Deputaatgroepe en die moontlikheid van te groot
Deputaatgroepe, dit nie vanselfsprekend is dat almal wat voorgestel word, in ’n
bepaalde Deputaatgroep opgeneem sal kan word nie.
Besluit: Punte 2.1 tot 2.3 kennis geneem.
3. Sake waaroor die Sinode besluit
3.1 Die Sinode keur met inagneming van 2.1 tot 2.3 hierbo die volgende werkswyse goed:
3.1.1 Afgevaardigdes het geleentheid tot Maandagoggend, 9 Januarie 2012 om 9:00 om
nog name van persone deur te gee vir moontlike benoeming op Deputaatgroepe.
3.1.2 Dit moet skriftelik ingedien word by die Skriba van die Kommissie, naamlik dr PH
Heystek.
3.1.3 Afgevaardigdes moet vrymoedigheid neem om hulle eie name ook deur te gee indien
hulle self op ’n Deputaatgroep sou wou dien.
3.1.4 Ten einde voorgestelde moontlike Deputate te kan bereik, word gevra dat volledige
voorletters en van van die voorgestelde, asook telefoonnommers en adres verskaf sal
word.
3.2 Die Kommissie lê ’n voorlopige Rapport aan die Sinode voor op Woensdag, 11
Januarie 2012. Die Rapport word nie in die oop vergadering bespreek nie.
Beredenering: In die werkswyse van hierdie Kommissie is persone en nie sake nie,
soos hoofsaaklik die geval is by ander Kommissies, ter sprake. Die goeie naam en eer
van my naaste is ter sprake (Eks 20:16, HK, Sondag 43). Ten einde die Negende
Gebod gehoorsaam te wees, hoor die Kommissie aanbevelings en beredeneringe ten
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opsigte van voorgestelde persone op Deputaatgroepe in vertroulikheid aan. Die
Kommissie plaas ’n hoë premie daarop om hierdie vertroulikheid te handhaaf.
3.3 Die Kommissie lê die Finale Rapport aan die Sinode voor op Vrydag, 13 Januarie
2012. Geen bespreking word daaroor gevoer nie, daarom word afgevaardigdes
versoek om vooraf insette by die Kommissie te lewer.
3.4 Die Sinode benoem ook dr HG Stoker as ‘n lid van die Kommissie vir die Benoeming
van Deputate.
Besluit: Punte 3.1 tot 3.4 goedgekeur.
D. TWEEDE RAPPORT
Besluit: Neem kennis met goedkeuring van 2.1 en verwys na genoemde Kommissie vir
afhandeling binne die Ordereëlings soos vasgestel.
E. FINALE RAPPORT
1. Opdrag
Die aanwys van Deputate soos deur die Sinode besluit.
2. Sake wat Deputaatgroepe in ag moet neem
2.1 Deputate behoort hulle opdragte so uit te voer dat dit kostevriendelik sal wees. Dit
behels dat reiskoste tot die minimum gehou behoort te word en daarom sover moontlik
van die e-pos, telefoonkonferensies en Skype gebruik gemaak sal word. Die versoek
word gerig in die lig van die feit van die hoë aantal Deputaatgroepe wat hoë koste vir
die kerkverband in die hand kan werk.
2.2 Deputate moet noulettend ag gee op hulle opdragte en daaraan hou. So word
Sinodebesluite na behore uitgevoer en word ongelukkigheid oor uitbreiding van en
kontinuering van opdragte voorkom.
2.3 Wanneer afwykings ten opsigte van opdragte van die Sinode voorkom, behoort dit na
behore in Rapporte aan die volgende Sinode verdiskonteer te word.
3. Voorlopige voorgestelde Deputategroepe
3.1 BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE DIENSBURO
Ds EJ Tiemensma (Voorsitter), brr HSJ Vorster (Sekretaris), LJ Kruger (Finansies), P
Joubert (Randburg) (IT en Stelselkundige), ds W Vogel (Trustees), oudl MC Erasmus
(Eiendomme), prof G Badenhorst (Regskundige), oudl JH van der Merwe (Ontdekkers
– Mensbestuur), di LH van Schaik (Kuratore), CA Jansen (Skakeldeputate) en dr
Wymie du Plessis (Fondsbestuurder).
Sekundi: Dr D Lartz (Kurator), ds PJ Nel (Trustees), dr JA Kruger (Klerksdorp)
(Mensbestuur/Eiendomme), brr P Viviers (Regskundige), JP Snyman (Koster), ds ME
Makhobosi en oudl DM Kruger.
Ouditkomitee: Brr JP Snyman (Koster), JA Venter (Klerksdorp) en oudl SO Oostruis.
Skakeldeputate: Di LH van Schaik (Voorsitter), W Vogel (Ondervoorsitter), CA Jansen
(Skriba) en dr W du Plessis.
Verteenwoordigers uit Streeksinodes:
Suidelike Streeksinode: Di CCA Vrey (Wes-Kaap) en J Malan (Oos-Kaap).
Streeksinode Pretoria: Ds PJ Nel.
Oostelike Streeksinode: Di CA Jansen (s), RP Buys en MA Modise.
Streeksinode Randvaal: Dr D Lartz en ds CJC Roets.
Streeksinode Noordwes: Di W Vogel en GJ Erasmus.
Streeksinode Bosveld: Di CJJ Putter, N Boy en dr DJ de Kock.
Streeksinode OVS en Natal: Di WJ Botha (Sentraal en Suid Vrystaat), JJ de Bruyn
(Oos Vrystaat) en JP Sithole (KwaZulu Natal).
3.2

DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING KRAGTENS KO, ARTIKELS 11, 13 EN 20
Verkose lede Trustees PPF: Di CA Jansen, PJ Nel, LH van Schaik (v) en W Vogel.
Sekundi: Di CJC Roets en MP Fourie.
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Kundiges benoem: Brr JJ Howell (Randburg, Ondervoorsitter), BD Bakker
(Standerton), JH van der Merwe (Ontdekkers) en AJ Kruger (Kroonstad).
Adviseur: Br BG Kukkuk (Meyerspark).
Aangewese lede: Di JP Sithole en RS Hobyane.
Hoofbeampte: Dr Wymie du Plessis.
Adjunk-Skriba en Fondsbestuurder: Dr W du Plessis.
Sekundi vir moontlike koöptering: Br B van der Merwe (Rietvallei).
Aktuaris: Me M Venter.
3.3

DEPUTATE EKUMENISITEIT (Binnelands)
Di PW Kurpershoek (Voorsitter), MA Modise, drr H Goede (Skriba), RM van der
Merwe, PH Heystek, di C Aucamp, PJ Venter en oudl PWH Aucamp.
Sekundi: Ds TJ Potgieter, dr DF Muller en oudl SO Oostruis.
Adviseurs: Proff SP van der Walt en J Smit.

3.4

DEPUTATE EKUMENISITEIT (Buitelands)
Dr DG Breed (Voorsitter), di HS Coetzee (Skriba), IW Ferreira, CB Swanepoel, dr HM
Zwemstra, di TF Dreyer, HPM van Rhyn, drr PJ Buys, GJ van Wyk, di ASA de Bruyn,
MA Modise en RS Hobyane.
Korrespondente: Ds MJ du Plessis (Australië), dr VE d’Assonville (Europa), di HK de
Kock (Verenigde Koninkryk), BCG Fourie (Ooste), JAT van Blerk (VSA), A Jansen
(Nederland) en R Khumar (Indië).
Sekundi: Di E Kayayan, S Hibbert, TP Diphoko, DG Zwemstra en dr J Lion-Cachet.
Adviseurs: Proff HG Stoker, SP van der Walt en J Smit.

3.5

DEPUTATE OWERHEID
Di C Aucamp (Voorsitter), RP van Wyk (Ondervoorsitter), dr DF Muller (skriba), prof N
Vorster, ds CJH Breed, dr PWB Kruger (Pretoria-Brooklyn), oudl D Hermann en dr JV
Fatuse.
Sekundi: Ds HJP de Beer, brr Gideon du Plessis, AB du Plessis (Bellville-Oos).
Adviseurs: Dr PJ Buys.

3.6 DEPUTATE PUBLIKASIES
3.6.1 Kerklike tydskrifte
Di P Venter (Voorsitter), JG Noëth (Skriba), dr DF Muller, vier redakteurs van
tydskrifte, mev J Fourie (Adjunk-redakteur) en br HSJ Vorster (Administratiewe Buro).
Redakteurs: Die Kerkblad – Dr CN van der Merwe; Die Gereformeerde Vroueblad –
Mev C Steyn; Die Slingervel – Dr CN van der Merwe; Kruispad – Mev Maureen van
Helden.
3.6.2 Kerklike tydskrifte – Ander Afrika tale: Ds RS Hobyane (Tsonga) (sameroeper),
proff TD Mashau (Tshivenda), LH Moretsi (Setswana), dr DK Semenya (Sepedi), di
MJ Letebele (Sesotho) en PT Hlela (isiZulu).
3.6.3 Almanak
Di W Vogel (Voorsitter), J van Schaik, MJ Letebele (Welkom), dr W du Plessis
(Skriba) en oudl MC Erasmus.
Deputate het reg tot koöptering.
3.6.4 CJBF, Kerkorde en Evangelisasiemedia
Dr GJ Meijer (Voorsitter), br JM Earle (Skriba), di CJH Breed, LJ Buys, A Moswubi, br
HSJ Vorster (Administratiewe Buro), dr AH Bogaards en oudl WJ Swanepoel.
Sekundi: Di JF Mouton en S Hibbert.
Deputate het reg tot koöptering.
Adviseurs vir 3.6.1–3.6.4: Proff GJC Jordaan, LH Moretsi, RS Letšosa en PC van
der Walt.
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3.7 TEOLOGIESE SKOOL
3.7.1 Kuratorium
Streeksinode Bosveld
Primi: Di SA Cilliers, PJ Jansen van Nieuwenhuizen, HJP de Beer.
Sekundi: Dr DJ de Kock, di CJ Nagel, G Opperman.
Streeksinode Noordwes
Primi: Drr WC Opperman, SJ van der Merwe, di ED Pelele, PA Coetzee.
Sekundi: Dr TC de Klerk, di PM Lekgetho, P Venter, JJ Cloete.
Oostelike Streeksinode
Primi: Di EJ Tiemensma, LH van Schaik, CJH Breed..
Sekundi: Ds CA Jansen, dr AJ Kruger, ds MA Modise.
Suidelike Streeksinode
Primi: Di BR Kingma, JP van der Walt, MP Fourie.
Sekundi: Di TJ Potgieter, J Malan, dr VJ Fatuse.
Streeksinode Randvaal
Primi: Drr D Lartz, WC Vergeer, ds PM Modise.
Sekundi: Drr H Goede, J Pretorius, KD Semenya.
Streeksinode Vrystaat KwaZulu-Natal
Primi: Di MJ Smidt, JE Temba, dr SJ van der Walt.
Sekundi: Ds PT Hlela, dr PK Lourens, ds AL Pelser.
Streeksinode Pretoria
Primi: Drr DG Breed, PH Heystek, GJ Meijer.
Sekundi: Di CB Swanepoel, IW Ferreira, dr FP Kruger.
3.7.2 Breë Kuratorium
Streeksinode Bosveld
Primi: Dr DJ de Kock, di CJ Nagel, G Opperman.
Sekundi: Di JH Grobler, SJMS Smit, CJ van Vuuren.
Streeksinode Noordwes
Primi: Dr TC de Klerk, di PM Lekgetho, P Venter, JJ Cloete.
Sekundi: Ds HS Coetzee, dr HF van Wyk, di JG Noëth, OI Rooibaadjie.
Oostelike Streeksinode
Primi: ds CA Jansen, dr AJ Kruger, ds MA Modise.
Sekundi: Dr JH Howell, di LSD du Plessis, LJ Buys.
Suidelike Streeksinode
Primi: Di TJ Potgieter, J Malan, dr VJ Fatuse.
Sekundi: Di JH Venter, DHP Wijnbeek, H Reinecke.
Streeksinode Randvaal
Primi: Drr H Goede, J Pretorius, KD Semenya.
Sekundi: Dr ME Schalekamp, di HC van Rooy, TF Dreyer.
Streeksinode Vrystaat KwaZulu-Natal Streeksinode
Primi: Di SZ Phungula, JP Sithole, dr RM van der Merwe.
Sekundi: Di JE Franck, AH Stavast, TJ van Vuuren.
Streeksinode Pretoria
Primi: Di CB Swanepoel, IW Ferreira, dr FP Kruger.
Sekundi: Di M van Helden, PJ Nel, HPM van Rhyn.
3.8

DEPUTATE HISTORIESE SAKE GKSA
Kerkargief en –museum
Di G Opperman (Voorsitter), JG Noëth (Ondervoorsitter), sr C Huisman, di C Jooste,
AH Stavast (Skriba), drr Poen Coetzee (Potchefstroom), J du Plooy (Krugersdorp), brr
J Verhoef (Potchefstroom-Die Bult), J Malunga (Ikageng-Bophirima), AB du Plessis
(Bellville-Oos), di J Malan en SZ Phungula.
Sekundi: Di PJ Venter en NN Ligege.
Adviseurs: Dr JM van Tonder en prof PH Fick.
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3.9

DEPUTATE LITURGIESE SAKE
Dr EJ Smit (s), ds JL van der Schyff (Skriba) saam met die volgende sub-groepe:
Vir Afrikaanse Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere:
dr JA Erasmus, ds JH Grobler, srs Anja Viljoen, Elma de Kock, Alna Smit, dr J van
Rooy (Noordbrug), di JC van Dyk, CJC Roets en dr BAJ van der Merwe.
Sekundi: Ds D Pansegrouw en br W Luitting (Rietvallei).
Adviseurs: Proff PP Kruger, HF van Rooy.
Vir Sesotho Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere:
Di JM Letebele (s), MG Mdluli, TP Diphoko, PM Modise, prof RS Letsoša (Adviseur).
Vir Thsivenda Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere:
Di PT Masase (s), NR Makungo, T Nthangeni, NN Ligege, prof TD Mashau (Adviseur).
Vir Xitsonga Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere:
Ds LP Baloyi (s), dr ME Baloyi (Unisa), ds RS Hobyane, prof TD Mashau (Adviseur).
Vir Setswana Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere:
Di EM Makhobozi (s), ED Pelele, M Molokoane, prof LH Moretsi (Adviseur).
Vir Sepedi Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere:
Dr DK Semenya, ds CP Semenya, prof RS Letšsosa (Adviseur)
Vir Xhosa Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere:
Dr VJ Fatuse, oudl X Matrose, dr FJJ Kruger (Adviseur).
Vir isiZulu Psalms, Skrifberymings en ander geestelike liedere:
Di SZ Phungula, MS Mbatha, dr FJJ Kruger (Adviseur).
Deputate ontvang reg tot koöptasie in alle opdragte.

3.10 DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS
Dr DJ de Kock (Voorsitter), ds J van Schaik, (Skriba), dr ALA Buys, prof PJ Mentz
(Potchefstroom), br R Boshoff (Waterberg Dolerend), oudl K Ndou (Rietvallei), di OA
Oosthuizen, JA Berg, dr M van Loggerenberg, brr MAL Linde (Messina), CJ Coetzee
(Pietersburg) en P Bisschoff.
Sekundi: Dr L Swanepoel, br A Swaters en ds CJ Nagel
Adviseurs: Proff CJ Reinecke (Potchefstroom-Die Bult) en PP Krüger.
3.11 DEPUTATE JEUGSORG
Di HC van Rooy (Voorsitter), TJ van Vuuren (Skriba), RA Bain, HV Venter, MG Ndluli,
br GLM Erasmus (Pretoria-Brooklyn), di RB Fourie, CB Robinson, AJ Coetsee en br PJ
Grobler.
Sekundi: Di DG Zwemstra, A Venter en JP le Roux.
Adviseurs: Ds BCG Fourie, proff G Breed en LH Moretsi.
Redakteur Kruispad: Sr M van Helden.
Adviseur Kruispad: Dr AJ Krüger.
3.12 DEPUTATE KATKISASIE
Di PJ Nel (Voorsitter), BR Kingma (Skriba), JP van der Walt, P Venter, W van den
Heever, br J Dreyer, di TP Diphoko, PM Modise, ED Pelele, PJ van Blerk, OL Moncho,
S Hibbert, TJ Moletsane, br P Bisschoff (Die Kandelaar), srs L van der Kooy en K
Buys.
Adviseurs: Proff G Breed, RS Letšosa en dr SJ van der Merwe.
Opdrag: Sluit ook katkisasielesmateriaal in Tswana in.
3.13 DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE
Ds HPM van Rhyn (Voorsitter), drr DK Semenya (Ondervoorsitter), DF Muller (Skriba),
HF van Wyk, De W Saaiman, JH Howell, di PC van Rooy, SD Snyman, dr AH
Bogaards en ds NR Makhungo.
Adviseurs: Proff SP van der Walt, PP Krüger en dr VE d’Assonville.
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3.14 REGSDEPUTATE
Dr RM van der Merwe, adv JL Gildenhuys (Pretoria-Alkantrant), adv LS de Klerk
(Pretoria-Brooklyn), adv GL Grobler (Pretoria-Alkantrant), adv LI Vorster (PretoriaRietvallei), regter JJ Swanepoel (sake wat Namibië raak), prof F Venter (Potchefstroom
Die Bult) en professor in Kerkreg (sameroeper).
Sekundus: Dr JH Howell.
3.15 DEPUTATE DIAKONALE SAKE
Di MJ Erasmus (Voorsitter), GS Kruger (Ondervoorsitter), br HSJ Vorster
(Administratiewe Buro) (Skriba), G Pool (Glenzicht), twee hoofde kinderhuise, oudl F
Pretorius (Odendaalsrus), br JD Pretorius (Montanapoort), di VP Rankgotha
(Bloemfontein) en SM Nhlongo, diak JH Muller (Frankfort) asook 4 benoemings van
diakens deur die algemene ledevergadering van die kinderhuise.
Adviseur: Br CJH Kruger (Pretoria-Alkantrant).
3.16 DEPUTATE VAN DIE ALGEMENE SINODE
3.16.1 Uitgee van Handelinge
Di HJP de Beer (Voorsitter), LH van Schaik, MA Modise, CA Jansen, drr D Lartz en
W du Plessis.
Adviseur: Prof SP van der Walt.
3.16.2 Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode
Ds CA Jansen (Voorsitter), dr D Lartz (Skriba), ds GC Coetzee, dr W du Plessis en
een verteenwoordiger (programmering) uit elke Streeksinode.
Sekundus: ds CJ (jnr) Nagel.
Adviseur: Ds LH van Schaik.
3.16.3 Beoordeling van Appèlle en Beswaarskrifte
Ds PA Coetzee (Voorsitter), dr RM van der Merwe (Skriba), di JE Temba, PM
Lekgetho en dr PK Lourens.
3.16.4 Studiedeputate KO, art 31 Appèlprosedure
Dr GJ Meijer (sameroeper), di CA Jansen, PA Coetzee en prof F Venter.
3.16.5 Deputate Pre Advies Finansies
Di PJ Nel (Voorsitter), J van Schaik (Skriba), ASA de Bruyn (Skriba), oudle HAJ
Oosthuizen en BD Bakker en een (1) lid aangewys deur elke Streeksinode.
Sekundi: Oudle JH Howell en IJ Lessing.
3.17 DEPUTATE BYBEL
Di DJ Bakker (Voorsitter), CJC Roets (Skriba), dr AJ Krüger en ds MA Modise.
Skakeldeputaat Bybelgenootskap: Br H Dekker.
Sekundi: Ds LP van Jaarsveld en dr AH Bogaards.
Adviseurs: Proff GJC Jordaan, PP Krüger en ds NN Ligege.
3.18 DEPUTATE TOEPASSING KO, ART 66
Klassis Potchefstroom.
3.19 DEPUTATE MEDIA
3.19.1 Radio en TV
Di WGM Kotze (Voorsitter), HL Stavast (Skriba), P van Wyk, BC Smit , NN Ligege en
E Kayayan.
Sekundus: Ds PJ Venter.
3.20 DEPUTATE HERVERTALING VAN BELYDENISSKRIFTE EN FORMULIERE
Drr VE d’Assonville (Voorsitter), AH Bogaards en ds E Kayayan.
Adviseur: Prof PH Fick.
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3.21 STUDIEDEPUTATE : AFTREE-OUDERDOM VAN TEOLOGIESE PROFESSORE
Dr EJ de Beer (Voorsitter), ds H Reinecke (Skriba), drr PK Lourens, D Lartz en ds PA
Coetzee.
Sekundus: Ds HL Stavast.
3.22 DEPUTATE: OMKEER-STRATEGIE
Di P Venter (Voorsitter), RA Bain (Skriba), drr FP Kruger, ALA Buys, di IW Ferreira en
G van Wyk.
Deputate ontvang reg tot koöptasie en kan die volgende betrek by die subkomitees:
Srs Ike de Wet, Désireé Muller, oudle Andries Burger, Renier Muller, dr ME
Schalekamp, ds JP Fleischmann, dr JA Erasmus, di HPM van Rhyn, TJ van Vuuren,
TF Dreyer en prop Oupa Nkoana.
Adviseurs: Proff HG Stoker, G Breed, TD Mashau en dr PJ Buys.
3.23 SENDING DEPUTATE
Di CB Swanepoel (Voorsitter), C Jooste (Skriba), JP du P Aucamp, dr SJ van der
Merwe en ds TP Diphoko.
Adviseur: Prof TD Mashau.
3.24 DEPUTATE REGSAANGELEENTHEDE : SOUTPANSBERG
Prof J Smit (Voorsitter), adv Peet Steyn, prof Gerrit Pienaar, dr PH Heystek, di MA
Modise (skakelpersoon), CB Swanepoel en dr KD Semenya.
Sekundus: Oudl JC Roos (Magol).
3.25 DEPUTATE : EENHEID IN VERSKEIDENHEID
Di SD Snyman (Voorsitter), HJP de Beer (Skriba), dr DG Breed, di LH van Schaik, MA
Modise, dr WC Vergeer en ds SA Cilliers.
Sekundi: Di JH Grobler en DG Zwemstra.
3.26 DEPUTATE EKOLOGIE
Dr SJ van der Merwe (Sameroeper), proff IJ (Kobus) van der Walt (Potchefstroom), AL
Rheeder en dr LJ Coetzee (Randburg).
Adviseur: Prof HG Stoker.
Deputate ontvang reg tot koöptasie.
3.27 DEPUTATE TSK HULPFONDS
Oudl J (Koos) Smit (Laeveld) (sameroeper), ds W Vogel, dr EJ de Beer, oudl JH
Howell, br H Jordaan (Pretoria-Noord) en br LP Korsten (Eden).
Adviseur: Prof GJC Jordaan.

Besluit: Die Finale Rapport word goedgekeur.
28. BEDANKINGS (Art 289)
Ds LH van Schaik hou die moontlike emeriti tot 2015 aan die vergadering voor en wens
hulle die seën van die Here toe. Dankwoorde namens die Sinode word gerig aan die
tolke, personeel van die Administratiewe Buro, kosters, kombuispersoneel by Die
Wilgers en personeel van Dennepark en die Ordekommissie.
Dr DG Breed, ondervoorsitter, rig dankwoorde aan die skribaat, die voorsitter, ds SD
Snyman besonderlik vir sy leiding in die vergadering. Die vergadering sing die voorsitter,
ds SD Snyman Ps 134:4 toe.
29. AFSLUITING (Art 290)
Die voorsitter, ds SD Snyman, laat sing Ps 100, lees Mark 4:26-29, rig toepaslike
woorde en doen ‘n gebed.
DIE SINODE VERDAAG
522

