
REGLEMENTE
VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN 

SUID-AFRIKA
(WES-EN-SUID-KAAP)

Soos saamgestel in opdrag van die sinode van 2011

Saamgestel deur die Aktuarius en die Sinodale Taakspan Regte  
van die Sinode van die NG Kerk in SA

Aktuarius: Quintus Heine 

Sinodale Taakspan Regte: Charl Stander (Voorsitter); Smuts Janse van Rensburg 
(Skriba); Tallie van den Heever; Gert van Jaarsveld; Charel Nel; Gideon Basson en Andre 
van Wyk 

NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) Reglementebundel 2011 9pt.indd   1 28/08/2012   03:58:50 PM



VOORWOORD
Met die verskyning van die nuwe Reglemente van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-
Kaap) van 2011, is die proses van herstrukturering van die sinode voltooi. Die proses van 
herstrukturering het in 1999 begin en het deur verskeie fases gegaan, totdat die sinode 
van 2011 finale besluite daaroor geneem het. Alhoewel die besluite van die sinode van 
2011 ’n duidelike nuwe koers aangedui het vir die vestiging van ’n nuwe kerklike kultuur in 
die NG Kerk van die Wes-en-Suid-Kaap, sal dit nog ’n ruk neem om ten volle te realiseer. 

Die proses van herstrukturering het tot gevolg gehad dat ons die bepalinge en 
reglemente van die sinode moes hersien en herskryf. Daar is nie meer afsonderlike 
bepalings en reglemente vir die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) nie. Alle riglyne vir 
die funksionering van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) is in die reglemente van 
hierdie bundel saamgevoeg. Die reglemente is verbruikersvriendelik saamgestel, sodat alle 
besluite oor ’n spesifieke saak in een reglement saamgevat is.

Die reglemente wat in hierdie bundel verskyn, is oorgeskryf in die taal en werkswyse 
van ’n kerk wat: die praktyk van kerkwees op die Woord van die Here wil bou; getrou wil 
wees aan die gereformeerde belydenis en uitvoering wil gee aan God se roeping vir die 
Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap in 2011-2015. 

Toe die moderamen in Februarie 2012 die finale formulerings van die reglemente, in 
opdrag van die sinode goedkeur, was dit voorwaar ’n geestelike hoogtepunt en getuienis 
van ’n kerk wat gehoorsaam wil bly aan sy roeping. ’n Spesiale woord van dank aan die 
Sinodale Taakspan Regte se harde werk om hierdie bundel die lig te laat sien. Ek vermeld 
graag die dagbestuurslede: di. Charl Stander en Smuts Janse van Rensburg vir hulle 
toewyding in die verband.

My gebed is dat hierdie Reglemente tot seën vir elke lidmaat, besonderde amp en 
kerkvergadering sal wees sodat Jesus Christus as hoof en Here van die kerk erken sal word!

Dr Quintus Heine
Aktuarius: NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap)

OPMERKINGS 

 • Die Reglemente van die NG Kerk in SA kan nie sonder die Kerkorde en Reglemente 
van die Algemene Sinode gelees word nie. Die reglemente is gebaseer op die 
Kerkorde van die Algemene Sinode 2011, asook die besluite van die Sinode van die 
Wes-en-Suid-Kaap 2011. 

 • Geslag: Woorde en uitdrukkings wat die manlike geslag aandui, sluit ook die vroulike 
geslag in. Daar is egter gepoog op albei geslagte in die teks te akkommodeer. 

Hand. 2:28
“U het my die paaie van die lewe geleer;

u teenwoordigheid sal my met vreugde vul.”
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REGLEMENT 1
REGLEMENT VAN ORDE

 1. DIE AARD VAN KERKVERGADERINGE

 1.1  Kerkraadsvergaderings is geslote vergaderings tensy die kerkraad anders 
besluit.

 1.2  Meerdere vergaderinge (rings- en sinodevergaderings) word met oop deure 
gehou, tensy die vergadering anders besluit.

 2. WAARDES VIR KERKVERGADERINGE

 2.1 Kerkvergaderinge geskied:
 2.1.1 in biddende afhanklikheid van God die Vader;
 2.1.2 in erkenning van Jesus Christus as die hoof van die kerk;
 2.1.3 onder leiding van die Heilige Gees;
 2.1.4 en aan die hand van die Bybel as Woord van God.

 2.2 Kerkvergaderinge is luisterende vergaderings waar deurlopend 
geloofsonderskeidend na die wil van God gesoek word aan die hand van die 
volgende beginsels:

 2.2.1 luister na die Woord;
 2.2.2 luister na die kerk (belydenisskrifte en kerkpraktyk);
 2.2.3 luister na mekaar en
 2.2.4 luister na die wêreld.

 2.3 Kerkvergaderinge word deurlopend gekenmerk deur die volgende  
waardes:

 2.3.1 leerbaarheid;
 2.3.2 vertroue;
 2.3.3 deernis en 
 2.3.4 openheid. 

 3.  KENNISGEWING VIR KERKVERGADERINGE

 3.1  Behoorlike kennisgewing van vergaderings moet geskied. 

 3.2 Kerkraad
 3.2.1 Gewone vergaderings word op kerkkalenders geskeduleer.
 3.2.2 Gewone vergaderings van die kerkraad word by die erediens en deur 

skriftelike of elektroniese kennisgewing aan kerkraadslede bekend gemaak.
 3.2.3 Vir buitengewone vergaderings moet seker gemaak word dat kennis aan al 

die lede gegee word.

 3.3 Ring
 3.3.1 Gewone ringsvergaderinge word saamgeroep deur ’n kennisgewing van die 

skriba van die ringskommissie, minstens vier weke voor die tyd.
 3.3.2 Buitengewone ringsvergaderinge geskied na behoorlike kennisgewing deur 

die skriba van die ringskommissie. 
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6 | REGLEMENT 1 — ORDE 

 3.4 Sinode
 3.4.1 ’n Gewone sinodevergadering word ten minste ’n jaar tevore deur 

’n kennisgewing van die skriba van die moderamen aan die kerkrade 
byeengeroep.

 3.4.2 Kennisgewing van ’n buitengewone vergadering van die sinode moet binne 
redelike tyd vooraf geskied.

 4.  VOORGANGER TyDENS KERKVERGADERINGE

  ’n Voorganger neem leiding totdat ’n voorsitter verkies is (sien punt 8 van 
hierdie reglement).

 4.1  Kerkraad
 4.1.1 By die jaarlikse verkiesing van ’n voorsitter wys die dagbestuur ’n voorganger 

aan totdat die vergadering konstitueer en ’n voorsitter verkies is.

 4.2 Ring
 4.2.1 By ’n ringsvergadering wys die ringskommissie ’n voorganger aan totdat die 

vergadering konstitueer en ’n voorsitter verkies is.
 4.2.2 In die geval van ’n buitengewone ringsvergadering tree die voorsitter van die 

ringskommissie as voorsitter op.

 4.3 Sinode
 4.3.1 By ’n sinodevergadering wys die moderatuur (dagbestuur van moderamen) 

’n voorganger aan totdat die vergadering konstitueer en ’n voorsitter  
verkies is.

 4.3.2 In die geval van ’n buitengewone sinode tree die voorsitter van die 
moderamen as voorsitter op.

 5. TEENWOORDIGHEID 

 5.1 Al die lede/afgevaardigdes is verplig om kerkvergaderinge by te woon of om 
(t.w.v. sekundi) betyds aan die skriba kennis te gee as hulle nie teenwoordig 
kan wees nie.

 5.2 Lede mag nie die vergadering sonder verlof van die voorsitter verlaat nie.

 6. KONSTITUERING VAN KERKVERGADERINGE

 6.1  Kworum
 6.1.1 ’n Kworum is die aantal lede van ’n vergadering wat teenwoordig moet wees 

om te konstitueer en om wettige besluite te neem. 
 6.1.2 As algemene reël vir kerkvergaderinge geld dat vir konstituering meer as die 

helfte van die lede van die vergadering teenwoordig moet wees.
 6.1.3 Vir wettige besluitneming oor alle sake deur die kerkraad en ring moet meer 

as die helfte van die lede van die vergadering teenwoordig wees.
 6.1.4 Vir wettige besluitneming deur die sinode oor algemene sake moet ’n derde 

van die lede teenwoordig wees. 
 6.1.5 Vir wettige besluite deur die sinode oor tugsake en reglemente moet meer as 

die helfte van die lede teenwoordig wees.
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 6.1.6 Vir al bogenoemde besluite is ’n volstrekte meerderheid meer as die helfte 
van die stemme.

 6.2 Kerkraad
 6.2.1  Vir ’n kerkraadsvergadering is die kworum meer as die helfte van die getal 

dienende kerkraadslede. 

 6.3  Ring
 6.3.1.  Die geloofsbriewe van die afgevaardigdes moet vooraf by die skriba van die 

ringskommissie ingelewer word.
 6.3.2 ’n Kworum (meer as die helfte) van die afgevaardigdes moet teenwoordig 

wees om te konstitueer vir gewone werksaamhede asook vir tugsake.

 6.4  Sinode
 6.4.1  Die geloofsbriewe van alle afgevaardigdes moet minstens vier maande 

voor die aanvang van die vergadering deur die skriba van die moderamen 
ontvang word.

 6.4.2  ’n Volstrekte meerderheid van die afgevaardigdes wie se geloofsbriewe 
ingelewer is, moet teenwoordig wees vir konstituering.

 6.4.3  Vir gewone werksaamhede is een derde van die getal op die presensielys 
’n kworum.

 6.4.4  Vir tugsake is die kworum ’n volstrekte meerderheid van die lede.

 7.  OPENING VAN KERKVERGADERINGE

 7.1  Kerkraad
 7.1.1 Die voorsitter van die kerkraad besluit, met inagneming van punt 2 van hierdie 

reglement, oor die wyse waarop die opening van die vergadering plaasvind.

 7.2  Ring
 7.2.1 Die ringskommissie besluit, met inagneming van punt 2 van hierdie reglement, 

oor die wyse waarop die opening van die vergadering plaasvind. 

 7.3 Sinode
  Die Taakspan vir die Beplanning van die Sinode besluit, met inagneming 

van punt 2 van hierdie reglement, oor die wyse waarop die opening van die 
vergadering plaasvind.

 8.  VERKIESING VAN VOORSITTER 

 8.1  Kerkraad
 8.1.1 Die kerkraad verkies jaarliks ’n voorsitter uit die leraars en ouderlinge van die 

vergadering. (Gegewe die gereformeerde kerkbegrip en die rol wat ’n bedienaar 
van die Woord in ’n gemeente behoort te speel m.b.t. die teologiese en 
kerkregtelike leiding van die kerkraad en gemeente, is dit prinsipieel nie 
verkeerd as ’n leraar van ’n gemeente as voorsitter van ’n kerkraad optree nie. 
Kontrolemaatreëls moet getref word om ’n botsing van belange te voorkom. Die 
Ring het ’n belangrike toesigfunksie in hierdie verband.)

 8.1.2 Die verkiesing geskied volgens punt 9.2 van hierdie reglement.
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 8.2  Ring
 8.2.1  Na konstituering en opening van die ringsvergadering word ’n voorsitter uit al 

die afgevaardigdes op ’n geslote stemwyse gekies. 
 8.2.2  Die verkiesing vind plaas volgens punt 9.2 van hierdie reglement.
 8.2.3  Die tel van stemme word aan ’n taakspan opgedra wat vooraf deur die 

ringskommissie benoem is.

 8.2.4 Ringskommissie
 8.2.4.1 Die ringsvergadering verkies jaarliks ’n voorsitter en ’n addisionele lid (met 

sekundi), wat saam met die skriba, die ringskommissie vorm.
 8.2.4.2 Geen ampsdraer mag dieselfde amp meer as twee agtereenvolgende 

termyne beklee nie.

 8.3  Sinode
 8.3.1  Na konstituering en opening word die voorsitter op geslote stemwyse  

verkies. 
 8.3.2 ’n PSD of ander amptenaar wat as betaalde amptenaar in diens van die 

sinode staan is vanweë die moontlikheid van ’n botsing van belange nie as 
voorsitter van die sinode verkiesbaar nie.

 8.3.3 ’n Voorsitter mag nie vir meer as twee termyne in dieselfde amp verkies 
word nie. 

 8.3.4 Die verkiesing vind plaas volgens punt 9.2 van hierdie reglement.
 8.3.5 Die opneem en tel van die stemme word aan ’n taakspan opgedra wat vooraf 

deur die Taakspan vir Beplanning van Sinode benoem is.

 8.4 ’n PSD of ander amptenaar wat as betaalde amptenaar in diens van die 
sinode staan, is vanweë die moontlikheid van ’n botsing van belange nie 
as voorsitter van die sinodale diensgroep of taakspan waartoe hy/sy vir 
spesialisdiens toegewys is, verkiesbaar nie.

 9.  STEMMING

 9.1  Stemming oor sake
 9.1.1  Elke stemming geskied deur die aanwesige lede. Vir gewone werksaamhede 

moet meer as die helfte van die aanwesige lede (mits dit ’n kworum is) ten 
gunste van ’n voorstel stem om dit aanvaar te kry. 

 9.1.2 Oor alle sake wat nie algemene instemming ontvang nie, word daar gestem 
óf deur die opsteek van hande, óf ingeval van kontensieuse sake op geslote 
stemwyse, indien die voorsitter so reël.

 9.1.3  In die geval van ’n voorstel met amendement(e), word die amendement(e) 
eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste wat ingedien 
is, en daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendement(e) gewysig. 
Slegs indien al die amendemente verwerp word, stem die vergadering oor die 
oorspronklike voorstel. Na elke stemming word die uitslag bekend gemaak.

 9.1.4  Wanneer die stemming oor ’n saak gelykop is, moet die saak as onbeslis 
beskou word, maar dit kan by ’n later geleentheid weer voor die vergadering 
gebring word.

 9.1.5  Indien die vergadering se dagbestuur oordeel dat die situasie dit vereis kan 
’n stemming oor ’n saak ook per omsendbrief of elektronies geskied. 
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 9.2  Stemming oor persone
 9.2.1 Indien die stemming op persone betrekking het, geskied dit op geslote 

stemwyse en wel op die volgende manier:

 9.2.2  Verkiesing van ampsdraers van vergaderings
 9.2.2.1 ’n Nominasielys word gevorm. Daarvoor word nie meer name op 

’n nominasiebrief geplaas as die getal persone wat gekies moet word nie.
 9.2.2.2 Slegs die name van persone wat nie onder amptelike kerklike tug is nie, mag 

op ’n groslys geplaas word.
 9.2.2.3 Daar mag geen ooreenkoms of afspraak in stryd met die kerklike orde 

gemaak word nie.
 9.2.2.4 Nadat die nominasielys opgestel is en voordat daar tot stemming oorgegaan 

word, mag die voorsitter of die taakspan wat die verkiesing hanteer, inligting 
verstrek in verband met die genomineerdes, met dien verstande dat hierdie 
mededelinge positief, saaklik en nie propagandisties van aard is nie.

 9.2.3 Verkiesing van kerkraadslede: ouderlinge en diakens
 9.2.3.1 ’n Nominasielys word gevorm. Daarvoor word nie meer name op 

’n nominasiebrief geplaas as die getal persone wat gekies moet word nie.
 9.2.3.2 ’n Kerkraad het die reg om ’n taakspan vir pre-advies te benoem. Die name van 

lidmate wat deur die taakspan vir pre-advies voorgelê word, word op die groslys 
geplaas, met dien verstande dat enige lid van die vergadering, die konsulent 
uitgesonderd, die reg behou om verdere nominasies op die groslys te plaas. Die 
taakspan vir pre-advies moet uit minstens vyf lede bestaan waarvan ten minste 
drie lede kerkraadslede moet wees. Lidmate kan ook benoem word.

 9.2.3.3 Vir die verkiesing van kerkraadslede en ander ouderlinge en diakens, het 
belydende lidmate die reg om name by die skriba van die kerkraad/taakspan 
vir pre-advies in te dien.

 9.3 Adviserende teenwoordigheid
 9.3.1 Persone wat ’n vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon, mag aan 

die besprekings deelneem, maar het nie stemreg nie. Hulle mag ook nie 
voorstelle maak of sekondeer nie.

 10. BEROEPING / BENOEMING

 10.1 Beroeping van ’n bedienaar van die Woord vir gemeente
 10.1.1 Die kerkraad het die reg om ’n taakspan vir pre-advies te benoem.
 10.1.2 Die kerkraad bepaal die spesifieke vereistes waaraan die kandidaat wat 

beroep word moet voldoen.
 10.1.3 Die kerkraad besluit oor die wyse en prosedure waarop die groslys 

saamgestel word en die beroeping sal geskied.

 10.1.4 Die taakspan vir pre-advies: 
 10.1.4.1 bestaan uit minstens vyf lidmate van die gemeente waarvan te minste drie 

kerkraadslede moet wees (sien Kerkorde artikel 7);
 10.1.4.2 stel die groslys saam volgens besluit van die kerkraad;
 10.1.4.3 kan verdere inligting oor die persone wie se name op die groslys verskyn, 

inwin voordat die name aan die kerkraad voorgelê word vir beroeping;
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 10.1.4.4 lê ten minste drie voorkeurkandidate aan die kerkraad voor vir beroeping. 
Ander aansoeke en nominasies word ook voorgelê. 

 10.1.5 Die beroeping geskied uit die groslys en vind met geslote stemming plaas en 
wel volgens punt 9.2 van hierdie reglement. 

 10.1.6 Vir die beroeping van ’n predikant in ’n Tentmakerpos of Vaste Termynpos 
hoef daar nie drie name op die groslys te verskyn nie. (Sien ook die riglyne by 
die onderskeie reglemente.) 

 10.2 By benoeming van ’n bedienaar van die Woord in sinodale diens/
kerkverband

 10.2.1 Die moderamen wys ’n gevolmagtigde taakspan aan om die  
vakature te vul. 

 10.2.2  Die taakspan bestaan uit:
 10.2.2.1 die dagbestuur van die diensgroep aan wie die vakature toegewys word;
 10.2.2.2 die Sinodale Koördineringspan (die voorsitter van die SKS tree as 

sameroeper op);
 10.2.2.3 die moderatuur;
 10.2.2.4 in geval van ’n vakature waar ’n beheerraad/taakspan betrokke is, vorm die 

dagbestuur van die beheerraad/taakspan deel van die taakspan.

 10.2.3 Hierdie taakspan tree ook as gevolmagtigde op met die aanstelling van senior 
amptenare van die sinode.

 10.2.4 Die taakspan kan ’n pre-advieskomitee aanwys om ’n groslys vir die 
benoemingsvergadering saam te stel. 

 10.2.5 Indien daar van ’n pre-advieskomitee gebruik gemaak word, word dit 
saamgestel uit twee lede van elk van die liggame wat in 10.2.2 genoem word 
(een lid kan nie twee liggame terselfdertyd verteenwoordig nie). Elke liggaam 
wys sy eie twee lede aan.

 10.2.6 Die preadvieskomitee:
 10.2.6.1 stel die vakature in die Kerkbode bekend, met ’n volledige uiteensetting van 

die besondere vereistes wat ten opsigte van die pos gestel word, ontvang die 
aansoeke en verwerk dit volgens die vereistes van die pos;

 10.2.6.2 het die reg om, nadat aansoeke ontvang is, die groslys nog verder aan te vul. 
Lede van die moderamen kan ook nominasies by die taakspan indien;

 10.2.6.3 of taakspan vir preadvies kan verdere inligting oor die persone wie se name 
op die groslys verskyn, inwin voordat ’n benoeming deur die gevolmagtigde 
taakspan soos in 10.2.2 genoem, uitgebring word.

 11. VERKIESING

 11.1 Verkiesing van persone volgens geslote stemwyse
 11.1.1 Nadat die nominasielys gesuiwer is, word daar vir soveel persone as wat 

gekies moet word, gestem.
 11.1.2 Die persoon op wie die meeste stemme uitgebring is, is gekies, mits die 

getal stemme uitgebring meer as die helfte van die aanwesiges uitmaak 
(’n volstrekte meerderheid).
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 11.1.3 Indien niemand ’n volstrekte meerderheid van stemme van die aanwesige 
lede op hom/haar verenig het nie, vind daar ’n verdere stemming plaas en wel 
uit die name wat die hoogste getal stemme verkry het en saam ’n volstrekte 
meerderheid verkry het.

 11.1.4 Indien ’n gelyke getal stemme op twee of meer name op die groslys uitgebring 
is, op so ’n wyse dat daardeur meer name verkry is as wat vereis word, beslis 
die lot.

 11.1.5 Indien die getal op die groslys presies dieselfde of minder as die getal 
vakatures is, moet daar vir of teen elke persoon gestem word. By ’n staking 
van stemme beslis die lot.

 11.1.6 Indien die vergadering se dagbestuur oordeel dat die situasie dit vereis, kan 
die verkiesing van persone of die aanwysing van kommissies/taakspanne/
projekspanne ook per omsendbrief of elektronies geskied. 

 11.2 Verkiesing van persone volgens elektroniese stemwyse of omsendbrief
 11.2.1 Indien elektronies gestem word, is die werkswyse soos volg:
 11.2.1.1 Die tersaaklike inligting, stemprosedure en keerdatum word duidelik in die 

korrespondensie aan die lede van die vergadering/kieskollege vermeld.
 11.2.1.2 Stemgeregtigdes bring hul stemme volgens die voorgeskrewe  

prosedure uit.
 11.2.1.3 Uitgebragte stemme moet teen die voorgeskrewe keerdatum ontvang word. 

Stemme wat laat ontvang word, word as bedorwe stemme geag.
 11.2.1.4 Na afloop van die keerdatum en -tyd word bepaal of ’n volstrekte meerderheid 

deelgeneem het aan die stemming. Indien wel word die stemme getel.

 12.  VOORBEREIDING, VERLOOP EN BESTUUR VAN KERKVERGADERINGE 

 12.1  Agenda
 12.1.1  Die agenda vir ’n kerkraadsvergadering word deur die voorsitter en 

dagbestuur van die kerkraad opgestel.
 12.1.2  Die agenda vir ’n ringsvergadering word deur die skriba in oorleg met die 

ringskommissie opgestel en moet, indien enigsins moontlik, twee weke voor 
die tyd aan die afgevaardigdes beskikbaar gestel word.

 12.1.3  Die agenda vir die sinodevergadering word deur die moderamen saam met 
die taakspan vir beplanning van die sinode opgestel en moet minstens vier 
weke voor die vergadering aan die afgevaardigdes en sinodale amptenare 
beskikbaar gestel word.

 12.1.4 Indien die dagbestuur so besluit kan buitengewone kerkvergaderings 
met ’n enkele saak op die agenda ook elektronies geskied. Dit moet met 
behoorlike kennisgewing geskied (sien par. 3 van die reglement) en op die 
werkswyse soos in par 11.2 van hierdie reglement uiteengesit. Tugsake kan 
nie elektronies afgehandel word nie. 

 12.2  Voorsitter
 12.2.1  Die voorsitter stel die sake op die agenda aan die orde. 
 12.2.2 Die voorsitter dra die agendapunte wat behandel moet word duidelik voor en 

gee by die behandeling daarvan die nodige toeligting. As die aangeleentheid 
dit vereis, mag hy wenke aan die hand doen om die vergadering te help om 
tot ’n besluit te kom.
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 12.2.3 Wanneer ’n situasie in die vergadering ontstaan, waarvoor hierdie reglement 
nie voorsiening maak nie, handel die voorsitter volgens gebruik en eie 
oordeel. 

 12.2.4 In die geval van beswaar teen die handelswyse van die voorsitter beslis die 
vergadering.

 12.3  Spreekbeurte 
 12.3.1  By die behandeling van sake is elke lid van die vergadering op ’n spreekbeurt 

geregtig.
 12.3.2  As twee of meer lede gelyktydig opstaan, beslis die voorsitter wie die eerste 

spreekbeurt kry.
 12.3.3  Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een spreekbeurt 

oor dieselfde saak nie, behalwe in geval van ’n verduideliking, óf as die 
vergadering daartoe verlof gee, óf as daar van die reg tot repliek gebruik 
gemaak word, óf as ’n amendement ingedien word.

 12.3.4  Die voorsteller het reg tot repliek, maar nie die indiener van 
’n amendement nie.

 12.4  Voorstelle, amendemente, beskrywingspunte, mosies van orde en 
versoekskrifte

 12.4.1  Kerkraad-, ring- en sinodevergaderings
 12.4.1.1  Voorstelle en amendemente van lede van die vergadering moet skriftelik 

ingedien word en deur die voorsteller en sekondant onderteken wees.
 12.4.1.2  Aanbevelings van diensgroepe en taakspanne of tydelike kommissies word as 

voorstelle aan die vergadering hanteer.
 12.4.1.3  Behalwe in die geval van ’n voorstel deur ’n kommissie of van ’n indiener van 

’n beskrywingspunt, het die lid van die vergadering wat eerste opstaan nadat 
die voorsitter ’n saak aan die orde gestel het die reg om die vergadering met 
’n voorstel te dien.

 12.4.1.4  Geen voorstel of amendement mag deur die voorsitter ontvang word voordat 
hy die saak of agendapunt aan die orde stel nie.

 12.4.1.5  ’n Voorstel of amendement wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die verlof 
van die vergadering teruggetrek word nie.

 12.4.1.6  ’n Mosie van orde is ’n voorstel wat betrekking het op die volgorde waarin 
sake ter tafel moet kom, of dat die bespreking van ’n bepaalde saak opgeskort 
of beëindig word, of dat van ’n bepaalde saak afgestap word. ’n Ordemosie 
kan op enige tydstip gedurende die bespreking ingedien word en daaroor 
word dadelik sonder bespreking gestem. Dit word egter aan die oordeel van 
die voorsitter oorgelaat om die mosie terug te hou as hy/sy van mening is 
dat dit aangewend word om ’n behoorlike bespreking van die onderwerp te 
voorkom.

 12.4.1.7  Persone wat ’n kerkvergadering in adviserende hoedanigheid bywoon mag 
nie voorstelle maak of sekondeer nie.

 12.4.1.8  Nie-gesensureerde lidmate mag ’n versoekskrif by kerkvergaderinge  
indien.

 12.4.2  Sinodevergaderings
 12.4.2.1  Voorstelle aan die sinode word ingedien deur sinodale diensgroepe en 

taakspanne, ringe, kerkrade en afgevaardigdes na die sinode. 
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 12.4.2.2 Beskrywingspunte moet minstens drie maande voor die vergadering aan 
die skriba van die moderamen gestuur word. Beskrywingspunte wat nie drie 
maande voor die tyd die skriba bereik het nie, is nie ontvanklik vir die sinode nie.

 12.4.2.3  Voorstelle of amendemente ten opsigte van aanbevelings en 
beskrywingspunte in die agenda van die sinode moet die skriba van die 
moderamen voor die aanvang van die sinode bereik. 

  Die volgende prosedure geld:
 12.4.2.3.1 Die Taakspan vir Beplanning van Sinode verwys dit na die Tydelike 

Kommissie vir Algemene Sake. 
 12.4.2.3.2 Die insenders van beskrywingspunte, voorstelle en amendemente kry die 

geleentheid om hulle saak voor die Tydelike Kommissie vir Algemene Sake 
te stel. 

 12.4.2.3.3 Die aanbevelings van die Tydelike Kommissie dien as voorstelle voor die 
sinode.

 12.4.2.3.4 Indien enige Tydelike Kommissie ’n aanbeveling doen wat ’n aanbeveling 
van ’n sinodale diensgroep of taakspan raak, word die tydelike kommissie 
se voorstel die amendement op die diensgroep of taakspan se oorspronklike 
voorstel. 

 12.4.2.3.5 Indien meer as een sinodale diensgroep of taakspan ’n voorstel oor dieselfde 
saak voor die vergadering het, reël die voorsitter watter een die voorstel is en 
watter een die amendement is.

 12.4.2.3.6 Lede van die vergadering behou wel die reg om amendemente tydens die 
vergadering in te dien. Dit moet skriftelik by die skriba ingedien word.

 12.4.2.4  Beskrywingspunte, voorstelle of amendemente wat veranderinge aan 
die reglemente ten doel het, moet in sodanige vorm wees as waarin die 
voorstellers meen dat dit in die reglemente opgeneem moet word.

 12.4.2.4.1 Beskrywingspunte moet, elk op ’n aparte vel, in duplikaat na die skriba van die 
sinode gestuur word.

 12.4.2.5 Spoedeisende sake van besondere en algemene belang mag deur die 
vergadering in behandeling geneem word, indien die vergadering daartoe 
besluit na besinning en aanbeveling van die moderatuur.

 12.4.2.6 Die inleier van ’n beskrywingspunt of ’n voorstel word beperk tot 
’n spreekbeurt van nie meer as tien minute nie, behalwe met spesiale 
toestemming van die vergadering.

 12.4.2.7 Ander sprekers word beperk tot ’n spreekbeurt van nie meer as vyf minute 
nie, behalwe met spesiale toestemming van die vergadering.

 12.5 Elektroniese kerkvergaderings
 12.5.1 Elektroniese kerkvergaderings (kerkrade, ringe en moderamen) behoort die 

uitsondering te wees, maar kan deur ’n dagbestuur van ’n kerkvergadering 
belê word, indien daar ’n dringende saak opduik en ’n normale vergadering 
nie moontlik is nie.

 12.5.2 Die dagbestuur kan ook a.g.v. ’n versoek van die kommissie/diensgroep 
’n elektroniese vergadering belê.

 12.5.3 Elektroniese vergadering word slegs belê vir ’n bepaalde saak wat nie 
kontroversieel is nie. ’n Dagbestuur kan advies van die aktuarius van die 
sinode inwin indien hulle twyfel oor die meriete van die saak. 
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 12.5.4 Die prosedure vir ’n elektroniese vergadering moet ooreenstem met die 
prosedure van ’n gewone kerkvergadering. Daar moet behoorlik kennis gegee 
word, gekonstitueer word, besluite geneem word en genotuleer word. 

 12.5.5 Die lede van die vergadering moet ’n redelike tyd vooraf elektronies (epos 
of sms) kennis ontvang dat hulle op ’n spesifieke datum moet besluit oor 
’n saak. Hulle moet antwoord of hulle die kennisgewing ontvang het. Met 
hierdie antwoord gee hulle terselfdertyd toestemming dat hulle gereed is vir 
stemming. Daar moet seker gemaak word dat alle lede kennis gekry het van 
die vergadering.

 12.5.6 Met die eerste kennisgewing kan al die tersaaklike inligting, motivering en 
aanbevelings reeds gestuur word.

 12.5.7 Op die tyd (datum) van die vergadering word die epos aan almal uitgestuur 
(gevolg deur ’n SMS) met die versoek dat hulle op ’n bepaalde datum 
binne ’n sekere tydgleuf moet stem. Daar moet ’n redelike tyd (2 tot 5 dae) 
toegelaat word 

 12.5.8 Indien meer as die helfte reageer word dit as ’n wettige vergadering beskou 
(gekonstitueer). ’n Gewone meerderheid van lede wat reageer het se stem 
word die besluit.

 12.5.9 Geen stem kan ontvang word na ’n afsnytyd nie. Dit sou “buite” die 
vergadering wees. Die eposse sal deur skriba van vergadering geverifieer 
moet word. 

 12.5.10 Indien geen besluit geneem kan word nie (vanweë te min wat antwoord) kan 
’n volgende vergadering belê word.

 12.5.11 Die notule van die elektroniese vergadering word op die volgende gewone 
vergadering goedgekeur.

 12.6 Elektroniese vergaderings vir kommissies, taakspanne en diensgroepe
 12.6.1 Dit staan kommissies, taakspanne en diensgroepe vry om elektroniese 

vergaderings te hou met toestemming van en soos ooreengekom deur die 
lede van die betrokke groep.

 12.7  Revisie (hersiening van besluite)
 12.7.1 Algemeen
 12.7.1.1  Revisie van besluite kan toegestaan word, indien oortuigend aangevoer word:
 12.7.1.1.1  dat sekere aspekte van die saak waarom dit gaan in die bespreking tydens 

die vergadering glad nie of onvoldoende aandag gekry het;
 12.7.1.1.2  dat daar inligting na vore gekom het wat die hersiening van die besluit noodsaak.

 12.7.2 By kerkraadsvergaderinge
 12.7.2.1  Besluite wat eenmaal geneem is, mag slegs na voorafgaande kennisgewing 

(bv. deur die agenda) en met toestemming van die vergadering in revisie 
gebring word. 

 12.7.2.2 Die toestaan van die revisie en die bespreking van die saak waaroor die 
besluit gaan, kan by dieselfde vergadering plaasvind.

 12.7.2.3 ’n Besluit kan ook by dieselfde vergadering waartydens dit geneem is in 
revisie kom, indien die vergadering eenparig toestemming verleen. Indien 
hierdie eenparige toestemming nie verkry word nie, kan kennis van revisie vir 
die volgende kerkraadsvergadering gegee word ten einde die toestemming 
van daardie vergadering met ’n meerderheid van stemme te verkry.
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 12.7.3 Revisie van besluite by meerdere vergaderinge
 12.7.3.1 Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Taakspan vir Regte (by 

sinode) of die Ringskommissie (by ring) verwys.
 12.7.3.2  Die aansoeker kry geleentheid om sy redes vir die versoek tot revisie 

persoonlik aan die taakspan/kommissie voor te lê.
 12.7.3.3  Die taakspan/kommissie maak na oorweging ’n aanbeveling ten opsigte van 

elke kennisgewing van revisie aan die kerkvergadering.
 12.7.3.4  Indien revisie deur die kerkvergadering toegestaan word, dien die saak 

voor die vergadering by ’n geleentheid en tyd soos deur die moderatuur of 
ringskommissie bepaal.

 12.7.3.5  ’n Saak kan ook vir oorweging aan ’n volgende vergadering voorgelê word 
d.m.v. die agenda of ’n beskrywingspunt.

 12.7.3.6 Revisie kan ook d.m.v. ’n appèl voor ’n vergadering kom. (Vergelyk artikel 23 
van die Kerkorde.)

 13.  VOORLEGGINGS OF VERSLAE

 13.1 Kerkraad
 13.1.1 Voorleggings of verslae van kerkraadskommissies en diensgroepe kan voor 

’n kerkraadsvergadering aan die lede beskikbaar gestel word. Dit moet egter 
as vertroulik beskou word.

 13.2  Ring
 13.2.1 Voorleggings of verslae van alle ringskommissies, diensgroepe, taakspanne 

en ander persone wat opdragte van die ring moet uitvoer, moet volgens 
die reëling van die ringskommissie voor die ringsvergadering by die skriba 
van die ringskommissie wees wat dit saam met ander toepaslike stukke 
minstens twee weke voor die ringsvergadering aan afgevaardigdes 
beskikbaar stel.

 13.3  Sinode
 13.3.1 Voorleggings van alle sinodale diensgroepe en verslae van taakspanne/

diensgroepe en ander persone wat opdragte van die sinode moes uitvoer, 
moet die skriba van die moderamen minstens vier maande voor die sinode 
bereik en moet minstens vier weke voor die aanvang van die sinode aan die 
afgevaardigdes van kerkrade beskikbaar gestel word.

 14.  PERMANENTE DIENSGROEPE, TAAKSPANNE EN KOMMISSIES VAN 
KERKVERGADERINGE

 14.1  Aanwysing
 14.1.1 Kerkraad
 14.1.1.1 Diensgroepe, taakspanne en permanente kommissies van die kerkraad word 

deur die kerkraad goedgekeur.

 14.1.2. Ring
 14.1.2.1 Diensgroepe, taakspanne en permanente kommissies van die ring word deur 

die ringsvergadering goedgekeur.
 14.1.2.2 Die ringskommissie word per geslote stemwyse verkies.
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 14.1.3 Sinode
 14.1.3.1 Diensgroepe en taakspanne van die sinode word deur die vergadering 

goedgekeur nadat ’n voorlegging van die Tydelike Taakspan vir 
Kommissies (wat bestaan uit die voorsitters van vorige diensgroepe en 
taakspanne asook die skriba van elke ring) ontvang is. Die assessor neem 
hier leiding.

 15.  TyDELIKE TAAKSPANNE EN KOMMISSIES VAN KERKVERGADERINGE

 15.1 Aanwysing
 15.1.1 Kerkraad 
 15.1.1.1 Tydelike taakspanne en kommissies van die kerkraad word deur die 

vergadering goedgekeur. 

 15.1.2 Ring
 15.1.2.1 Tydelike taakspanne en kommissies van die ring word deur die 

ringskommissie benoem en deur die vergadering goedgekeur. 

 15.1.3 Sinode
 15.1.3.1 Tydelike sinodale taakspanne word deur die Taakspan vir Beplanning 

van die Sinode aangewys en moet sover moontlik uit die lede van die 
ooreenstemmende permanente diensgroepe en taakspanne bestaan. 

 15.1.3.2 Tydelike sinodale taakspanne kan deur die Taakspan vir Beplanning 
van die Sinode opgeroep word om voor die aanvang van die sinode te 
vergader.

 15.1.4 ’n Kerkvergadering kan benewens sy lede van enige lidmaat gebruik maak om 
in ’n tydelike taakspan te dien.

 15.2 Funksionering
 15.2.1 Tydelike taakspanne behandel beskrywingspunte en ander sake wat na hulle 

verwys word en dien die vergadering met aanbevelings.

 16.  NOTULE

 16.1  Kerkraad
 16.1.1 Die skriba teken aan wat in die vergadering behandel word en voer die 

opdragte uit. Slegs die besluite van die vergadering en ander belangrike sake 
word genotuleer.

 16.1.2 Die voorstelle en amendemente wat deur lede ingedien word, ook die wat nie 
aanvaar word nie, word in die notule opgeneem.

 16.1.3 Die besluite van die vergadering kan onmiddellik uitgevoer word.
 16.1.4 Die notule van die kerkraadsvergadering word verkieslik een week na die 

vergadering (elektronies of anders) aan die lede beskikbaar gestel. Indien 
lede hieroor kommentaar wil lewer, kan dit by die skriba van die kerkraad 
ingedien word. Aan die begin van elke sitting van ’n kerkraadsvergadering 
word die notule van die vorige sitting aan die vergadering voorgelê en deur 
die voorsitter en skriba geteken nadat dit goedgekeur is. ’n Voorstel om die 
notule goed te keur, moet gesekondeer word.
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 16.2 Ring
 16.2.1 Die skriba teken aan wat in die vergadering behandel word en voer die 

opdragte van die vergadering uit. Slegs die besluite van die vergadering en 
ander belangrike sake word genotuleer.

 16.2.2 Die voorstelle en amendemente wat deur lede ingedien word, ook die wat nie 
aanvaar word nie, word in die notule opgeneem.

 16.2.3 Die besluite van die vergadering kan uitgevoer word nadat die notule 
goedgekeur is.

 16.2.4 Die notule van die ringsitting word deur die ringskommissie goedgekeur. 
Die notule, sowel as besluiteregister word verkieslik binne twee weke na die 
ringsitting elektronies aan al die lede wat teenwoordig was, asook aan al die 
gemeentes in die ring, beskikbaar gestel.

 16.3 Sinode
 16.3.1 Die skriba, met behulp van ’n Taakspan vir Notulering (deur die Taakspan 

vir Beplanning van die Sinode aangewys) teken aan wat op die vergadering 
behandel word en voer die besluite uit. Slegs die besluite van die vergadering 
en ander sake waarop die vergadering besluit, word genotuleer.

 16.3.2 Die voorstelle en amendemente wat deur lede ingedien word, ook die wat nie 
aanvaar word nie, word in die notule opgeneem.

 16.3.3 Die besluite van die vergadering kan uitgevoer word nadat die notule 
goedgekeur is.

 16.3.4 Die daaglikse notule van die sinodesitting word die volgende dag deur die 
vergadering goedgekeur. Die laaste dag se notule word deur die moderatuur 
goedgekeur. 

 16.3.5 Binne een maand na afloop van die sinode, stuur die skriba van die sinode die 
handelinge van die vergadering (notule) en besluiteregister elektronies na al 
die afgevaardigdes asook na elke gemeente. Lede wat ’n skriftelike kopie van 
die handelinge wil ontvang, rig ’n versoek aan die skriba van die sinode. 

 16.3.6 Die notule van moderamenvergaderings word deur die moderatuur op sy 
eersvolgende vergadering goedgekeur.
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REGLEMENT 2
REGLEMENT VIR DIE FUNKSIONERING VAN DIE SINODE 

VAN DIE NG KERK IN SA (WES-EN-SUID-KAAP)
Hierdie reglement moet in samehang met artikel 32 tot 37 van die Kerkorde gelees word.

 1.  NAAM

  Die Sinode van die Nederduits-Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NG Kerk 
in SA).

 2.  ROEPING

 2.1 Die Sinode van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) bestaan uit 
gemeentes wat saam deur God geroep en gestuur is. 

 2.2 Gemeentes en ringe van die sinode leef hulle roeping uit binne netwerke en 
vennootskappe in die groter sinodale gebied. 

 2.3  Die sinode skep ruimtes waarbinne vennootskappe en netwerke tot stand kan 
kom. 

 2.4  Die sinode se werksaamhede word deur sy roeping bepaal.

 3.  SAMESTELLING VAN DIE SINODE

 3.1 Die Sinode (kerkverband) van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) word 
saamgestel uit al die gemeentes binne die grense van die sinodale gebied 
soos goedgekeur deur die sinodevergadering van 1979, asook gemeentes 
wat sedertdien binne die grense gestig is of sal word. Hulle vorm die NG 
Kerkverband op grondslag van die aanvaarde belydenisse, die Kerkorde van 
die NG Kerk en die aanvullende Reglemente van die NG Kerk in SA (Wes-en-
Suid-Kaap).

 3.2 Die sinodevergadering bestaan uit die afvaardiging van al die gemeentes in 
die kerkverband van die sinode van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap). 

 4. AFVAARDIGING NA DIE SINODE

 4.1  Die kerkraad van elke gemeente vaardig die bedienaars van die Woord in sy 
diens af, saam met ’n gelyke aantal ouderlinge/diakens. 

 4.2  Indien geen ouderling of diaken as afgevaardigde beskikbaar is nie, kan 
’n kerkraad een amptelike waarnemer van die gemeente op koste van die sinode 
stuur. So ’n amptelike waarnemer het wel spreekreg, maar nie stemreg nie.

 4.3  Die sinode dra die koste van die afgevaardigdes.
 4.4  Vir elke afgevaardigde word ’n sekundus aangewys. Die primarius- en 

sekundusafgevaardigdes mag mekaar tydens die sinode afwisselend vervang, 
behalwe waar ’n tugsaak aan die orde is. Waar een afgevaardigde deur 
’n ander vervang word, moet die betrokke kerkraad self vir die addisionele 
koste instaan.

 4.5  Indien ’n afgevaardigde sonder geldige verskoning die sitting van ’n sinode nie 
bywoon nie, sal die betrokke kerkraad verantwoordelik gehou word vir die volle 
koste van die afgevaardigde (dit sluit verblyf, etes en administrasiekoste in).
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 4.6  Indien die voorsitters van sinodale diensgroepe en taakspanne nie deur 
gemeentes afgevaardig word nie, het hulle adviserende sittingsreg, op koste 
van die sinode.

 4.7  Predikante in sinodale diens (PSD’s) wat nie afgevaardigdes is nie, het 
adviserende sittingsreg op koste van die sinode.

 4.8  Dosente van die teologiese kweekskool wat nie afgevaardigdes is nie, kan die 
sinode adviserend bywoon. 

 5.  VERGADERINGS VAN DIE SINODE

 5.1  Die sinode vergader ten minste elke vier jaar, sover moontlik in die jaar 
na ’n gewone vergadering van die Algemene Sinode (sien die Kerkorde, 
artikel 34).

 5.2  ’n Gewone sinodevergadering word ten minste ’n jaar tevore deur 
’n kennisgewing van die skriba van die moderamen aan die kerkrade, 
byeengeroep.

 5.3  Die sinodevergadering funksioneer volgens die reglement van orde.

 6.  BUITENGEWONE SINODE

 6.1  ’n Buitengewone vergadering van die sinode kan deur die moderamen belê 
word wanneer die belange van die kerk in die algemeen of sake van groot 
belang na die oordeel van die moderamen dit vereis. 

 6.2 Kennisgewing van so ’n vergadering moet binne redelike tyd vooraf geskied.
 6.3  Die buitengewone sinode het ’n beperkte sakelys wat deur die moderamen 

bepaal word.
 6.3 Die vergadering van die buitengewone sinode word saamgestel volgens par 3 

van hierdie reglement. 
 6.4  Die voorsitter van die moderamen tree as voorsitter van die vergadering op.
 6.5 Die moderatuur vervul die funksies waarvoor hulle aangewys is.
 6.6  Sinodale diensgroepe en taakspanne word nie nuut aangewys nie.
 6.7 Bestaande sinodale diensgroepe en taakspanne adviseer die sinode oor die 

sakelys, waar van toepassing.

 7.  TAAKSPAN VIR BEPLANNING VAN DIE SINODEVERGADERING

 7.1  Die moderamen wys twee jaar voor die sinode ’n taakspan aan wat die 
beplanning en organisering van die sinode onder leiding van die PSD vir 
Ondersteuningsdienste (saakgelastigde) of die skriba van die sinode behartig 
met verslag aan die moderamen.

 7.2 Die moderatuur dien op die taakspan.

 7.3  Die taakspan doen aanbevelings met betrekking tot:
 7.3.1 die formaat waarin die vergadering sal geskied; 
 7.3.2 die orde waarin die agenda behandel word;
 7.3.3 die tydsindeling en program waarvolgens die vergadering sal verloop;
 7.3.4 alle praktiese reëlings om die werksaamhede van die sinode te bespoedig en 

te vergemaklik.
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 7.4  Die taakspan:
 7.4.1 sien toe dat die roeping van die sinode in die beplanning verreken word;
 7.4.2  neem verantwoordelikheid vir die aanstel van taakspanne vir administrasie, 

notule en logistiek vir die duur van die sinodesitting; 
 7.4.3  handel met vertoë en laatstukke wat die aandag van die sinode verdien;
 7.4.4  benoem tydelike kommissies/taakspanne vir sinode soos tydelike taakspan vir 

regte, algemene sake, aanwysing van kommissies en aankondigings.

 7.5  Die taakspan doen verslag aan die moderamen. 

 8. DIE AGENDA VIR DIE SINODE:

 8.1 Die agenda vir die sinode word, in samewerking met gemeentes, ringe, 
diensgroepe en taakspanne deur die moderamen gefinaliseer.

 8.2 Gemeentes en ringe stuur minste ses maande voor die sinode sake vir 
bespreking aan die skriba van die moderamen. 

 8.3 Diensgroepe, taakspanne en die moderamen se voorleggings moet 
minstens drie maande voor die sinode deur die skriba van die moderamen 
ontvang word.

 8.4  Tydens die sinodesitting bepaal die vergadering self die prioriteite en roeping 
van die sinode.

 9.  TAAK EN BEVOEGDHEID VAN DIE SINODE:

  Sien die Kerkorde, artikel 35

 10. SINODALE DIENSGROEPE, TAAKSPANNE EN PROjEKSPANNE

  Die roeping van die sinode word deur diensgroepe, taakspanne en 
projekspanne uitgeleef.

 10.1  Diensgroepe
  Die sinode het vyf diensgroepe nl.:
 10.1.1 Diensgroep vir Gemeentebegeleiding
 10.1.2 Diensgroep vir Toerusting
 10.1.3 Diensgroep vir Getuienisaksie
 10.1.4 Diensgroep vir Armoede en Sorg 
 10.1.5 Diensgroep vir Ondersteuningsdienste

 10.2  Take van diensgroepe
  Diensgroepe:
 10.2.1 fokus op spesialisgebiede en funksioneer volgens die roeping en beleid van 

die sinode;
 10.2.2 lewer ’n diens aan gemeentes en ringe deur die skep en koördinering van 

netwerke en vennootskappe in die sinodale gebied;
 10.2.3 rus gemeentes, taakspanne en projekspanne toe vir hulle dienswerk;
 10.2.4 ondersteun taak- en projekspanne in hulle werksaamhede; 
 10.2.5 koördineer die werksaamhede van taak- en projekspanne;
 10.2.6 bestuur die begroting van die diensgroep;
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 10.2.7 vergader minstens een keer per jaar;
 10.2.8 doen verslag aan die moderamen.

 10.3. Samestelling van diensgroepe
 10.3.1 Diensgroepe word ringsgewys saamgestel tydens die sinode. Elke ring 

benoem ’n primarius- en sekundusverteenwoordiger vir elke diensgroep.
 10.3.2 Diensgroepe konstitueer tydens die sinodevergadering om ’n voorsitter, 

ondervoorsitter en skriba te verkies.
 10.3.3 Leiers van die taakspanne dien ampshalwe in die diensgroep waaronder die 

taakspan ressorteer.
 10.3.4 PSD’s word deur die moderamen aan diensgroepe toegewys.
 10.3.5 Verteenwoordigers van beide geslagte moet sover moontlik op 

diensgroepe dien.

 10.4  Samestelling van dagbestuur van diensgroepe
 10.4.1 voorsitter, ondervoorsitter en skriba
 10.4.2 Taakspanleiers
 10.4.3 PSD

 10.5 Take van dagbestuur van diensgroepe
 10.5.1 Funksioneer as dagbestuur van ’n diensgroep, met verslag aan die 

diensgroep. 
 10.5.2 Wys ’n PSD aan om as koördineerder van die diensgroep en sy PSD’s te 

funksioneer.

 11.  TAAKSPANNE

  Omskrywing: Taakspanne bestaan uit lidmate (dit sluit predikante in) wat 
’n spesifieke roeping of gawe en passie vir ’n saak het. Taakspanne fokus op 
die roeping waarvoor hulle verantwoordelik is.

 11.1 Samestelling van taakspanne
 11.1.1 Taakspanne deur diensgroepe aangewys:
 11.1.1.1 bestaan uit ’n minimum van vyf lede. (Hier kan ringsverteenwoordigers ook 

persone uit die ringe en gemeentes nomineer.)

 11.1.2 Taakspanne deur sinodevergadering aangewys:
 11.1.2.1 Taakspanne van die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste, nl. die Taakspanne 

vir Regte, Fondse en Administrasie, Diensverhoudinge, Eiendomme en Argief:
 11.1.2.1.1 word deur die sinode saamgestel;
 11.1.2.1.2 konstitueer tydens die sinode en wys ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba aan;
 11.1.2.1.3 se leiers/voorsitter dien op die diensgroep vir ondersteuningsdienste.

 11.1.2.2 Die Taakspan vir Leer en Aktuele Sake:
 11.1.2.2.1 word tydens die sinode ringsgewys saamgestel;
 11.1.2.2.2 konstitueer tydens die sinode en wys ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba aan.

 11.1.2.3 Dieselfde reëling geld vir taakspanne wat reglementêr deur die sinode 
aangewys word (bv. die kuratorium).
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 11.1.2.4 Verteenwoordigers van beide geslagte moet sover moontlik op die 
taakspanne dien.

 11.2  Funksionering van taakspanne:
  Taakspanne:
 11.2.1. verrig hul werksaamhede volgens die roeping, beleid en besluite van die sinode;
 11.2.2 is nie verantwoordelik vir administrasie of algemene bestuur van 

diensgroepe nie;
 11.2.3 se werkswyse hang af van hulle spesifieke taak;
 11.2.4 lewer verslag aan die diensgroep, maar behou ook die reg om direk aan die 

sinode verslag te doen.

 12.  PROjEKSPANNE

  Omskrywing: Projekspanne word deur die sinode/moderamen aangewys om 
uitvoering te gee aan ’n spesifieke roepingsopdrag of besluit. Hierdie projekte 
kan normaalweg nie deur ’n diensgroep gedoen word nie.

 12.1 Samestelling en funksionering
  Projekspanne:
 12.1.1 word saamgestel volgens die opdrag wat hulle ontvang;
 12.1.2 word saamgestel uit lidmate wat ’n gawe, passie en roeping het wat aansluit 

by die projek;
 12.1.3 het ’n keerdatum om die projek af te handel;
 12.1.4 ontbind nadat die projek afgehandel is;
 12.1.5 doen verslag aan die liggaam van wie die opdrag ontvang is. 

 12.2.1 Verteenwoordigers van beide geslagte moet sover moontlik op die 
projekspanne dien.

 13. PREDIKANTE IN SINODALE DIENS (PSD) 

  Omskrywing: ’n PSD is ’n predikant wat voltyds of deeltyds deur die sinode 
vir sy/haar werk vergoed word.

 13.1 Aanstelling 
 13.1.1 Die aanstelling van ’n PSD word deur die moderamen gedoen.
 13.1.2 Indien ’n PSD-pos vakant raak, besluit die moderamen of die pos weer gevul 

moet word en op welke wyse. Indien ’n pos weer gevul word, handel die 
moderamen volgens die riglyne in die reglement van orde.

 13.1.3 Die moderamen bepaal die opdrag van ’n PSD en kan die opdrag van ’n PSD 
na gelang van omstandighede wysig.

 13.1.4 Vanweë die moontlikheid van botsing van belange kan ’n PSD nie voorsitter 
wees van enige vergadering/diensgroep of taakspan aan wie hy/sy verslag 
moet lewer nie.

 13.2 Toesig en versorging
 13.2.1 Alle aangeleenthede m.b.t. die diensverhoudinge van PSD’s word namens die 

moderamen deur die taakspan vir diensverhoudinge behartig.
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 13.2.2 Die toesig oor en versorging van die PSD’s word namens die moderamen 
en in samewerking met die diensgroep aan wie ’n PSD toegewys is deur die 
taakspan vir diensverhoudinge behartig. 

 14.  SINODALE VERTEENWOORDIGERS 

  Die sinode benoem die volgende verteenwoordigers:
 14.1 Bybelgenootskap 
  Die sinode benoem twee primariuslede (een predikant en een kerkraadslid) 

en twee sekunduslede.
 14.2 Hugenote-kollegeraad
  Die sinode benoem een verteenwoordiger en een sekunduslid.
 14.3 Raad vir gemeente-ontwikkeling (GKS)
  Die raad vir gemeente-ontwikkeling word deur die 

gemeentebegeleidingdiensgroep aangewys.
 14.4 Hoofbestuur VCSV
  Die sinode benoem een primariuslid en een sekunduslid.
 14.5 Direkteure vir die Instituut vir Dowes
  Sewe lede word deur die sinode aangewys.
 14.6 Goeie Hoop-behuisingsmaatskappy (GHBM)
  Die kerk se verteenwoordiging in die direksie van die maatskappy mag nooit 

minder as twaalf lede wees nie. Die sinode wys die direkteure vir die GHBM 
aan (aanvullende getal).

 14.7 Pensioenfondstrustees
 14.8 Verteenwoordigers word aangewys volgens die reëls van die pensioenfonds.

 15.  SAMESTELLING VAN DIE AFVAARDIGING NA DIE ALGEMENE SINODE

 15.1 Die Algemene Sinode bepaal die getal afgevaardigdes n.a.v. ’n goedgekeurde 
formule.

 15.2 Die afvaardiging word saamgestel uit die moderamen, met die volgende as basis:
 15.2.1 die moderatuur,
 15.2.2 diensgroepvoorsitters,
 15.2.3 taakspanleiers van fondse, regte, diensverhoudinge en eiendomme,
 15.2.4 ringsverteenwoordigers (aanvullend tot bogenoemde).

 15.3 Daar moet sover moontlik minstens een verteenwoordiger van elke ring na die 
Algemene Sinode gestuur word. 

 15.4 Die moderamen/moderatuur finaliseer die sinode se afvaardiging na die 
Algemene Sinode.

 16. REGLEMENTE EN BESLISSINGS

 16.1 Sinodale reglemente is bindend van aard.
 16.2 Sinodale reglemente word deur die sinode goedgekeur, tensy die sinode die 

moderamen spesifiek opdrag gee om sekere reglemente af te handel.
 16.3 Sinodale riglyne is rigtinggewend van aard en word in die reglementebundel 

opgeneem.
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 16.4 Alle reglemente word in die Sinode van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) 
se reglementebundel opgeneem. Die reglementebundel verskyn so spoedig 
moontlik na afloop van die sinode (sien Reglement van die STR en Aktuarius).

 16.5 Elke gemeente in die sinodale streek dra sorg dat elke leraar, voorsitter van 
die kerkraad en kerkkantoor die nuutste reglementebundel op koste van die 
gemeente ontvang.

 16.6 Staande reglemente bly van krag totdat ’n nuwe sinodale reglementebundel, 
soos deur die sinode goedgekeur, gepubliseer is, tensy die sinode 
anders besluit.

 16.7 Die sinode mag die reglemente opskort (suspendeer) of daarvan vrystelling 
verleen met ’n volstrekte meerderheid.

 16.8 Die besluite of beslissings (uitsprake) van die sinode m.b.t. sake wat deur 
mindere vergaderinge behandel en in geval van beroep voor hom gebring is, 
is finaal wat die kerklike remedies betref (sien ook Kerkorde, artikel 65.3).
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REGLEMENT 3
REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN

 1.  NAAM

  Moderamen van die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika.

 2.  SAMESTELLING

  Die moderamen word soos volg saamgestel:
 2.1 die moderatuur;
 2.2 een predikant en een ouderling/diaken as verteenwoordigers van elke ring in 

die sinodale gebied;
 2.3  die voorsitters van die sinodale diensgroepe;
 2.4 leiers van die taakspanne van die diensgroep vir ondersteuningsdienste;
 2.5  PSD’s dien adviserend;
 2.6 leiers van taakspanne kan deur die voorsitters van die diensgroep genooi 

word wanneer betrokke taakspan se verslag dien.

 3.  OPDRAG 

  Die moderamen het na ’n sinodevergadering die volgende opdrag: 

 3.1  Leidinggewend
  Die moderamen:
 3.1.1  verskaf leiding en kontinuïteit t.o.v. sinodale werksaamhede, vennootskappe 

en netwerk van sinodale aktiwiteite;
 3.1.2  gee leiding ten einde alle sinodale werksaamhede te belyn met die roeping en 

beleid van die sinode;
 3.1.3  stel, in samewerking met gemeentes, die agenda van die volgende 

sinodevergadering saam;
 3.1.4  stel die taakspan vir beplanning van die volgende sinode saam;
 3.1.5  belê ’n buitengewone sinode na die eis van omstandighede.

 3.2  Bestuur en koördinering
  Die moderamen:
 3.2.1  is verantwoordelik vir die bestuur, beplanning en koördinering van die 

werksaamhede van die sinode en sien toe dat die diensgroepe en taakspanne 
volgens die netwerkbeginsels funksioneer; (Vir hierdie taak kan die 
moderamen ’n taakspan soos die Sinodale Koördineringspan/SKS aanwys.)

 3.2.2 dra sorg dat die roeping en beleid van die sinode op alle vlakke van die 
kerkverband uitgevoer word;

 3.2.3  tree toesighoudend en ondersteunend op t.o.v. sinodale diensgroepe. 
Diensgroepe doen aan die moderamen verslag;

 3.2.4 handel alle dringende sake en besluite in algemene belang van die kerk af;
 3.2.5  behartig die aanstelling en bestuur van PSD’s en senior amptenare in diens 

van die sinode;
 3.2.6  besluit in samewerking met die betrokke sinodale diensgroepe oor 

die verkoop en aankoop van vaste en ander bates van die sinode 
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(vir werkswyse sien reglement van STFA 5.2);
 3.2.7  hanteer aansoeke om bevoegdheid van predikante en proponente;
 3.2.8  finaliseer die afvaardiging na die Algemene Sinode volgens besluite van die 

sinode.

 3.3  Skakeling
  Die moderamen:
 3.3.1  hanteer ekumeniese skakeling namens die sinode;
 3.3.2  behartig skakeling met owerhede; 
 3.3.3  verteenwoordig die kerkverband in alle gevalle waarvoor geen voorsiening 

gemaak is nie;
 3.3.4  kommunikeer met ringe en gemeentes.

 3.4  Verantwoordbaarheid
 3.4.1  Die moderamen se opdrag eindig by die eersvolgende gewone 

sinodevergadering en doen daar volledig verslag van sy werksaamhede. 

 4.  VERGADERINGS

 4.1  Die moderamen vergader een of twee keer per jaar. 
 4.2  Die notule van die moderamen word deur die moderatuur op sy eersvolgende 

vergadering goedgekeur.
 4.3  Na afloop van elke vergadering word die besluite van die vergadering deur die 

skriba aan die gemeentes gestuur.

 5. AANVUL VAN VAKATURES

 5.1 ’n Vakature in die moderamen ontstaan wanneer ’n lid in die hoedanigheid 
waartoe hy/sy verkies is nie meer dien nie, of uit die sinodale gebied vertrek het. 

 5.1.1 ’n Predikantsvakature ontstaan in geval van:
 5.1.1.1 bedanking,
 5.1.1.2 emeritaat,
 5.1.1.3 verlies van bevoegdheid deur bedanking of andersins,
 5.1.1.4 opsegging van kerkverband,
 5.1.1.5 afsetting,
 5.1.1.6 dood of
 5.1.1.7 vertrek uit die ring wat hy/sy verteenwoordig.

 5.1.2  ’n Ouderling/diakenvakature ontstaan in geval van: 
 5.1.2.1 bedanking uit die amp,
 5.1.2.2 opsegging van kerkverband,
 5.1.2.3 dood of
 5.1.2.4 verhuising uit die ringsgebied wat ’n lid verteenwoordig.

 5.2  Vakatures word deur die moderamen uit die sekundi aangevul. Indien daar nie 
’n sekundus is nie, moet die ring ’n nuwe verteenwoordiger aanwys.

 5.3  Wat vakatures op die moderatuur betref, sien die reglement van die moderatuur.
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REGLEMENT 4
REGLEMENT VIR DIE MODERATUUR

 1. NAAM 

  Moderatuur van die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika.

 2.  SAMESTELLING

  Die moderatuur bestaan uit:
 2.1 ses verkose lede wat aan die begin van die sinode verkies word;
 2.2 twee nie-predikante wat aan die einde van die sinode verkies word; 
 2.3 ’n sinodale koördineerder wat adviserend deel van die moderatuur is. 

  Ses verkose lede: moderator (voorsitter); assessor (ondervoorsitter); 
aktuarius (kerkregadviseur); skriba (sekretaris) en twee addisionele lede.

  Bogenoemde word aan die begin van die sinode verkies en gee leiding 
tydens die vergadering. 

  Twee nie-predikantlede: aan die einde van die sinode verkies die 
vergadering twee nie-predikante uit ’n kortlys van minstens vier persone wat 
deur die taakspan vir die samestelling van kommissies benoem word, met 
behoud van die vergadering se reg om name op die nominasielys by te voeg. 
Minstens twee verteenwoordigers van beide geslagte moet op die moderatuur 
dien. Indien dit nie met die verkiesing realiseer nie, koöpteer die moderamen 
persone om hierdie doelwit te bereik.

 3. OPDRAG

  Die moderatuur:
 3.1 tree as dagbestuur van die moderamen op;
 3.2 neem verantwoordelikheid vir die al kommunikasie van die sinode;
 3.3 doen verantwoording aan die moderamen. 

 4. VAKATURES

 4.1  ’n Vakature op die moderatuur ontstaan wanneer ’n lid:
 4.1.1 bedank,
 4.1.2 sterf,
 4.1.3 die kerkverband opsê,
 4.1.4 nie meer in die hoedanigheid waartoe hy/sy verkies is, dien nie, (sien 2.3),
 4.1.5 uit die sinodale gebied vertrek.

 4.2 ’n Predikantvakature op die moderatuur ontstaan ook wanneer ’n predikant 
emeriteer of bevoegdheid verloor. 

 4.3 Wanneer ’n lid van die moderatuur ingevolge paragraaf 2 verkies is en na 
’n ander gemeente binne die sinodale gebied verhuis, bly hy/sy lid van die 
moderatuur. 
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 4.4  Indien ’n vakature ontstaan ten opsigte van ’n lid van die moderatuur wat 
ingevolge paragraaf 2 verkies is, verkies die moderamen uit die geledere 
van al die afgevaardigdes na die vorige sinode ’n persoon ten einde die 
vakature te vul.

 4.5 Indien een van die lede van die moderamen tot die moderatuur verkies word, 
ontstaan daar nie ’n vakature op die moderamen nie. 

 5.  LOGISTIEKE ONDERSTEUNING VAN MODERATUUR:

 5.1  Die sinode voorsien aan die moderator, aktuarius en skriba en ander lede van 
die moderatuur die nodige logistieke ondersteuning om hulle taak na behore 
te kan uitvoer. Enige toerusting bly die eiendom van die sinode.

 5.2  Die sinode voorsien aan die skriba ’n kantoor.

 5.3  Die sinode voorsien sekretariële hulp aan die moderatuur.
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REGLEMENT 5
REGLEMENT VIR DIE AKTUARIUS

Die aktuarius is ’n verkose lid van die moderatuur wat die sinode met kerkregadvies 
bedien.

 1. DIE AKTUARIUS IS UIT HOOFDE VAN Sy/HAAR AMP LID VAN DIE:

 1.1 moderamen,
 1.2 moderatuur,
 1.3 Sinodale Taakspan Regte (STR),
 1.4 Sinodale Taakspan Regte van die Algemene Sinode (ATR),
 1.5 Kuratorium en die eksamenkommissie van die teologiese kweekskool,
 1.6 Sinodale Taakspan Diensverhoudinge (STD),
 1.7 dagbestuur van die STR.

 2.  DIE AKTUARIUS:

 2.1 gee amptelik advies oor die Kerkorde, reglemente en besluite van die sinode 
aan alle persone, kerkrade, diensgroepe en taakspanne wat daarom vra;

 2.2 maak, in samewerking met die Sinodale Taakspan Regte (STR), die sinodale 
reglemente, vorms en tersaaklike besluite van die sinode so gou as moontlik 
gereed vir publikasie;

 2.3 doen verslag van sy/haar werksaamhede aan die moderamen;
 2.4 gee uitvoering aan al die opdragte wat aan hom/haar in die Kerkorde, 

reglemente en besluite van die sinode vervat word.
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REGLEMENT 6
REGLEMENT VIR DIE SKRIBA VAN DIE SINODE

Die skriba is ’n verkose lid van die moderatuur wat as sekretaris van die sinode optree.

 1. DIE SKRIBA VAN DIE SINODE IS UIT HOOFDE VAN Sy/HAAR AMP OOK 
SKRIBA VAN DIE:

 1.1 moderatuur
 1.2 moderamen

 2. DIE SKRIBA VAN DIE SINODE SE PLIGTE IS:

 2.1 die getroue nakoming van wat in Reglement van Orde van die Sinode van die 
Wes-en-Suid-Kaap asook ander reglemente aan hom/haar opgedra is;

 2.2 voorbereidende organisering en reëling van vergaderings waarby hy/sy 
ampshalwe betrokke is;

 2.3 notulering, organisering en afhandeling van sake by vergaderings waarby 
hy/sy ampshalwe betrokke is;

 2.4 hantering van amptelike korrespondensie van vergaderings waarby hy/sy 
ampshalwe betrokke is;

 2.5 die besorging van die notule van die sinode aan afgevaardigdes ’n maand na 
afloop van die sinode;

 2.6 die besorging van die notules van ander vergaderings aan lede waarby hy/sy 
ampshalwe betrokke is so gou moontlik na afloop van vergaderings;

 2.7 die besorging van die notule van die sinode/moderamen aan die argivaris 
binne drie maande na afloop van die vergadering;

 2.8 verslagdoening van sy/haar werksaamhede aan die moderamen.
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REGLEMENT 7
REGLEMENT VIR DIE SINODALE KOÖRDINERINGSPAN

 1. NAAM 

  Die Sinodale Koördineringspan van die Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap (SKS).

 2. SAMESTELLING

 2.1 Die SKS word soos volg saamgestel:
 2.1.1 die diensgroepkoördineerders (PSD’s van diensgroepe). Elke diensgroep wys 

self ’n sekundus vir die diensgroepkoördineerder aan;
 2.1.2 twee lede van die moderamen (met sekundi), soos jaarliks deur die 

moderamen aangewys (indien moontlik moet ten minste een ’n lid van die 
moderatuur wees);

 2.1.3 die PSD vir Kommunikasie.

 3. OPDRAG VAN DIE SKS

 3.1 Die SKS is verantwoordelik om namens die moderamen die bestuur en 
koördinering van die sinodale netwerk van diensgroepe en personeel 
te behartig. Die SKS koördineer en bestuur die werksaamhede van die 
diensgroepe in soverre dit nie die bestuursfunksies van diensgroepe en 
taakspanne dupliseer of daarmee in konflik is nie. 

 4. TAKE 

  Die SKS bestuur en koördineer die werksaamhede van die 5 diensgroepe en 
personeel deur:

 4.1 die optimale bemagtiging en funksionering van elke diensgroep te bevorder;
 4.2 samewerking tussen diensgroepe te verseker;
 4.3 toe te sien dat die aanwending van diensgroepe, mannekrag, finansies en 

kapasiteit van die sinode die roeping en besluite van die sinode ten beste dien; 
 4.4 toe te sien dat die besluite van die sinode en moderamen wat betrekking 

het op die werksaamhede van die sinode effektief uitgevoer word deur die 
onderskeie diensgroepe;

 4.5 toe te sien dat diensgroepe deur netwerkvorming (taakspanne, ringe en 
gemeentes) saamwerk aan gemeenskaplike roepinge;

 4.6 toe te sien dat die kantoor vir kommunikasie inligting effektief kommunikeer na 
die hele sinodale sisteem, ringe en gemeentes, asook na die publiek 

 4.7 namens die moderamen, saam met die moderatuur en die dagbestuur van 
’n diensgroep waar ’n PSD- of senioramptenaarvakature ontstaan het, op te 
tree as benoemingsvergadering; 

 4.8 in samewerking met die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD), 
goedkeuring vir enige aanstellings en diensvoorwaardes van personeel van 
die onderskeie diensgroepe te verleen;

 4.9 in samewerking met die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD), 
toe te sien dat daar doeltreffende bestuur, ontwikkeling en aanwending van 
sinodale personeel plaasvind; 
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 4.10 by elke gewone moderamenvergadering verslag te doen van sy 
werksaamhede.

 5. FUNKSIONERING 

 5.1 Die SKS verkies aan die begin van elke kalenderjaar ’n voorsitter vir 
’n termyn van een jaar. Die voorsitter word verkies uit een van die 
diensgroepkoördineerders en kan nie twee agtereenvolgende termyne as 
voorsitter dien nie.

 5.2 ’n Sinodale amptenaar word jaarliks deur die SKS aangewys om as 
notulerende skriba van die vergadering van die SKS op te tree. 

 5.3 Die SKS vergader maandeliks vir die uitvoer van sy take.

 5.4  Die SKS se maandelikse agenda: 
 5.4.1 maak voorsiening vir die bespreking van die werksaamhede van elke 

diensgroep met sy onderskeie taakspanne;
 5.4.2 hanteer ad-hoc sake wat vooraf onder die aandag van die voorsitter gebring 

is en wat vooraf deur hom/haar onder die aandag van die lede van die 
vergadering gebring is met die oog op lede se deeglike voorbereiding vir die 
vergadering.
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REGLEMENT 8
REGLEMENT VIR DIE SINODALE DIENSGROEP 

ONDERSTEUNINGSDIENSTE (SDO)
 1. NAAM

  Die Sinodale Diensgroep Ondersteuningsdienste (SDO).

 2. SAMESTELLING

 2.1 Die Sinodale Diensgroep Ondersteuningsdienste (SDO) word soos volg 
saamgestel:

 2.1.1 Elke ring benoem ’n primarius- en ’n sekunduslid vir die diensgroep.

 2.1.2 Die voorsitters/leiers van die volgende taakspanne:
 2.1.2.1 Sinodale Taakspan Finansies en Administrasie (STFA)
 2.1.2.2 Sinodale Taakspan Regte (STR)
 2.1.2.3 Sinodale Taakspan Diensverhoudinge (STD)
 2.1.2.4 Sinodale Taakspan Argief (STA)
 2.1.2.5 Sinodale Taakspan Eiendomme (STE)

 2.1.3 PSD vir ondersteuningsdienste/saakgelastigde as netwerkkoördineerder.

 2.1.4 Die ondersteuningsgroep verkies tydens die sinode ’n voorsitter, 
ondervoorsitter en skriba.

  ’n PSD of ander amptenaar wat as betaalde amptenaar in diens van die 
sinode staan, is vanweë die moontlikheid van ’n botsing van belange nie 
as voorsitter van die sinodale diensgroep of taakspan waartoe hy/sy vir 
spesialisdiens toegewys is, verkiesbaar nie.

  (Sien Reglement van Orde van die Sinode van die NGK Wes-en-Suid-Kaap.)

 3. ROEPING

 3.1 Die SDO is in die besonder geroep om aan die sinode ondersteuning te bied 
vir die verwesenliking van sy roeping. Dit word gedoen deur:

 3.2 ondersteunende netwerke vir diensgroepe en taakspanne van die sinode, 
ringe en gemeentes te skep;

 3.2.1 die dienste van die volgende taakspanne:
 3.2.2 die Sinodale Taakspan Finansies en Administrasie (sien die Reglement van STFA) 
 3.2.3 die Sinodale Taakspan Regte (sien die Reglement van STR) 
 3.2.4 die Sinodale Taakspan Diensverhoudinge (sien die Reglement van STD)
 3.2.5 die Sinodale Taakspan Argief (sien die Reglement van STA)
 3.2.6 die Sinodale Taakspan Eiendomme (sien die Reglement van STE)

 4. VERGADERINGS

  Die Sinodale Diensgroep Ondersteuningsdienste (SDO) vergader minstens 
een maal per jaar.
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 5. DAGBESTUUR

 5.1 Die dagbestuur van die diensgroep bestaan uit die voorsitter, ondervoorsitter, 
skriba, die taakspanvoorsitters soos in 3.22 genoem, die PSD vir 
ondersteuningsdienste asook die bestuurders van menslike hulpbronne en 
finansies.

 5.2 Die dagbestuur koördineer die onderskeie taakspanne van die SDO en doen 
verslag van werksaamhede aan die diensgroep.

 6. VERANTWOORDBAARHEID

 6.1 Die SDO doen verslag aan die moderamen/sinode.
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REGLEMENT 9
REGLEMENT VIR DIE DIENSGROEP 

GEMEENTEBEDIENING (COMMUNITAS)
 1. NAAM

  Die Diensgroep Gemeentebediening van die NG Kerk Wes-en-Suid-Kaap en 
VGK Kaapland funksioneer onder die naam Communitas.

 2. SAMESTELLING

 2.1 Communitas word deur die onderskeie sinodes (NG Kerk en VG Kerk) 
volgens ringe saamgestel. Vir elke ring word ’n primarius en sekundus 
aangewys.

 2.2 Leiers van al die taakspanne van Communitas.
 2.3 PSD’s aan Communitas toegewys.
 2.4 Die diensgroep/bediening van elke deelnemende sinode wys ’n voorsitter, 

ondervoorsitter en skriba aan. Hierdie persone dien namens die diensgroep 
op die gesamentlike Communitasraad.

 2.5 Die diensgroep vergader jaarliks.
  ’n PSD of ander amptenaar wat as betaalde amptenaar in diens van die 

sinode staan, is vanweë die moontlikheid van ’n botsing van belange nie 
as voorsitter van die sinodale diensgroep of taakspan waartoe hy/sy vir 
spesialisdiens toegewys is, verkiesbaar nie.

  (Sien Reglement van Orde van die Sinode van die NG Kerk 
Wes-en-Suid-Kaap.)

 3. ROEPING
 
  Communitas bely dat die drie-enige God gemeentes roep, versamel, vernuwe 

en stuur. Daarom is sy roeping om:
 
 3.1 gemeentes en gemeenteleiers te begelei om geloofsonderskeidend te ontdek 

waar die drie-enige God werksaam is;
 3.2 saam met gemeentes en gemeenteleiers te ontdek hoe God se nuwe wêreld 

deurbreek in die transformasie van mense en gemeenskappe;
 3.3 saam met gemeentes en gemeenteleiers te leer hoe om geïntegreerd by God 

se werk aan te sluit.

 4. TAAK
 
  Communitas is, in lyn met die roeping van die sinode, verantwoordelik vir: 
 4.1 toerusting en begeleiding van gemeenteleiers in die uitvoering van  

hul pligte;
 4.2 die skep van netwerke tussen gemeentes en ander diensgroepe;
 4.3 die ontwikkeling van vennootskappe;
 4.4 toegespitste navorsing oor gemeentes;
 4.5 die ontwikkeling van nuwe materiaal en prosesse wat gemeenteleiers in 

gemeentes kan aanwend.
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 5. COMMUNITASRAAD (DIENSGROEPRAAD)

  Vir gelyke samestelling en gesamentlike funksionering van Communitas 
in beide die NG Kerk en VG Kerk word ’n gekombineerde raad 
(Communitasraad) saamgestel wat namens die onderskeie kerke se 
diensgroep/bediening optree.

 5.1 Samestelling van die Communitasraad
 5.1.1 Elke deelnemende sinode se diensgroep/bediening verkies drie persone met 

sekundi om op die Communitasraad te dien (vergelyk 2.4). 
 5.1.2 Leiers van die taakspanne.
 5.1.3 Alle PSD’s (voltyds en deeltyds) aan die diensgroep/bediening toegewys. 
 5.1.4 Die raad het die reg op koöpsie.

 5.2 Funksionering van die Communitasraad
 5.2.1 Die Communitasraad verkies sy eie voorsitter, ondervoorsitter en skriba. 
 5.2.2 Indien enige van die lede gedurende die termyn bedank, word hy/sy deur 

die aangewese sekunduslid vervang. Indien die voorsitter, ondervoorsitter of 
skriba bedank, kan enige lid van die raad tot die posisie verkies word. 

 5.2.3 Die raad vergader minstens twee keer per jaar.

 5.3 Taak van die Communitasraad
  Die Communitasraad:
 5.3.1 is verantwoordelik vir die oorhoofse strategie en doelwitte van  

die diensgroep;
 5.3.2 bestuur die take van die diensgroep en stel sy eie bestuursdokument saam;
 5.3.3 wys die diensgroepkoördineerder aan;
 5.3.4 wys taakspanne en taakspanleiers aan om die roeping van die diensgroep 

te dien;
 5.3.5 verkies ’n dagbestuur.

 5.4 Die dagbestuur van die Communitasraad
 5.4.1 Die voorsitter van die Communitasraad is ex officio lid en ook sameroeper van 

die dagbestuur. 
 5.4.2 Die diensgroepkoördineerder is ampshalwe lid van die dagbestuur.
 5.4.3 Twee persone uit die Communitasraad en twee persone uit die diensspan 

(vergelyk 6) dien op die dagbestuur.
 5.4.4 Die dagbestuur hanteer alle bestuursaangeleenthede van Communitas soos 

deur die Communitasraad opgedra.

 6. DIE DIENSSPAN

  Vir die roetinefunksionering van Communitas word ’n diensspan saamgestel.

 6.1 Samestelling:
  Die diensspan bestaan uit:
 6.1.1 alle PSD’s wat aan Communitas toegewys is, en
 6.1.2 verteenwoordigers van taakspanne, indien taakspanne nie reeds deur ’n PSD 

verteenwoordig word nie.
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 6.2 Taak:
  Die diensspan:
 6.2.1 is verantwoordelik vir die waarde-aanbieding van Communitas;
 6.2.2 lewer in samewerking met die Diensgroep vir Toerusting ’n jaarlikse verslag 

aan die Communitasraad oor die stand, funksionering en behoeftes van 
gemeentes en predikante;

 6.2.3 neem sorg vir deurlopende navorsing en inligting oor tendense ten opsigte 
van gemeentes en predikante;

 6.2.4 ontwikkel ’n kommunikasiestrategie tussen Communitas se taakspanne en 
gemeentes en ander diensgroepe;

 6.2.5 bevorder en bemark Communitas se dienste aan gemeentes.

 7. DIENSGROEPKOÖRDINEERDER

 7.1 Die Communitasraad wys in samewerking met die moderamen 
’n diensgroepkoördineerder aan. 

 7.2 Die diensgroepkoördineerder neem verantwoordelikheid vir die bestuur en 
koördinering van Communitas, die Communitasraad en die diensspan soos in 
die huishoudelike riglyne uiteengesit. Die diensgroepkoördineerder kan ook as 
diensgroepbestuurder bekend staan.

 8.  HUISHOUDELIKE RIGLyNE

  Die diensgroep, diensraad en diensspan van Communitas het die reg om sy 
eie praktiese funksionering in ’n afsonderlike dokument te omskryf. Dit moet in 
ooreenstemming met die roeping en reglemente van die sinode wees en moet 
deur die Communitasdiensgroep goedgekeur word.
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REGLEMENT 10
REGLEMENT VIR DIE SINODALE DIENSGROEP 

TOERUSTING (SDT)
 1. NAAM

  Die Sinodale Diensgroep Toerusting (SDT).

 2. SAMESTELLING

  Die Sinodale Diensgroep Toerusting (SDT) word soos volg  
saamgestel:

 2.1. Die sinode wys een verteenwoordiger met sekundus uit elke ring aan.
 2.2. Die voorsitters/leiers van die volgende taakspanne:
 2.2.1 Sinodale Taakspan Voortgesette Bedieningopleiding (STVBO)
 2.2.2 Sinodale Taakspan Leer en Aktuele Sake (STLAS)
 2.2.3 Sinodale Taakspan Kuratorium(STK)
 2.2.4 Sinodale Taakspan Lidmaatbemagtiging (STL)
 2.3 PSD vir Toerusting as netwerkkoördineerder.
 2.4 Die ondersteuningsgroep verkies tydens die sinode ’n voorsitter, 

ondervoorsitter en skriba.
  ’n PSD of ander amptenaar wat as betaalde amptenaar in diens van die 

sinode staan, is vanweë die moontlikheid van ’n botsing van belange nie 
as voorsitter van die sinodale diensgroep of taakspan waartoe hy/sy vir 
spesialisdiens toegewys is, verkiesbaar nie.

  (Sien Reglement van Orde van die Sinode van die NGK  
Wes-en-Suid-Kaap.)

 3. TAAK

  Die SDT se taak is om in lyn met die roeping van die sinode: 
 3.1 aan gemeentes en predikante die nodige opleiding te gee;
 3.2 geleenthede te skep waar opleiding gegee word;
 3.3  netwerke te vestig en
 3.4 opleiding in die sinode te koördineer.

 4. VERGADERINGS

  Die SDT vergader minstens een maal per jaar.

 5. DAGBESTUUR

 5.1 Die dagbestuur bestaan uit die voorsitter, ondervoorsitter, skriba, die 
taakspanvoorsitters, en al die PSD’s aan die diensgroep toegewys. 

 5.2 Die dagbestuur vergader wanneer nodig.
 5.3 Die dagbestuur wys taakspanne aan, koördineer die onderskeie taakspanne 

en doen verslag van werksaamhede aan die diensgroep.
 5.4 Die dagbestuur wys in samewerking met die moderamen 

’n diensgroepkoördineerder aan.
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 6. VERANTWOORDBAARHEID

 6.1 Die SDT doen verslag aan die moderamen/sinode.
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REGLEMENT 11
REGLEMENT VIR DIE SINODALE DIENSGROEP ARMOEDE EN 

SORG (SDAS)
 1. NAAM

  Die Sinodale Diensgroep Armoede en Sorg (SDAS).

 2. SAMESTELLING

  Die Sinodale Diensgroep Armoede en Sorg word soos volg saamgestel:
 2.1 Een verteenwoordiger van elke ring van die sinode. Tydens die sinodesitting 

benoem elke ring ’n primarius- en sekundusverteenwoordiger vir elke ring. 
 2.2 Die PSD’s wat deur die moderamen aan die diensgroep toegewys is.
 2.3 Kundiges soos deur die sinode benoem.
 2.4 Die diensgroep konstitueer tydens die sinodevergadering om ’n voorsitter 

en ondervoorsitter te verkies. Hierdie voorsitter en ondervoorsitter is ook 
die primarius- en sekundusafgevaardigdes van hierdie diensgroep na die 
moderamen.

  ’n PSD of ander amptenaar wat as betaalde amptenaar in diens van die 
sinode staan, is vanweë die moontlikheid van ’n botsing van belange nie 
as voorsitter van die sinodale diensgroep of taakspan waartoe hy/sy vir 
spesialisdiens toegewys is, verkiesbaar nie.

  (Sien Reglement van Orde van die Sinode van die NGK Wes-en-Suid-Kaap.)

 3. ROEPING

 3.1 SDAS voer die roeping van die sinode op die gebied van armoede en sorg uit. 
Dit word saam met die VGK Kaapland gedoen deur: 

 3.1.1  die ontwikkeling, fasilitering en bestuur van netwerke en vennootskappe, 
soos deur die NGKSA en VGK Kaapland ooreengekom in die Gesamentlike 
Reglement vir Armoede en Sorg; 

 3.1.2.  gemeentes en ringe by te staan om hul missionêre roeping ten volle  
uit te leef.

 4. FUNKSIONERING 

 4.1 SDAS funksioneer in eenheidbediening saam met die verkose 
verteenwoordigers van die VGK Kaapland as die Bediening vir Armoede 
en Sorg van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) en die Verenigende 
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika: Kaapland. Hierdie gesamentlike 
diensgroep word hierna die AS genoem. 

 4.2 Die AS funksioneer volgens die gesamentlike Reglement van Gesamentlike 
diensgroep vir Armoede en Sorg wat deur beide kerke van tyd tot tyd 
goedgekeur is.

 4.3 ’n Tweede bediening wat tussen die kerke gevestig is, is Badisa. Dit is 
die gesamentlike barmhartigheidsaksie van die twee kerke wat as ’n nie-
regeringsorganisasie en openbare weldaadorganisasie geregistreer is. 
Die NGKSA en VGK Kaapland word op die ledevergadering van BADISA 
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verteenwoordig deur verteenwoordigers wat ooreenkomstig die konstitusie 
van BADISA benoem word.

 5. VERANTWOORDBAARHEID

 5.1 Die diensgroep lewer verslag van die werksaamhede van AS en BADISA aan 
die moderamen en die Sinode van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap). 
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REGLEMENT 11b
REGLEMENT VIR DIE GESAMENTLIKE DIENSGROEP 

ARMOEDE EN SORG VAN DIE VGK KAAPLAND 
EN DIE NGKSA (WES-EN-SUID-KAAP) (AS)

Uitgangspunt
Die kommissie word as een kommissie gestruktureer as uitdrukking van die belydenis 
van die eenheid van die gemelde kerke en die ideaal van ’n kerkverband wat reeds deur 
al die deelnemende kerke aanvaar is. Die reglement maak wel voorsiening vir die realiteit 
dat daar nog verskillende kerke bestaan. Dit word egter slegs as ’n tussentydse reëling 
gedoen tot tyd en wyl die gemelde kerke verenig het in een amptelike kerkstruktuur. In die 
uitvoering van die roeping tot die diakonaat, tree die kommissie egter op as ’n eenheid en 
word daar gesamentlik getuienis gelewer, gesamentlike aksies onderneem en met een 
stem na die lidkerke, ander kerke en na die wêreld gekommunikeer. 

 1. NAAM EN GRONDSLAG

 1.1 Die Gesamentlike diensgroep Armoede en Sorg van die NG Kerk in SA (Wes-
en-Suid-Kaap) en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika: 
Kaapland (hierna die AS genoem).

 1.2 Die AS neem as uitgangspunt vir sy bediening die klassieke ekumeniese 
simbole, die Drie Formuliere van Eenheid en die Belydenis van Belhar. In dié 
lig is die ekklesiologiese raamwerk van die AS bediening ’n eenheidsmodel 
waarin die koinoniale verband tussen die verskillende rolspelers erken word.

 2. STATUS

 2.1  Die AS is ’n diensgroep wat uit die gemelde lidkerke saamgestel is en lewer 
’n verslag aan die betrokke kerkvergaderinge.

 2.2  Die AS word saamgestel en funksioneer kragtens hierdie reglement wat deur 
die lidkerke goedgekeur is.

 2.3  Tot tyd en wyl die lidkerke in een amptelike kerkstruktuur verenig is, bly die 
verteenwoordigers van die lidkerke in die AS gebonde aan die besluite van hul 
eie sinodes.

 2.4 Die gevolmagtigde verteenwoordigers van die onderskeie lidkerke 
behartig, namens die onderskeie regspersone, die lidkerke se verenigde 
barmhartigheidsbediening deur middel van die AS se vergaderings en aksies.

 2.5  Tot een kerkverband deur die kerke bereik is, sal die AS, waar nodig, in terme 
van ’n goedgekeurde reglement by wyse van ooreenkomste en tussentydse 
reëlings funksioneer.

 2.6 Vergaderingsprosedures vind plaas volgens die reglement van orde van dié 
betrokke lidkerk waarop die AS (algemene vergadering) eenmalig besluit of 
telkens besluit. Opmerking: Hierdie besluit moet telkens genotuleer word.

 3. DOEL EN FUNKSIE

  Die doel van die AS is:
 3.1 om as ’n eenheidsbediening in die krag van die Heilige Gees met integriteit, in 

gehoorsaamheid en in navolging van Jesus Christus:
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 • met bewoënheid te luister na die wêreld wat smeek om uitkoms uit alle 
vorme van lyding, verslawing, siekte, pyn, geweld en ongeregtigheid;

 • profeties te getuig teen alle ongeregtigheid en 
 • deur priesterlike diens mense se nood te verlig en so te getuig van God 

se liefde vir die wêreld. 

 3.2 om alle projekte as gesamentlike en verenigde projekte te onderneem, te 
koördineer en te implementeer.

 4.  SAMESTELLING

 4.1 Die AS funksioneer deur ’n algemene vergadering, ’n uitvoerende komitee, 
’n dagbestuur en taakgroepe.

 4.2 Die Algemene Vergadering 
 4.2.1 Samestelling
  Die algemene vergadering word as volg saamgestel:
 4.2.1.1 verteenwoordigers uit die ringe van en aangewys deur die onderskeie kerke;
 4.2.1.2  predikante in sinodale diens en persone in spesiale ampsdiens;
 4.2.1.3 deskundiges soos aanbeveel deur die kommissie en goedgekeur deur die 

betrokke kerklike vergaderings;
 4.2.1.4 persone uit ander kommissies van die kerke soos aanbeveel deur die AS en 

goedgekeur deur die betrokke kerkvergadering;
 4.2.1.5 kerklik aangestelde dosent(e) in Diakonologie binne die bedieningsgebied van 

die partye;
 4.2.1.6 ’n maksimum van vyf gekoöpteerde lede wat die kommissie na behoefte kan 

benoem;
 4.2.1.7 Vir elkeen van die lede in 4.2.1.1, 4.2.1.3 en 4.2.1.4 word ’n sekundus 

benoem.

 4.2.2 Vergaderings
  Die algemene vergadering van die AS vergader minstens een maal per jaar.

 4.2.3 Funksionarisse
 4.3.3.1 Voorsitter
  Die algemene vergadering van die AS wys ’n voorsitter en ondervoorsitter 

aan vir ’n termyn van vier (4) jaar om die jaarvergaderings en uitvoerende 
komiteevergaderings te lei.

 4.3.3.2  Sekretaris
  Die algemene vergadering wys ’n notulerende sekretaris vir die 

administratiewe funksionering van die kommissie vir ’n bepaalde tyd aan.

 4.3 Uitvoerende Komitee
 4.3.1 Samestelling
  Die uitvoerende komitee (UK) word deur die algemene vergadering saamgestel 

en bestaan uit drie lede (vir wie daar twee sekunduslede aangewys word) van 
elk van die kerke asook die predikante in sinodale diens (PSD). Die voorsitter 
en ondervoorsitter is deel van hulle kerk se verteenwoordiging. Die algemene 
vergadering verseker dat die onderskeie werksaamhede van die AS in die UK 
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verteenwoordig word. Die UK het die reg tot die koöpsie van vyf addisionele 
lede terwille van hulle kundigheid en om diversiteit te verseker.

 4.3.2 Vergaderings
  Die uitvoerende komitee vergader minstens twee maal per jaar.
 4.3.3 Opdrag
  Die opdrag van die UK behels die volgende:
 4.3.3.1 beplan die algemene vergadering;
 4.3.3.2 behartig spoedeisende sake en sake spesiaal deur die algemene vergadering 

en die subkommissies aan hulle opgedra;
 4.3.3.3 adviseer die algemene vergadering oor die wyse waarop die AS deur sy 

werksaamhede die proses van eenwording in die NG Kerkfamilie kan bevorder;
 4.3.3.4 doen oorhoofse finansiële beplanning en bestuur in ooreenstemming met 

die onderskeie kerke se finansiële beleid met verslag aan die algemene 
vergadering;

 4.3.3.5 skakel met interkerklike groepe, ander kerke, ekumeniese liggame en 
owerheidsinstansies;

 4.3.3.6 doen verslag aan die algemene vergadering van hulle werksaamhede.

 4.4 Dagbestuur
 4.4.1 Samestelling
  Die dagbestuur (DB) word deur die uitvoerende komitee saamgestel en 

bestaan uit voorsitter, ondervoorsitter, die PSD’s en ander senior personeel.
 4.4.2 Vergaderings
  Die dagbestuur vergader so dikwels soos nodig.

 4.4.3 Opdrag
   Die dagbestuur
 4.4.3.1 is ’n subkomitee van die UK en handel alle sake af wat deur die UK na hom 

verwys word;
 4.4.3.2 hanteer spoedeisende sake wat tussen gereelde UK-vergaderings op sy 

agenda mag kom en wat binne die bevoegdheid val wat die UK aan hom 
toeken om te hanteer en

 4.4.3.3 hanteer alle roetinesake en rapporteer sy bevindinge en aanbevelings aan die 
uitvoerende komitee.

 4.5 Die algemene vergadering kan na behoefte taakgroepe aanwys.
 4.6 Vakatures in die AS (algemene vergadering) word deur die betrokke lidkerk 

gevul. Vakatures in die uitvoerende komitee en die taakgroepe word deur die 
uitvoerende komitee uit die lede van die algemene vergadering gevul.

 5. WERKSAAMHEDE EN BEVOEGDHEDE

  Die kommissie se opdrag is om:
 5.1 die betrokke kerke te ondersteun in hulle diakonale taak in die wêreld deur die 

gemeentediakonaat te bevorder;
 5.2 navorsing te doen en te besin oor sosiaal-etiese vraagstukke en gemeentes 

en die kerkverbande hierin te adviseer;
 5.3 namens die kerke toesig te hou oor BADISA, die gesamentlike 

barmhartigheidsaksie van die twee kerke. Dit behels die reg om:
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 5.3.1 verslae aan te vra; 
 5.3.2 om die konstitusie te wysig nadat die nodige aanbevelings hieromtrent deur 

BADISA gemaak is;
 5.3.3 om die organisasie te ontbind nadat die nodige aanbevelings hieromtrent deur 

BADISA gemaak is;
 5.4 die kliniese pastoraat van die kerke te organiseer;
 5.5 navorsing, beplanning, inligting en voorligting oor die diakonale opdrag van 

die kerk te doen;
 5.6 die beleid ten opsigte van die diakonaat van die kerke te ontwikkel;
 5.7 ’n begroting van inkomste en uitgawe op te stel;
 5.8 samewerking op ekumeniese vlak te bevorder en daaraan deel te neem;
 5.9 verteenwoordigers van die AS by ander sinodale kommissies te benoem;
 5.10 voorstelle vir kerkordelike bepalinge ten opsigte van die funksionering van 

kommissies vir diakonaat van ringe en kerkrade te maak;
 5.11 huishoudelike reglemente vir taakgroepe goed te keur;
 5.12 reëlings te tref vir die uitvoering van sy werksaamhede;
 5.13 die sinodes, ringe en gemeentes in verband met beleid ten opsigte van hul 

roeping tot diakonaat te adviseer;
 5.14 enige opdrag van of deur een of albei van die kerke uit te voer;
 5.15 verslag te doen aan die betrokke kerkvergaderinge van sy werksaamhede.

 6. PERSONEEL

 6.1 Die indiensstelling, werkopdragte en vergoeding van personeel en die vul 
van vakatures word hanteer ooreenkomstig die personeelbeleid van die 
onderskeie kerke.

 6.2  Vakatures in die sinodale en administratiewe poste van die lidkerke word 
deur die betrokke lidkerk in wie se diens die pos sorteer, gevul. Dit word in 
samewerking met die AS gedoen volgens die ordereëls van die betrokke lidkerk.

 7. FINANSIES EN BATES

 7.1 Finansies
 7.1.1 Die uitvoerende komitee stel met die oog op voorlegging aan en goedkeuring 

deur die algemene vergadering ’n begroting vir al die werksaamhede, projekte 
en vergaderinge kragtens hierdie reglement op.

 7.1.2 Die lidkerke dra by tot die AS-begroting op ’n wyse en volgens ’n formule soos 
dit van tyd tot tyd bepaal word deur die lidkerke se kommissies wat fondse 
administreer.

 7.1.3 Die algemene vergadering besit die bevoegdheid om binne die riglyne van 
die begroting, fondse aan te wend volgens die prioriteite wat die algemene 
vergadering vir ’n betrokke finansiële jaar bepaal.

 7.1.4 Die AS se finansiële jaar begin op 1 Maart van elke jaar en eindig op 28 
Februarie van elke jaar.

 7.2 Beheer en beskikking van bates
 7.2.1 Bates van die lidkerke is in die naam van die betrokke kerk geregistreer en die 

beheer en beskikking daaroor geskied volgens die bepalinge en reglemente 
van die betrokke kerke.
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 7.2.2 Aangesien die AS deur die twee kerke, elk ’n eie regspersoon, saamgestel 
word, kan die AS nie self eiendom besit nie.

 7.2.3 Indien daar die nodigheid van nuwe bates ontstaan, bring die AS sodanige 
versoek na een van die lidkerke, wat dan daaroor sal besluit. Indien die lidkerk 
sodanige bate aanskaf, bly dit eiendom van die lidkerk en word ook volgens 
die lidkerk se reglemente bestuur en beheer. 

 7.2.4  Die AS kan glad nie lenings aangaan nie. Alle finansiële ondersteuning en 
begroting geskied altyd deur een van die lidkerke en wel volgens die betrokke 
lidkerk se finansiële beleid.

 7.2.5 Alleen die lidkerk in wie se naam bates geregistreer is, kan besluit oor die 
koop en verkoop van bates. Die uitvoerende komitee kan aan so lidkerk 
’n versoek rig.

 8. VERSLAGGEWING

  Een verslag word opgestel wat aan die betrokke kerkvergaderinge 
voorgelê word.

 9. ONTBINDING

  Indien die Gesamentlike Diensgroep vir Armoede en Sorg ontbind, neem die 
kerke weer afsonderlik verantwoordelikheid vir die werksaamhede volgens eie 
reglemente. 
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REGLEMENT 12
REGLEMENT VIR SINODALE DIENSGROEP 

GETUIENISAKSIE (SDGA)
 1. NAAM

  Die Sinodale Diensgroep vir Getuienisaksie (SDGA).

 2. SAMESTELLING

  Die Sinodale Diensgroep Getuienisaksie word soos volg saamgestel:
 2.1 een verteenwoordiger van elke ring van die sinode. Tydens die sinodesitting 

benoem elke ring ’n primarius- en sekundusverteenwoordiger vir  
elke ring;

 2.2 die PSD’s wat deur die moderamen aan die diensgroep toegewys is;
 2.3 kundiges soos deur die sinode benoem.
 2.4 Die diensgroep konstitueer tydens die sinodevergadering om ’n voorsitter 

en ondervoorsitter te verkies. Hierdie voorsitter en ondervoorsitter is ook 
die primarius- en sekundusafgevaardigdes van hierdie diensgroep na die 
moderamen.

  ’n PSD of ander amptenaar wat as betaalde amptenaar in diens van die 
sinode staan, is vanweë die moontlikheid van ’n botsing van belange nie 
as voorsitter van die sinodale diensgroep of taakspan waartoe hy/sy vir 
spesialisdiens toegewys is, verkiesbaar nie.

  (Sien Reglement van Orde van die Sinode van die NGK Wes-en-Suid-Kaap.)

 3. ROEPING

 3.1 Die SDGA voer die getuienisroeping van die Sinode van die  
Wes-en-Suid-Kaap uit. Dit word saam met die VGK Kaapland en die RCA 
gedoen deur: 

 3.1.1  die ontwikkeling, fasilitering en bestuur van netwerke, vennootskappe en 
werksaamhede, soos deur die drie kerke NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap), 
VG Kerk Kaapland en die RCA ooreengekom, op grondslag van die reglement 
genoem in 4.2 en soos van tyd tot tyd aangepas en ooreengekom;

 3.1.2 gemeentes, ringe en susterkerke by te staan om hul getuienis missionêr uit te 
leef;

 3.1.3 vennootskaplike getuienisbedieninge te ontwikkel saam met medegelowiges 
uit die familie van NG Kerke op die verskillende bedieningsterreine in en 
vanuit Afrika.

 4. FUNKSIONERING

 4.1 Die gesamentlike aksie van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap), VG Kerk 
Kaapland en RCA staan bekend as: Die Kommissie vir Getuienisaksie van die 
VGK Kaapland, die NGK in Suid-Afrika en die RCA.

 4.2 Die diensgroep funksioneer volgens die reglement van Die Kommissie 
vir Getuienisaksie van die VGK Kaapland, die NGKSA en die RCA. (Sien 
Reglement 12b in hierdie bundel.)
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 5. VERANTWOORDBAARHEID 

  Die SDGA bring die KGA verslag voor die moderamen en sinode.
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REGLEMENT 12b
REGLEMENT VIR DIE KOMMISSIE GETUIENISAKSIE VAN DIE 

VGK KAAPLAND, DIE NGKSA EN DIE RCA (KGA)
 1. INLEIDING

  Die kommissie, bekend as die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) is deur 
die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap), die Verenigende Gereformeerde 
Kerk Kaapland en die Reformed Church in Africa tot stand gebring om die 
getuieniswerk van die drie Kerke wat in 1991 in een aksie saamgevoeg is, te 
beheer, bestaan voort ingevolge ’n ooreenkoms wat op 8 Junie 2007 tussen 
die Kerke gesluit is waarin besonderhede van die samestelling, opdrag en 
bevoegdhede van die kommissie uiteengesit word.

In die uitvoering van die roeping tot getuienis, tree die kommissie op as 
’n eenheid en word daar ’n verenigde getuienis gelewer, verenigde aksies 
onderneem en met een stem na die ledekerke, ander kerke en na die wêreld 
gekommunikeer.

Die KGA onderneem al sy bedienings met as uitgangspunt die klassieke 
ekumeniese simbole, die Drie Formuliere van Eenheid en die Belydenis 
van Belhar. In dié lig is die ekklesiologiese raamwerk vir die KGA-bediening 
’n eenheidsmodel waarin die koinoniale verband tussen die verskillende 
rolspelers erken word. Daarom word die werksaamhede van die KGA 
gedefinieer in terme van ’n verhoudingsgerigte diens in en vanuit die NG 
Kerkfamilie en ook in verband met die ekumene.

 2. HOOFDE VAN DIE OOREENKOMS

  Die volgende is die hoofde waarin die ooreenkoms verdeel is: 
 1. BEVESTIGING VAN DIE ROL VAN DIE KGA
 2. HOOFDOEL
 3. SAMESTELLING
 4. WERKWYSE
 5. AANSPREEKLIKHEID
 6. VOLMAG
 7. BEPERKING OP BEVOEGDHEDE
 8. BESTAANDE PERSONEEL
 9. PREDIKANTE
 10. VRAE OOR BELEID
 11.  REKENINGKUNDIGE ADMINISTRASIE VAN KGA
 12. VERSLAG
 13 GOEDERE
 14. KGA-REGLEMENT
 15. REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE
 16. WYSIGING VAN OOREENKOMS
 17. TERUGTREDE

 3. WERKWySE

  Soos in die ooreenkoms uiteengesit, tree die KGA op deur ’n algemene 
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vergadering, ’n uitvoerende komitee met ’n dagbestuur en subkommissies, 
laasgenoemde met uitvoerende komitees.

 4. PROSEDURE By VERGADERINGS

  Die prosedure wat by vergaderings gevolg word, word bepaal deur die reglement 
van orde van daardie een van die Kerke wat op die betrokke tydstip volgens die 
besluit van die algemene vergadering van die KGA van toepassing is.

 5. FUNKSIONARISSE

 5.1  Voorsitter
  Die algemene vergadering van die KGA wys ’n voorsitter en onder voorsitter 

aan vir ’n termyn van drie (3) jaar om die algemene vergaderinge en 
dagbestuurvergaderinge te lei.

 5.2 Sekretaris
  Die dagbestuur kies ’n notulerende sekretaris vir die administratiewe 

funksionering van die kommissie vir ’n bepaalde tyd.

 6.  VERGADERINGS

 6.1 Die Algemene Vergadering word jaarliks gehou.
 6.2 Die Uitvoerende Komitee, dagbestuur en subkommissies vergader so dikwels 

as nodig.

 7. ORGANE

  (kyk ooreenkoms punt 4)
 7.1 Die Algemene Vergadering
  Die Algemene Vergadering behandel sake wat tot sy agenda behoort (verwys 

ooreenkoms punt 6).

 7.2 Die Uitvoerende Komitee
 7.2.1 Samestelling
  Die Uitvoerende Komitee (UK) word deur die Algemene Vergadering 

saamgestel en bestaan waar moontlik uit 3 lede (vir wie 2 sekunduslede 
aangewys word) van elk van die kerke asook die predikant in sinodale 
diens (PSD). Die voorsitter en ondervoorsitter is deel van hulle kerk se 
verteenwoordiging. Die algemene vergadering verseker dat die onderskeie 
werksaamhede van die KGA in die UK verteenwoordig word. Die UK het die 
reg tot die koöpsie van 5 addisionele lede terwille van hulle kundigheid en om 
diversiteit te verseker.

 7.2.2 Opdrag/taak
  Die UK: 
 7.2.2.1 beplan die algemene vergaderinge;
 7.2.2.2 behartig spoedeisende sake en sake spesiaal deur die algemene vergadering 

en die subkommissies aan hulle opgedra;
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 7.2.2.3 adviseer die algemene vergadering oor die wyse waarop die KGA deur sy 
werksaamhede die proses van eenwording in die NG Kerkfamilie kan bevorder;

 7.2.2.4 doen oorhoofse finansiële beplanning en bestuur in oorleg met die 
saakgelastigde van die betrokke kerkvergadering;

 7.2.2.5 kan skakel met interkerklike groepe, ander kerke, ekumeniese liggame en 
owerheidsinstansies;

 7.2.2.6 doen aan die algemene vergadering verslag van hulle werksaamhede.

 7.2.3 Dagbestuur van die UK
 7.2.3.1 Samestelling 
  Die dagbestuur (DB) van die UK bestaan uit die KGA-voorsitter, onder-

voorsitter, die PSD en die algemene sakebestuurder.

 7.2.3.2 Bevoegdheid 
  Die DB is ’n subkommissie van die UK en handel sake af wat deur die UK na 

hom verwys word asook spoedeisende sake wat tussen die UK vergaderings 
op sy agenda mag kom en wat binne die bevoegdheid val wat die UK aan 
hom toeken om te hanteer. 

 7.2.3.3 Taak 
  Die DB behartig alle roetinesake van die KGA en rapporteer sy bevindinge en 

aanbevelings aan die UK.

 8. OMVANG VAN DIE GETUIENISAKSIE

  Die getuienisaksie van die kerke vind gestalte in die gerigte bediening na 
binne en buite wat deur die KGA bestuur word en tot die terrein waarvan die 
volgende hoort.

 8.1 Alle bedieninge wat KGA bestuur, koördineer, begelei en fasiliteer (bv. 
arbeidsbediening, omgewingsorg, straatwerk, getuienis teenoor en 
dialoog met Jode en Moslems). Hierdie taak word deur die KGA self of in 
samewerking/vennootskap met ander kerke onderneem.

 8.2 Die uitreik na alle nie-gekerstendes, mense wat buite kerkverband geraak het 
en volgelinge van afwykende rigtings. Hierdie taak word deur die KGA self of in 
samewerking/vennootskap met ander kerke onderneem binne en buite die RSA.

 8.3 Die keuring, toerusting en pastorale begeleiding van voltydse werkkragte in 
diens van die KGA vir hulle getuienistaak in samewerking met die kerke binne 
en buite die grense van die RSA in wie se diens hulle staan. 

  Hierdie toerusting ten opsigte van getuienis is aanvullend tot die toerusting 
wat in die plaaslike gemeentes behoort te geskied. 

  Getuienis is primêr die funksie van die gemeente. Wanneer gemeentes 
getuienisaksies hier of in die buiteland onderneem, behoort hulle dit ter wille 
van goeie koördinering in samewerking met die KGA te onderneem.

 9. WERKSAAMHEDE EN BEVOEGDHEDE

  Ter verwesenliking van sy hoofdoel behels die taak van die KGA die volgende:
 9.1 Advies aan die kerke in hulle getuienistaak in die wêreld wat betref die volgende;
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 9.1.1 die opbou en toerus van gelowiges vir hulle dienswerk in die gemeente en in 
die wêreld, as getuies vir Jesus Christus met die oog op die uitbou van die 
Koninkryk van God en sy geregtigheid;

 9.1.2 die strategie vir die uitvoering van hulle getuienistaak in die wêreld;
 9.1.3 die beleid ten opsigte van die getuienistaak van die kerke;
 9.1.4 die uitreik na alle mense, bv. kerkvervreemdes, die wat buite kerkverband 

geraak het, die nie-gekerstendes en die noodlydendes;
 9.1.5 die oproep en opbou tot geloof in Jesus Christus, toetrede tot sy kerk en 

betrokkenheid in sy koninkryk;

 9.2 samewerking met al die kerke van die NG Kerkfamilie aan wedersydse opbou 
van mekaar, en die uitbou van die gemeenskap van die gelowiges binne die 
een liggaam van Jesus Christus ten einde so instrument te wees in die hand 
van God in die uitvoer van sy heilswerk op aarde;

 9.3 samewerking op ekumeniese vlak;
 9.4 die uitvoer van opdragte van die betrokke kerkvergaderinge en projekte te 

hanteer wat gedurende die reses ontwikkel;
 9.5 die verwysing van botsende opdragte om deur die betrokke kerkvergaderinge 

se eie kommissies hanteer te word. Die benoemdes van ’n lidkerk in die 
KGA vorm die betrokke lidkerk se kommissie vir die hantering van botsende 
opdragte of sake waarvoor die KGA reglement nie voorsiening maak nie;

 9.6 die sorg vir navorsing, beplanning, inligting en voorligting oor die getuienistaak 
van die kerk;

 9.7 die uitoefening van nodige toesig en beheer oor werksaamhede wat deur die 
lidkerke onderneem word op die terreine wat onder die kommissie ressorteer;

 9.8 die benoeming van verteenwoordigers van die KGA by ander sinodale 
kommissies;

 9.9 die maak van voorstelle vir kerkordelike bepalinge ten opsigte van die 
funksionering van kommissies vir getuienis van ringe en kerkrade;

 9.10 die goedkeuring van huishoudelike reglemente vir subkommissies.

 10. PERSONEEL

 10.1 Indiensstelling, werksopdrag en vergoeding
 10.1.1  Die KGA stel ’n personeelbeleid saam en pas dit aan na die eis van 

omstandighede. 

 10.1.2 By die indiensstelling van nuwe personeel en die vul van vakatures word soos 
volg gehandel:

 10.1.2.1 Die personeelbeleid word in ag geneem.
 10.1.2.2 Die KGA stel die werksopdrag van uitvoerende personeel vas (kyk 

ooreenkoms m.b.t. predikante).
 10.1.2.3 Die bestuur en vergoeding van personeel word hanteer op basis van die KGA 

se personeelbeleid, vergoedingskale en byvoordele, wat van tyd tot tyd deur 
die KGA volgens behoefte aangepas kan word. 

 10.2  Vakatures
 10.2.1 Predikante (sien ooreenkoms)
 10.2.2 In die geval van administratiewe personeel word vakatures gevul, poste 
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geskep en nuwe aanstellings gemaak deur die uitvoerende komitee van die 
betrokke subkommissie in oorleg met die UK van die KGA.

 10.2.3 Die personeel van die KGA word deur die lidkerke geakkrediteer en verkry 
die bevoegdheid om namens die KGA by enige gemeente of kommissie van 
die lidkerke op te tree, inligting en toerusting te verskaf en te organiseer ter 
uitvoering van die doelstellings en werksaamhede van die KGA.

 11. FINANSIES

  Die dagbestuur stel, met die oog op voorlegging aan en goedkeuring deur die 
algemene vergadering, ’n begroting op vir al die werksaamhede, projekte en 
vergaderinge kragtens hierdie reglement.

 12. SKULDVERDELING

 12.1 Indien die KGA aangespreek word vir die betaling van skuld in verband met 
sy werksaamhede waarvoor daar nie begroot is nie, gee die KGA dadelik 
daarvan kennis aan die kerke.

 12.2 Indien enige van die kerke vir die betaling van sodanige skuld aangespreek 
word, gee die kerk dadelik daarvan kennis aan die KGA en aan die 
ander kerke.

 12.3 Die kerke besluit dan of die eis betaal of betwis moet word.
 12.4 Indien besluit word om die eis te betaal, geniet die kerk wat die eis betaal 

’n verhaalsreg soos in klousule 11.3 van die ooreenkoms bepaal.
 12.5 Indien besluit word om die eis te betwis, word elke afsonderlike item van die 

koste wat in die bestryding van die eis aangegaan word of waarvoor die kerke 
aanspreeklik gehou word deur hulle gedra in verhouding volgens die formule 
wat ingevolge klousule 11.2 van die ooreenkoms vasgestel is vir die finansiële 
jaar waarin die betrokke item van koste aangegaan is.

 12.6 Indien die skuldeiser nie teen al drie kerke saam optree nie, is ’n kerk teen 
wie nie opgetree word nie, verplig om die kerk of kerke teen wie wel opgetree 
word, skadeloos te stel vir koste tot die mate waarin eersgenoemde kerk 
uiteindelik ooreenkomstig die voorgaande paragraaf tot die koste moet bydra.

 13. WySIGING

  Die kerke kan hierdie reglement wysig op voorlegging van of na oorlegpleging 
met die KGA.
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REGLEMENT 13
REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN 

DIENSVERHOUDINGE (STD)
 1. NAAM
  Die Sinodale Taakspan Diensverhoudinge van die NG Kerk in SA (STD).

 2. ROEPING

  Om uitvoering te gee aan die sinode se roeping en strategie in soverre dit 
die doeltreffende benutting, bestuur en versorging van sinodale personeel 
aangaan. 

 3. SAMESTELLING EN FUNKSIONERING 

 3.1 Die STD word soos volg saamgestel:
 3.1.1 twee lede deur die sinode aangewys;
 3.1.2 hoogstens vier kundige lede deur taakspan self aangewys;
 3.1.3 een verteenwoordiger van die Sinodale Taakspan Regte (STR);
 3.1.4 een verteenwoordiger vir die Sinodale Taakspan Finansies en 

Administrasie (STFA);
 3.1.5 die aktuarius;
 3.1.6 PSD: Ondersteuningsdienste;
 3.1.7 bestuurder: Menslike Hulpbronne.

 3.2 Die STD konstitueer na elke sinode en wys ’n voorsitter en ondervoorsitter 
aan vir ’n termyn van vier jaar. Indien die voorsitter en/of ondervoorsitter 
bedank, word ’n plaasvervanger verkies. 

 3.3 Indien enige van die aangewese lede in die termyn bedank, word hulle deur 
die sekunduslede vervang. 

 4. VERGADERINGS 

 4.1 Die STD vergader kwartaalliks indien nodig, maar minstens twee keer 
per jaar, waartydens alle sake wat op die agenda geplaas is, bespreek en 
afgehandel word. Enige lid van die taakspan kan in oorleg met die voorsitter 
’n vergadering versoek. 

 4.2 ’n Kworum is meer as die helfte van die taakspan.
 4.3 Elektroniese vergaderings kan in spoedeisende gevalle gehou word. Dieselfde 

vereistes as dié vir ’n gewone vergadering is van toepassing. 
 4.4 Behoorlike kennisgewing van elke vergadering moet aan al die lede 

gegee word.

 5. OPDRAG

  Die STD: 
 5.1 bestuur die diensverhoudinge van die sinode en sy werknemers;
 5.2 ontwikkel en implementeer ’n personeelbeleid ooreenkomstig die sinode se 

roeping, beleid en strategie;
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 5.3 ontwikkel en implementeer alle dienskontrakte van werknemers in diens van 
die sinode;

 5.4  verseker dat daar vir alle personeel duidelike en opgedateerde 
taakomskrywings en ontwikkelingsplanne is;

 5.5 gee uitvoering aan alle diensooreenkomste van werknemers in diens van 
die sinode;

 5.6 evalueer deurlopend die personeelbeleid en die implikasies van die 
arbeidsreg en die Kerkorde op diensverhoudinge;

 5.7 doen aanbevelings oor vergoeding;
 5.8 skakel met die Algemene Sinode se Taakspan: Diensverhoudinge (ATDV);
 5.9 is verantwoordelik aan die moderamen;
 5.10 verleen advies t.o.v. diensverhoudingaangeleenthede aan gemeentes.

 6. ALGEMEEN

 6.1 Die STD kan in die uitvoering van sy opdrag onafhanklike professionele 
advies inwin. 

 6.2 Die STD handhaaf die beginsel dat daar nooit gedurende besluite oor 
salarisse, voordele en enige personeelhandeling botsing van belange mag 
wees nie. 

 6.3 Die STD ressorteer onder die Sinodale Diensgroep vir Ondersteuningsdienste 
en koördineer sy werksaamhede daarmee.

 6.4 Die STD koördineer met Communitas in die ontwikkeling van 
’n diensleweringplan aan gemeentes.
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REGLEMENT 14
REGLEMENT VIR SINODALE TAAKSPAN REGTE (STR)

 1. NAAM

  Sinodale Taakspan Regte (STR).

 2.  ROEPING

  Christus regeer sy kerk deur sy Woord en Gees. Dit is die roeping van die 
STR om dit kerkregtelik te bevestig.

 3.  SAMESTELLING

 3.1  Agt lede met sekundi deur die sinode aangewys. 
 3.2  Die aktuarius van die sinode.
 3.3  Hoogstens drie kerkregkundiges deur die STR aangewys. 
 3.4  Die STR kies ’n voorsitter en ’n skriba uit eie geledere.
 3.4  Die dagbestuur van die STR bestaan uit die voorsitter, die skriba en die 

aktuarius.

 4.  OPDRAG

 4.1 Aan die STR word opgedra om:
 4.1.1 na afloop van elke Algemene Sinode, die besluite wat verandering aan die 

reglemente mag vereis, te verwerk en aan die sinode/moderamen voor te lê 
vir goedkeuring en publikasie;

 4.1.2 na afloop van elke sinode saam met die aktuarius verantwoordelik te wees vir 
die voorbereiding, samestelling en publikasie van ’n bundel wat die Kerkorde 
aanvul met reglemente, vorms en ander funksionele besluite;

 4.1.3  ander kerkvergaderinge waar dit verlang word, te bedien met advies in sake 
van kerkregtelike aard;

 4.1.4  alle beskrywingspunte wat betrekking het op die reglemente na te gaan en die 
sinode hieroor met advies te bedien;

 4.1.5 ’n studie te maak van sake wat deur die sinode/moderamen na hom  
verwys is;

 4.1.6  reglemente van die sinode na te gaan en voor te berei vir sinodevergaderings;
 4.1.7  alle bevoegdheidsaansoeke wat voor die moderamen dien na te gaan en die 

moderamen met kerkregtelike advies te bedien; 
 4.1.8  ringe en gemeentes by te staan met hulp en advies oor kerklike  

ondersoeke;
 4.1.9 oor kerkregtelike sake met ringe en gemeentes te skakel en om, indien nodig, 

toerustingsgeleenthede van kerkregtelike aard te hou;
 4.1.10 deurlopend ’n studie te maak van die Kerkorde en reglemente in die lig van 

gereformeerde kerkreg en kerkregering en die sinode met aanbevelings 
hieroor te dien;

 4.1.11  in samewerking met die STFA regsake namens die sinode te hanteer;
 4.1.12 met die ATR saam te werk in die deurlopende aanpassing en ontwikkeling van 

die Kerkorde en reglemente; en 
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 4.1.13  te dien as die sinode se skakel met die algemene bevoegdheidsraad vir 
predikante.

 4.2 Die STR mag regsadvies inwin op koste van die sinode.
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REGLEMENT 15
REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN 

EIENDOMME (STE)
 1. NAAM

 1.1 Die Sinodale Taakspan Eiendomme (STE).

 2. SAMESTELLING EN FUNKSIONERING

 2.1 Die STE word soos volg saamgestel:
 2.1.1 twee lede met sekundi deur sinode verkies,
 2.1.2 twee kundige lede deur SDO verkies,
 2.1.3 PSD vir Ondersteuningsdienste, en 
 2.1.4 een lid elk van STR en STFA.

 2.2 Die STE konstitueer na elke sinode en wys ’n voorsitter en ondervoorsitter 
aan vir ’n termyn van vier jaar.

 2.3 Indien enige van die verkose lede bedank, word hulle deur die sekunduslede 
vervang. Indien die voorsitter en/of ondervoorsitter bedank word 
’n plaasvervanger verkies. 

 3. OPDRAG

 3.1 Die STE se taak is om as betroubare rentmeester uitvoering te gee aan die 
sinode se roeping en besluite met betrekking tot al die eiendomme wat in die 
naam van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) geregistreer is.

 4. TAAK

 4.1 Die STE sien toe dat die instandhouding van alle eiendomme na behore geskied.
 4.2 Die STE sien toe dat alle eiendomme na behore verseker is en kontroleer 

jaarliks dat sodanige versekering aangepas word.
 4.3 Die STE sorg dat gebruik en huurooreenkomste behoorlik opgestel, bekragtig 

en uitgevoer word.
 4.4 Die STE doen aanbevelings aan die STFA en die moderamen oor die koop en 

verkoop van eiendomme.
 4.5 Die STE bepaal riglyne vir, en maak aanbevelings aan die moderamen/sinode 

oor ontwikkeling en strukturele veranderings m.b.t. die geboue en ander 
strukture van NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap). 

 5. WERKSWySE

 5.1 Die STE het volmag om binne sy begroting bestuursagente en konsultante 
aan te stel vir die uitvoering van sy taak.

 5.2 Die STE handhaaf die beginsel dat daar, in die uitvoering van sy taak, nooit 
’n botsing van belange mag wees nie.

 5.3 Die STE ontvang jaarliks verslag oor instandhouding, bestuur en verhuring 
t.o.v. die verskillende eiendomme.
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 5.4 Die voorsitter van die STE het sittingsreg op die STFA.
 5.5 Die STE lewer jaarliks verslag aan die moderamen.

 6. VERGADERINGS

 6.1 Die STE vergader wanneer nodig, maar minstens een maal per jaar 
waartydens alle sake wat op die agenda geplaas is, bespreek en 
afgehandel word. Enige lid van die taakspan kan in oorleg met die voorsitter 
’n vergadering versoek. 

 6.2 ’n Kworum is meer as die helfte van die taakspan.
 6.3 Elektroniese vergaderings kan in spoedeisende gevalle gehou word. Dieselfde 

vereistes as vir ’n gewone vergadering is van toepassing. 
 6.4 Behoorlike kennisgewing van elke vergadering moet aan al die lede 

gegee word.
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REGLEMENT 16
REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN FINANSIES 

EN ADMINISTRASIE (STFA)
Hierdie reglement is ondergeskik aan en moet in samehang met reglement 9 van die 
Kerkorde gelees word. 

 1. NAAM

  Die Sinodale Taakspan Finansies en Administrasie van die NG Kerk in SA (STFA).

 2. SAMESTELLING

 2.1 Voorsitter van die Sinodale Diensgroep Ondersteuningsdienste (SDO).
 2.2 Vier kundige lede deur die sinode benoem.
 2.3 Vyf predikante/ouderlinge/diakens deur die sinode benoem.
 2.4 Die voorsitter van die Sinodale Taakspan Eiendomme (STE) 
 2.5 Die PSD vir Ondersteuningsdienste (saakgelastigde)
 2.6 Sekundi word deur die SDO aangewys.

 3. ROEPING

 3.1 Om die kerk op ’n pad van verantwoordelike Bybelse rentmeesterskap te lei.

 4.  TAAK 

 4.1  Die bestuur en beplanning van die administrasie van die sinode.
 4.2 Die administrasie en bestuur van fondse, finansies, goedere en eiendomme 

van die sinode wat behartig word deur die kerkkantoor onder leiding van die 
saakgelastigde.

 4.3 Die uitvoering van die bepalinge van Reglemente vir Kerklike Fondse.
 4.4 Die bestuur van kerklike goedere van kerkrade en ringe volgens Reglemente 

vir Beheer van Kerklike Goedere en Regsverteenwoordiging.
 4.5 Die hantering van alle regsgedinge, of prosesse van geregtelike aard, in 

samewerking met die STR, namens die sinode en diensgroepe/taakspanne 
van die sinode. 

 4.6 Die nodige skakeling met ringe en kerkrade asook met ander sinodes en die 
Algemene Sinode.

 4.7 Die finansiële beplanning en strategie van die sinode.
 4.8  Die bestuur van die sinode se fondse sodat die roeping van die sinode 

prioriteit geniet.
 4.9 Die bestuur van die sinode se fondse sodat gemeentes, diensgroepe en 

taakspanne in staat gestel word om hulle roeping uit te leef.
 4.10 Doen verslag aan die sinode/moderamen van bogenoemde take. 

 5. BEVOEGDHEID

 5.1 Die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie (STFA) bestuur 
(verhuring ingesluit) namens die moderamen die bates van die Nederduitse 
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Gereformeerde Kerk in SA, behalwe in daardie gevalle waarin die sinode/
moderamen van tyd tot tyd die bestuursbevoegdheid aan enige spesifieke 
taakspan/diensgroep mag oordra vir die uitvoering van enige bepaalde taak of 
ten opsigte van enige inrigting, instituut of tehuis. 

 5.2 In die geval van beskikkingsbevoegdheid (aankoop en vervreemding) 
van eiendom word die besluit deur die moderamen geneem. Dit kan ter 
vergadering of elektronies gedoen word. 

 5.3 Die STFA het die bevoegdheid om namens die sinode/moderamen:
 5.3.1 roerende en onroerende bates in oorleg met die moderamen en die sinodale 

taakspan vir eiendomme te koop en te verkoop, te huur en te verhuur volgens 
die werkswyse in 5.2 uiteengesit;

 5.3.2 verbande oor onroerende goed en notariële verbande oor roerende goed te 
verleen en om roerende goed in pand te gee;

 5.3.3 serwitute oor onroerende goed te verleen;
 5.3.4 lenings aan te gaan teen sodanige rentekoers op sodanige terme en teen die 

verskaffing van sodanige sekuriteite soos tussen die STFA en die geldskieter 
ooreengekom word;

 5.3.5 die verpligtinge van derde partye te waarborg;
 5.3.6 geld teen rente of vry van rente uit te leen op sodanige terme soos tussen die 

STFA en die geldopnemer ooreengekom word en teen die verskaffing van 
sodanige sekuriteit of sonder die verskaffing van sekuriteit soos die STFA mag 
bepaal;

 5.3.7 geld te belê teen sodanige sekuriteit en op sodanige terme soos die STFA mag 
goed ag en in die besonder ook in aandele, effekte of regte in groeifondse of 
maatskappye, hetsy op die effektebeurs genoteer al dan nie en die oordeel oor 
die veiligheid van die sekuriteit berus uitsluitlik by die STFA of sy gemagtigdes;

 5.3.8 roerende en onroerende goed in oorleg met moderamen te skenk;
 5.3.9  ooreenkomste van enige ander aard wat nie deur die voorgaande gedek word 

nie te sluit; 
 5.3.10 die aanstelling te aanvaar en op te tree as trustee ten opsigte van enige fonds 

of goed wat vir ’n bepaalde doel of vir enige besondere werksaamheid van die 
NG Kerk in Suid-Afrika in trust aan die kerk bemaak of geskenk is of wat die 
kerk andersins toeval.

 5.4.  Die STFA doen oor bogenoemde aan die sinode/moderamen verslag.

 6. DIE PSD VIR ONDERSTEUNINGSDIENSTE (SAAKGELASTIGDE)

 6.1 Die PSD Ondersteuningsdienste is ex officio lid en skriba van die STFA. 
 6.2 Vir die funksie en take van die PSD Ondersteuningsdienste sien die 

Reglement vir die PSD Ondersteuningsdienste. 

 7. TEKENMAGTE

 7.1 Die PSD Ondersteuningsdienste (saakgelastigde) teken alle amptelike 
dokumente en kontrakte namens die sinode, die moderamen en die STFA, 
behalwe in gevalle waar die moderamen op aanbeveling van die Diensgroep 
vir Ondersteuningsdienste anders besluit. 
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 8. REGSGEDINGE

 8.1 Die STFA en STR voer gesamentlik alle regsgedinge, of prosesse van 
geregtelike aard, namens die sinode en diensgroepe/taakspanne van die 
sinode, hetsy as eiser of verweerder, hetsy as applikant of respondent. 

 8.2 Die PSD Ondersteuningsdienste teken alle stukke wat nodig is om 
regsgedinge of prosesse van geregtelike aard in te stel of te verdedig, 
behalwe as die STFA en STR gesamentlik anders besluit. Prosesstukke word 
aan die PSD Ondersteuningsdienste bestel.

 8.3 Waar die belange van ’n bepaalde sinodale inrigting, instituut of tehuis 
onder die beheer van enige diensgroep/taakspan deur die sinode benoem, 
in ’n regsgeding betrokke is, word die regsgeding, met gesamentlike 
toestemming van die STFA en STR, deur die betrokke taakspan/diensgroep 
gevoer en die voorsitter van die betrokke taakspan/diensgroep teken alle 
stukke i.v.m. sodanige gedingvoering met dien verstande dat die STFA 
in sodanige geding optree totdat die betrokke taakspan/diensgroep die 
gedingvoering oorgeneem het en met dien verstande dat die STFA en STR op 
enige tydstip kan besluit om self die gedingvoering te onderneem.

 8.4 Indien die prosesstuk waardeur ’n regsgeding of proses van geregtelike 
aard teen die kerk ingestel word, bestel word aan enigiemand anders as die 
PSD Ondersteuningsdienste, word sodanige stuk onmiddellik aan die PSD 
Ondersteuningsdienste besorg.

 8.5 Wanneer ’n kerkraad of ring in ’n regsgeding betrokke raak, word die 
geding in naam van die betrokke kerkraad/gemeente of ring gevoer en 
is hulle verantwoordelik vir alle koste daaraan verbonde. Die betrokke 
kerkvergadering behoort met die STR/ringsregs-kommissie oorleg te pleeg.

 8.6 In geval van ’n regsgeding kan ’n ring of ’n kerkraad, via die ring waartoe die 
kerkraad behoort, by die STFA aansoek doen om finansiële ondersteuning 
deur die kerkverband, mits die ring in die aansoek kan aantoon dat die nodige 
advies ingewin is en dat daar afdoende gehou is by die betrokke kerkorde 
artikels en reglemente.

 8.7 Die STFA en STR kan op koste van die sinode regsadvies inwin soos benodig.

 9. ADMINISTRASIE

 9.1 Die STFA bestuur namens die sinode/moderamen die administrasie van 
die sinode.

 9.2 Vir die administrasie van die verskillende fondse moet elke fonds wat in die 
sinodale kantore geadministreer word, jaarliks ’n bedrag as administratiewe 
fooi bydra volgens ’n persentasie soos deur die STFA bepaal.

 9.3 Vir buitengewone uitgawes van diensgroepe en taakspanne, soos bonusse, 
geskenke, voorskotte en lenings uit enige sinodale fondse, moet die 
toestemming van STFA vooraf verkry word.

 9.4 In gevalle waar daar onduidelikheid heers of verskille is oor die regsgeldigheid 
van enige eise of rekeninge van die sinodale administrasie en/of taakspanne 
en diensgroepe, beslis die STFA.

 9.5 Alle taakspanne en diensgroepe wat beheer oor sinodale eiendomme het, 
moet jaarliks tussen 1 Maart en 31 Augustus ’n staat van bates en laste aan 
die saakgelastigde stuur vir voorlegging aan die STFA.
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 9.6 Vir die behoorlike verantwoording van alle gelde moet minstens die 
saakgelastigde en soveel ander lede van die personeel as wat die 
saakgelastigde mag aanbeveel, deur veilige waarborgpolisse gedek word.

 9.7 Die STFA ontvang jaarliks ’n volledige verslag van die kerk se ouditeure, wat 
ondersoek doen na alle fondse asook die bestuur daarvan.
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REGLEMENT 17
REGLEMENT VIR DIE PSD ONDERSTEUNINGSDIENSTE 

(SAAKGELASTIGDE)
 1. AANSTELLING EN VERANTWOORDING 

 1.1 Die PSD Ondersteuningsdienste word deur die moderamen in oorleg met die 
STFA en die STD aangestel. 

 1.2 Die PSD Ondersteuningsdienste is aan die SDO/STFA en die moderamen/
sinode verantwoordelik en doen verslag. 

 2. TAAK EN FUNKSIE

 2.1 Die PSD Ondersteuningsdienste:
 2.1.1 is, in oorleg met die SDO/STFA, die administratiewe bestuurder van die 

sinodale kantoor en personeel;
 2.1.2 is die koördineerder van die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste;
 2.1.3 is lid, skriba en uitvoerende amptenaar van die STFA;
 2.1.4 is verantwoordelik vir die organisering van moderamenvergaderings, 

sinodesittings en ander kerklike konferensies soos deur die moderamen aan 
hom/haar opgedra;

 2.1.5 is verantwoordelik vir die logistieke ondersteuning van moderamen- en 
sinodevergaderings en dien uit hoofde van die amp as sameroeper van die 
Taakspan vir die Beplanning van die Sinode;

 2.1.6 sien toe dat met alle kerklike fondse, goedere en eiendomme gehandel word 
ooreenkomstig die reglemente vir:

 2.1.6.1 kerklike fondse en die praktiese hantering daarvan;
 2.1.6.2 die beheer van kerklike goedere en vir regsverteenwoordiging;
 2.1.6.3 die Sinodale Taakspan Finansies en Administrasie (STFA);
 2.1.6.4 die Sinodale Taakspan Eiendomme (STE);

 2.1.7 sien, in oorleg met die Sinodale Taakspan Eiendomme (STE), toe dat alle 
sinodale eiendomme behoorlik in stand gehou word en verseker is;

 2.1.8 hanteer die aansoeke vir die aanstelling van predikante/proponente as 
huweliksbevestigers;

 2.1.9 is verantwoordelik vir die ontvangs en besteding van alle fondse en geld 
wat in die kerkkantoor hanteer word, in ooreenstemming met opdrag van 
bevoegde en gevolmagtigde persone deur hul taakspanne/diensgroepe 
daartoe gelas, en wat voldoen aan die Kerkorde en reglemente van die NG 
Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap);

 2.1.10 deponeer alle geld wat ontvang word sonder versuim in ’n bank soos 
goedgekeur deur die STFA en dra sorg dat daar ten alle tye ’n genoegsame 
bedrag in die lopende rekeninge beskikbaar is voordat fondse belê word;

 2.1.11 vereffen die reiskoste van persone en andere wat werk verrig in opdrag van 
die sinode of ringe; 

 2.1.12 vereffen onvoorsiene uitgawes wat uit die sinodale kas moet geskied, nadat 
die geldigheid en regmatigheid van die eis of skuld bepaal is;

 2.1.13 onderneem in opdrag van die STFA die belegging van fondse en die 
opvraging van beleggings, onderteken namens die STFA alle dokumente met 
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betrekking daartoe en kom alle pligpleginge in verband daarmee na;
 2.1.14 maak seker dat hy/sy en die personeel van die kerkkantoor gedek is onder 

’n waarborgpolis vir ’n bedrag soos deur die STFA bepaal;
 2.1.15 dien ampshalwe op die Sinodale Taakspan Diensverhoudinge (STD);
 2.1.16 dra in oorleg met die STFA en die ringe sorg vir die eweredige berekening, 

toekenning en verdeling van bydraes onder die gemeentes van die NG Kerk 
in SA (Wes-en-Suid-Kaap), sorg vir die invordering van die sinodale aandeel 
asook alle sinodale- en spesiale offers en alle ander verpligte sinodale fondse 
en erken ontvangs daarvan;

 2.1.17 sorg dat die kerk se boeke en rekeninge jaarliks deur ’n geregistreerde 
rekenmeester en ouditeur, wat deur die STFA aangestel is, nagegaan en 
goedgekeur word;

 2.1.18 mag in taakspanne van die sinode en die Algemene Sinode dien, mits die 
STFA daartoe instem en hyself/syself daartoe bereid is;

 2.1.19 voer onderhandelinge en onderhoude namens die STFA;
 2.1.20 gee advies oor finansiële sake aan taakspanne en gemeentes;
 2.1.21 besoek ringe, kerkrade en gemeentes wanneer nodig of wanneer daartoe 

versoek deur die STFA; en
 2.1.22 tree op as fidusiêre amptenaar van die sinode.

 3. TEKENMAGTE

 3.1 Tensy die moderamen op aanbeveling van die SDO anders besluit, teken die 
PSD Ondersteuningsdienste (saakgelastigde) alle amptelike dokumente en 
kontrakte namens die sinode en moderamen.

 3.2 Tensy die STFA en STR anders besluit, teken die PSD Ondersteuningsdienste 
alle stukke wat nodig is om regsgedinge of prosesse van geregtelike aard in 
te stel of te verdedig. Prosesstukke word aan die PSD Ondersteuningsdienste 
bestel. 
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REGLEMENT 18
REGLEMENT VIR KERKLIKE FONDSE

Hierdie reglement is ondergeskik aan en moet saamgelees word met ooreenstemmende 
reglement van die Kerkorde.

 1. ALGEMENE KERKLIKE FONDSE 

 1.1 Die reglement is van toepassing op die insameling en beheer van alle kerklike 
fondse. Die fondse word verdeel in gemeentelike, rings-, en sinodale fondse.

 1.2 Die reglement is bindend vir alle kerklike instansies en kommissies, asook die 
gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA wat reeds gestig 
is of nog gestig sal word.

 1.3 Volgens die Bybel is lidmate geroep om as rentmeesters met dankbaarheid 
en offervaardigheid voorsiening te maak vir kerklike uitgawes. Die beheer en 
besteding daarvan moet volgens die beginsels van Bybelse rentmeesterskap 
op ’n ordelike wyse geskied.

 1.4 Behoorlike rekeningkundige rekords van alle fondse moet gehou word. 
Omvattende interne beheermaatreëls en verslagdoening oor alle fondse wat deur 
kerklike instansies en kommissies bestuur word, moet bepaal en nagekom word.

 1.5 Instansies en diensgroepe/taakspanne moet ’n geregistreerde rekenmeester 
en ouditeur aanstel om jaarliks die rekenkundige rekords te oudit en verslag 
te doen oor die finansiële jaarstate. Die pligte van die ouditeur en die omvang 
van sy oudit word in ’n aanstellingsbrief vervat. Die ontslag of vervanging van 
die huidige ouditeur kan alleen plaasvind nadat die ouditeur ’n behoorlike 
geleentheid gegun is om sy saak te stel.

 2. GEMEENTEFONDSE

 2.1 Gemeentefondse word gevind deur lidmate te wys op die voorreg en 
verantwoordelikheid van hulle rentmeesterskap. Behalwe die beskikbaarstelling 
van hulle tyd en gawes, gee lidmate as rentmeesters ook deur:

 2.1.1 dankoffers by openbare eredienste,
 2.1.2 vrywillige dankoffers, en
 2.1.3 ander inkomste, insamelings en bydraes.

 2.2 Elke gemeente se gemeentefondse staan onder beheer van die kerkraad.
 2.3 Gemeentefondse word aangewend vir uitgawes in belang van die bediening 

soos bepaal deur die kerkraad. Bedieningsuitgawes sluit die volgende in: 
vergoeding van predikante en amptenare, instandhouding van kerklike 
geboue, onderhoud van sorgbehoewendes, ander gemeentelike uitgawes en 
verpligte bydraes vir die sinodale fondse.

 2.4 Om skuld of tekorte te voorkom, stel die kerkraad aan die begin van elke 
boekjaar ’n begroting van inkomste en uitgawes op. Die kerkraad bestuur 
hierdie begroting met verslag aan die gemeente.

 2.5 Die kerkraad moet:
 2.5.1 toesien dat behoorlike finansiële boekhouding van alle geldelike aktiwiteite en 

fondse wat in die gemeente bestuur word, geskied;
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 2.5.2 moet jaarliks ’n finansiële staat van sodanige fondse opstel en dit deur 
’n geregistreerde rekenmeester en ouditeur, wat nie lid van die kerkraad is 
nie, laat oudit.

 2.6 Alle sinodale bydraes (soos sinodale aandeel en gemeentelike deuroffers wat vir 
instansies ingesamel word) en bydraes wat verband hou met die personeel van 
die gemeente (soos pensioen- en mediesefondspremies) is ’n verpligting wat elke 
kerkraad as deel van die kerkverband moet nakom. Die kerkraad sorg dat hierdie 
gelde maandeliks aan die kantoor van die saakgelastigde oorbetaal word.

 2.7 Kerkraadsvergaderings word deur elke lid sonder enige vergoeding 
bygewoon. 

 2.8 Finansiële beampte van die kerkraad:
 2.8.1 doen geen uitbetaling sonder die goedkeuring van die kerkraad of ’n ander 

gevolmagtigde liggaam nie;
 2.8.2 belê geen geld sonder genoegsame waarborg en sonder goedkeuring van die 

kerkraad nie;
 2.8.3 bly aanspreeklik vir alle geld wat uitbetaal of belê is sonder voorkennis of 

toestemming van die kerkraad;
 2.8.4 hou behoorlik boek en sorg dat alle uitstaande skulde betaal word, sowel deur 

die kerkraad aan die krediteure as deur die debiteure aan die gemeente. By 
weiering of vertraging van die debiteure word sodanige versuim dadelik by die 
kerkraad aanhangig gemaak;

 2.8.5 is belas met die ontvangs van sinodale offers en bydraes en alle ander geld 
wat deur die gemeente bygedra of ten behoewe van die sinodale fondse 
gehef word en stuur dit onverwyld aan die kantoor van die saakgelastigde; en

 2.8.6 gee op ’n tyd, soos deur die kerkraad vasgestel, aan gemeentelede die 
geleentheid om insae in die finansiële state van die gemeente te verkry.

 3. RINGSFONDSE

 3.1 ’n Ring kan ’n ringsfonds opbou deur kollektes of vaste bydraes van elke 
gemeente in sy gebied te vorder. Hierdie fonds word waar toepaslik aangewend 
vir die koste van administrasie of enige onderneming in belang van die ring. 

 3.2 Die skriba beheer en administreer die fonds volgens opdrag van die ring. 
 3.3 Die ring sien toe dat daar jaarliks ’n finansiële staat van fondse opgestel word 

en dat dit deur die ringskommissie nagegaan en goedgekeur word.
 3.4 Ringe sien toe dat gemeentes hul geldelike verpligtinge t.o.v. sinodale 

aandeel en ander offers nakom.

 4. SINODALE FONDSE

 4.1 Die sinode administreer al die fondse waaroor hy beskik deur die Sinodale 
Taakspan vir Finansies en Administrasie (STFA). 

 4.2 Sinodale diensgroepe en taakspanne en instansies met selfstandige 
boekhouding, stel in oorleg met die STFA ’n geregistreerde rekenmeester en 
ouditeur aan, terwyl die ontslag/vervanging van ’n ouditeur ook in oorleg met 
die STFA geskied.
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 4.3 Insameling van fondse
  Die sinode vind sy fondse deur:
 4.3.1 Sinodale aandeel van gemeentes
 4.3.1.1 Die sinodale begroting word hoofsaaklik befonds deur gemeentelike bydraes 

wat bepaal word volgens elke gemeente se vermoë. Gemeentes se sinodale 
aandeel word deur ’n formule bepaal wat van tyd tot tyd deur die STFA 
aangepas en deur die moderamen goedgekeur word voordat dit aan ringe en 
gemeentes voorsien word.

 4.3.2 Sinodale en spesiale gemeentelike deuroffers soos van tyd tot tyd deur die 
STFA met goedkeuring van die sinode/moderamen bepaal. Die STFA het die 
bevoegdheid om te bepaal: 

 4.3.2.1 watter deuroffers primêre sinodale werksaamhede bevorder en daarom as 
verpligte sinodale deuroffers geld; 

 4.3.2.2 watter instansies se werksaamhede as sekondêre werksaamhede gereken 
word en daarom deur spesiale deuroffers, waaroor kerkrade self kan besluit, 
befonds word.

 4.3.3 Opbrengs van reserwefondse en ander fondse.

 4.4 Finansiële Bestuur
 4.4.1 Die sinode se finansies word volgens ’n inkomstebepaalde-begroting, in 

ooreenstemming met die sinode en moderamen se prioriteite, tussen die 
verskillende diensgroepe/taakspanne verdeel. ’n Diensgroep/taakspan se 
uitgawes mag nie die toegekende deel van die begroting oorskry nie.

 4.4.2 Indien ’n diensgroep/taakspan se uitgawes in ’n finansiële jaar minder is as 
die toegekende begrotingsbedrag, word die oorskot deel van die sinodale 
fondse. Elke diensgroep/taakspan (behalwe in uitsonderlike ooreengekome 
gevalle) begin elke finansiële jaar vanaf ’n nulbasis.

 4.4.3 Diensgroepe/taakspanne kan uit die opbrengs van reserwes/trustfondse wat 
aan hulle toegewys is, die begroting aanvul nadat genoegsame voorsiening 
vir kapitaalgroei gemaak is.

 4.4.4 Reis- en ander kostes vir kerklike vergaderings en verpligtinge word betaal 
volgens riglyne soos van tyd tot tyd deur die STFA vasgestel.

 4.4.5 In die jaar waarin die sinode vergader, kan elke kerkraad vir ’n spesiale 
bydrae per afgevaardigde gevra word om die koste van die vergadering 
te delg.

 4.5 Opdragte voor en tydens sinode- en moderamenvergaderings
  Die STFA:
 4.5.1 doen aan die vergadering ’n voorlegging oor die wyse waarop die STFA 

en diensgroep vir ondersteuning rentmeesterskap in die sinodale gebied 
bevorder het;

 4.5.2 lewer aan die vergadering verslag oor die verskillende fondse wat onder 
beheer van die saakgelastigde in die kerkkantoor is;

 4.5.3 doen verslag van die geouditeerde finansiële state van die sinodale fondse;
 4.5.4 lê die sinodale begroting aan die vergadering voor;
 4.5.5 bedien die sinode met advies ten opsigte van beskrywingspunte en voorstelle 

met finansiële implikasies of wat die begroting kan affekteer; en
 4.5.6 gee aan enige lid van die vergadering die geleentheid om op aanvraag insae 

in die state van die verskillende fondse te verkry.
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REGLEMENT 19
REGLEMENT VIR DIE BEHEER VAN KERKLIKE GOEDERE 

EN REGSVERTEENWOORDIGING
Hierdie reglement is ondergeskik aan en moet saamgelees word met ooreenstemmende 
reglement van die Kerkorde.

 1. DIE GEMEENTE

 1.1 Elke gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA is as 
outonome regspersoon onafhanklik van sy lidmate, eienaar en reghebbende 
van en t.o.v. sy bates, roerend en onroerend, tasbaar en ontasbaar.

 1.2 Onroerende goed en verbande word geregistreer in die naam van “DIE 
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE GEMEENTE _______ (meld naam 
van gemeente indien enige) te _______ (meld naam van plek)”.

 1.3 Die kerkraad beheer en beskik namens die gemeente oor sy bates en die 
kerkraad het in die besonder die bevoegdheid om:

 1.3.1 roerende en onroerende goed te koop en te verkoop, te huur en te verhuur;
 1.3.2 verbande oor onroerende goed en notariële verbande oor roerende goed te 

verleen en om roerende goed in pand te gee;
 1.3.3 serwitute oor onroerende goed te verleen;
 1.3.4 lenings aan te gaan teen sodanige rentekoers op sodanige terme en teen 

die verskaffing van sodanige sekuriteit soos tussen die kerkraad en die 
geldskieter ooreengekom word;

 1.3.5 die verpligtinge van derde partye te waarborg;
 1.3.6 geld teen rente of vry van rente uit te leen op sodanige terme soos tussen 

die kerkraad en die geldopnemer ooreengekom en teen die verskaffing van 
sodanige sekuriteit of sonder die verskaffing van sekuriteit soos die kerkraad 
mag bepaal;

 1.3.7 die voorsitter van die kerkraad of enige ander persoon te magtig om 
sake namens die kerkraad te behartig en stukke namens die kerkraad te 
onderteken;

 1.3.8 kragtens ’n besluit geneem deur twee derdes van die lede wat by die 
kerkraadsvergadering teenwoordig is en onderworpe aan die voorskrifte van 
paragraaf 1.4 hieronder, onroerende goed te skenk;

 1.3.9 ooreenkomste van enige ander aard wat nie deur die voorgaande gedek word 
nie, te sluit;

 1.3.10 ’n aanstelling te aanvaar en op te tree as trustee t.o.v. enige fonds of goed wat 
vir ’n bepaalde doel of vir enige besondere werksaamheid van die gemeente 
in trust aan die gemeente bemaak of geskenk is of wat die gemeente 
andersins toeval en

 1.3.11 by die ontbinding van die gemeente met die bates van die gemeente te 
handel ingevolge reglement 6 van die Kerkorde.

 1.4 Skenkings
 1.4.1 ’n Besluit van die kerkraad soos bedoel in paragraaf 1.3.8 oor die skenking 

van onroerende goed, word aan die gemeente bekend gemaak by geleentheid 
van ’n gewone erediens op twee opeenvolgende Sondae, met vermelding 
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daarvan dat besware daarteen skriftelik by die skriba ingedien moet word 
binne sewe dae na die tweede bekendmaking.

 1.4.2 Besware wat nie binne die gemelde tydperk ingedien word nie, word nie 
oorweeg nie.

 1.4.3 Enige beswaar wat ingedien word, kan by ’n vergadering van die kerkraad 
gehandhaaf word deur ’n meerderheid van stemme van die aanwesige lede 
en daarmee verval die voorgenome skenking. Indien die beswaar nie met 
’n meerderheid van stemme gehandhaaf word nie, verklaar die voorsitter dat 
dit verwerp is.

 1.4.4 Indien ’n beswaar verwerp word, word die beswaarmaker skriftelik daarvan 
verwittig en kan hy/sy binne veertien dae nadat die kennisgewing van verwerping 
per aangetekende pos aan die beswaarmaker afgestuur of persoonlik afgelewer 
is, skriftelik by die ring appelleer. Die beslissing van die ring oor die appèl is finaal.

 1.4.5 Indien geen beswaar teen die voorgenome skenking ingedien word nie, of 
indien alle besware teruggetrek word, of indien enige besware wat ingedien is 
na verwerping deur die kerkraad nie deur die ring gehandhaaf word nie, word 
die besluit van die kerkraad om die onroerende goed te skenk, finaal.

 1.5 Regsgedinge
 1. 5.1 Regsgedinge of prosesse van geregtelike aard word deur die gemeente in eie 

naam gevoer of verdedig hetsy as eiser of verweerder, hetsy as applikant of 
respondent.

 1. 5.2 Die gemeente word in regsgedinge of prosesse van geregtelike aard deur die 
kerkraad verteenwoordig.

 1. 5.3 Alle geregtelike stukke word aan die voorsitter van die kerkraad bestel.
 1. 5.4 By afwesigheid van ’n kerkraad vervul die ring waaronder die gemeente 

ressorteer die rol van die kerkraad. 

 2. DIE RING

 2.1 Elke ring van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA is as outonome 
regspersoon onafhanklik van die gemeentes waaruit dit saamgestel word, 
eienaar en reghebbende van en t.o.v. sy bates, roerend en onroerend, tasbaar 
en ontasbaar.

 2.2 Onroerende eiendom en verbande word geregistreer in die naam van 
“DIE RING VAN _______ (meld naam van die ring) VAN DIE NG KERK IN SA”.

 2.3 Die ring beheer en beskik oor sy eie bates en het in daardie verband mutatis 
mutandis dieselfde bevoegdhede waaroor die kerkraad beskik soos in 
paragraaf 1.3 hierbo uiteengesit, met dien verstande dat in die geval van 
enige skenking slegs ’n meerderheidsbesluit vereis word en dat die bepalinge 
van paragraaf 1.4 nie van toepassing is nie.

 2.4 Regsgedinge of prosesse van geregtelike aard word deur die ring in eie naam 
gevoer, hetsy as eiser of verweerder, hetsy as applikant of respondent.

 2.5 Alle geregtelike stukke word aan die voorsitter van die ringskommissie bestel.

 3. DIE NG KERK IN SA 

 3.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA is as outonome regspersoon 
onafhanklik van die gemeentes waaruit dit saamgestel is, die eienaar en 
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reghebbende van en t.o.v. sy bates, roerend en onroerend, tasbaar en 
ontasbaar.

 3.2 Onroerende eiendom en verbande word geregistreer in die naam van “DIE 
NG KERK IN SA”.

 3.3 Waar onroerende eiendom in die verlede anders in die kerk gevestig is of 
verbande anders ten gunste van die kerk geregistreer is, mag die registrateur 
van aktes versoek word om ’n aantekening op die titelaktes en verbande aan 
te bring om aan te dui dat die eienaar of verbandhouer, soos die geval mag 
wees, nou beskryf word soos in paragraaf 3.2 uiteengesit.

 3.4 Waar onroerende eiendom geskenk of nagelaat word aan of ten bate van 
enige besondere werksaamheid van die kerk, of aan of ten behoewe van 
enige inrigting, instituut, tehuis van die kerk of wat onder beheer van die 
kerk staan, word dit aangewend uitsluitlik tot voordeel en ten behoewe van 
sodanige werksaamheid, inrigting, instituut of tehuis.

 3.5 Die beheer van en beskikking oor die bates van die kerk geskied soos in 
reglement van die kerkorde bepaal.

 3.6 Die moderamen of ’n gevolmagtigde diensgroep/taakspan moet instem 
voordat enige persoon of ’n ander diensgroep/taakspan onderhandelings 
aangaan vir die verkryging van onroerende goed, hetsy deur aankope of 
deur skenking.

 3.7 Regsgedinge of prosesse van geregtelike aard word deur die kerk in eie naam 
gevoer, hetsy as eiser of verweerder, hetsy as applikant of respondent.

 3.8 Prosesstukke van geregtelike aard word aan die saakgelastigde bestel. 
 3.9 Die STFA en STR voer gesamentlik alle regsgedinge, of prosesse van 

geregtelike aard, namens die sinode en diensgroepe/taakspanne van die 
sinode, hetsy as eiser of verweerder, hetsy as applikant of respondent.
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REGLEMENT 20
REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN ARGIEF (STA)

 1. NAAM

 1.1 Die Sinodale Taakspan Argief (STA).

 2. SAMESTELLING

 2.1 Die STA word soos volg saamgestel:
 2.1.1 drie lede met sekundi deur die sinode aangewys;
 2.1.2 die predikant in sinodale diens vir die argief (PSD: Argief);
 2.1.3 die hoofargivaris van die argief;
 2.1.4 hoogstens drie kundiges soos aangewys deur die STA in oorleg met óf die 

Sinodale Diensgroep vir Ondersteuningsdienste (SDO) óf die SDO- dagbestuur;
 2.1.5 die PSD Ondersteuningsdienste (saakgelastigde).

 2.2 Die taakspan mag addisionele kundiges op ’n ad hoc basis in sy 
werksaamhede betrek sonder dat hulle formeel deel van die taakspan word.

 2.3  Vakatures wat ontstaan, word deur die STA uit die sekundi aangevul. Indien 
daar nie ’n sekundus beskikbaar is nie, kan die STA in oorleg met die SDO of 
die SDO se dagbestuur ’n nuwe lid aanwys.

 3. ROEPING

 3.1 Die STA se primêre roeping is om met behulp van die argief die geheue van 
die kerk uit te bou deur die versameling, bewaring en gebruik van argief- en 
museummateriaal as die getuienisse oor die handelinge van God drie-enig 
in en deur sy kerk in ’n bepaalde gebied. Saam met Dawid (soos in Psalm 
143:5) wil die STA gelowiges oproep om te dink aan die “verre verlede”, te 
“peins oor alles” wat God gedoen het en om oor die werk van God se hande 
na te dink.

 4. TAAK

 4.1 As dienaar van die kerk, het die argief die taak om hierdie getuienisse deur 
die dienste van versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasie 
te verwerk, sodat die kerk sy funksies op ’n logiese, verantwoordelike en 
konsekwente wyse kan voortsit.

 4.2 Die STA is in die besonder geroep om die argief as ’n gesistematiseerde 
inligtingsbron in diens van die kerk en sy verskillende kennisvelde, met 
besondere klem op die teologie en meer bepaald die ekklesiologie, in stand te 
hou en uit te bou.

 4.3 Die STA sien toe dat die argief ook die skriftelike en ander getuienisse, wat 
die kerk teen ongeregverdigde aansprake en duur eise beskerm, huisves.

 4.4 Die STA sien toe dat die argief die statutêre verpligtinge namens die 
kerk nakom in die bewaring van inligting en argivalia. Die STA sorg vir 
’n bygewerkte beleid en riglyn vir die bewaring van argivalia en inligting vir 
gebruik deur sowel die sinodale strukture, as deur ringe en gemeentes.
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 4.5 Die STA:
 4.5.1 bestuur die sinode se argief in Stellenbosch volgens bogenoemde roeping;
 4.5.2 stel die argief tot beskikking van ander sinodes en instansies en is dus 

verantwoordelik vir die opstel van ’n begroting en besigheidsplan ten einde 
’n argiefdiens aan ander sinodes te lewer.

 4.5.3 sien toe dat die argief in Stellenbosch die volgende riglyne nakom:
 4.5.3.1 beleid vir ’n argiefbewaarplek,
 4.5.3.2 beleid vir die bewaring van argivalia,
 4.5.3.3 beleid vir die hantering van registers.

 4.5.4  tref die nodige reëlings:
 4.5.4.1 om argief- en museummateriaal van kerkrade, ringe, sinodes, kerklike 

strukture en inrigtings vir bewaring in die argief te versamel, bewaar, 
ontsluit en

 4.5.4.2 om belangrike teologiese (veral kerkhistoriese) geskrifte/publikasies vir die 
argief te verkry, indien nodig by wyse van afskrifte daarvan;

 4.5.5 beslis finaal oor die moontlike vernietiging van wegdoenbare stukke;
 4.5.6 oorweeg en publiseer belangrike kerkhistoriese en ander material;

 4.5.7 bestuur in samewerking met die SDO die personeel van die argief deur:
 4.5.7.1 behoeftes ten opsigte van die personeel te bepaal;
 4.5.7.2 die SDO met posbeskrywings en -evaluering, personeelregulasies, 

verlofreëlings, salarisskale, aanpassings en keuring behulpsaam te wees;
 4.5.7.3 in samewerking met die SDO personeel in bestaande poste aan te stel en toe 

te sien dat die nodige dienskontrakte op datum is;
 4.5.7.4 die werksaamhede van die personeel te bepaal en toesig te hou oor hulle 

funksionering;
 4.5.8 stel jaarliks in samewerking met die Sinodale Taakspan vir Fondse en 

Administrasie (STFA) ’n begroting vir sy werksaamhede op.

 5. VERGADERINGS

 5.1 Die STA vergader minstens een maal per jaar. 
 5.2 Die STA wys self ’n voorsitter aan.
 5.3 Die STA wys ’n skriba vir die vergaderings aan.
 5.4  Die notule van die STA se vergaderings word op sy eersvolgende vergadering 

goedgekeur.
 5.5 Enige lid van die taakspan kan, in oorleg met die voorsitter, versoek dat 

’n vergadering belê word. 
 5.6 ’n Kworum is meer as die helfte van die taakspan.
 5.7 Elektroniese vergaderings mag gehou word. So ’n vergadering moet net 

soos ’n gewone vergadering genotuleer word. ’n Kworum vereis dat meer 
as die helfte van die lede elektronies reageer. ’n Besluit vereis ’n volstrekte 
meerderheid van stemme deurdat meer as die helfte van die STA die betrokke 
voorstel steun.

 5.8 Behoorlike kennisgewing van elke vergadering moet aan al die lede 
gegee word.
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 6. DAGBESTUUR

 6.1 Die dagbestuur bestaan uit die voorsitter, die PSD: Argief en ’n derde lid deur 
die STA aangewys.

 7. VERANTWOORDBAARHEID

 7.1 Die STA doen verslag aan die SDO.
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REGLEMENT 21
REGLEMENT VIR DIE HANTERING VAN ARGIEF- 

EN MUSEUMMATERIAAL
 1. BEGINSELS

 1.1 In ooreenstemming met die karakter van die kerk, het sy argief- en 
museumarbeid primêr ’n skriftuurlik-teologiese grondslag. Eerstens is dit 
dus op teologies-wetenskaplike en daarna op sekulêr-wetenskaplike diens 
ingestel.

 1.2 Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk uit en stel die kerk in staat om sy 
funksies op ’n logiese, verantwoordelike en konsekwente wyse voort te sit. 
Die kerk se argief huisves gevolglik ook die skriftelike en ander getuienisse 
wat die kerk teen ongeregverdigde aansprake en duur eise beskerm.

 1.3 Die versameling, bewaring en gebruik van argief- en museummateriaal 
beteken die hantering van getuienisse oor die handelinge van God Drie-enig 
in en deur Sy kerk in ’n bepaalde gebied.

 1.4 As dienaar van die kerk, het die argief die taak om hierdie getuienisse deur 
die dienste van versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasie te 
verwerk.

 1.5  Die argiefbewaarplek en museum is ’n gesistematiseerde inligtingsbron in 
diens van die kerk en sy verskillende kennisvelde, met besondere klem op die 
teologie en meer bepaald die ekklesiologie. 

 1.6 Dit dien vanweë sy ryke inligting, ook ander wetenskappe, beantwoord as 
akademiese instansie akademiese navrae en gee aan navorsers voorligting in 
die metodiek van navorsing en geskiedskrywing.

 2.  TERMINOLOGIE EN VERANTWOORDELIKHEDE

 2.1 Argief- en museummateriaal beteken die dokumente of alle ander materiaal 
wat inligting oor gemeentes, ringe, sinodes en hulle kommissies, sowel as 
moontlike kerklike inrigtings binne hulle grense, bevat. Dit behels alle inligting 
deur alle middele oor die kerklike lewe in sy nouste en breedste verband 
binne ’n bepaalde gebied.

 2.2 Vir doelmatige argief- en museumdienste het kerkrade, ringe, sinodes 
en ander argief- en museumlewerende instansies die volgende 
verantwoordelikhede ten opsigte van kopieë vir bewaring:

 2.2.1 die voorsiening van verstaanbare, noukeurige en taalkundig goed versorgde 
en gedokumenteerde inligting, sowel as die gevraagde museummateriaal;

 2.2.2 duidelike rekenaaruitdrukke met hoë letterkwaliteit;
 2.2.3 netjiese en leesbare skrif in ’n ink wat nie maklik verbleik of uitgewis kan 

word nie;
 2.2.4 korrigeerlak (Tipp-Ex) mag onder geen omstandighede gebruik word nie;
 2.2.5 die gebruik van duursame argiefpapier van A4-formaat van 100 gram per 

vierkante meter;
 2.2.6 tik- of skryfwerk of druk- of kopieerwerk verkieslik op albei kante van die 

papier met ’n oop ruimte van minstens 2,5 cm aan die binnekant van die teks 
met die oog op inbinding en 1,5 cm aan die oop kant;
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 2.2.7 die volledige datering, ondertekening en/of parafering en stempel van alle 
dokumente soos wanneer en waar wetenskaplike en gemeenregtelike 
argiefbeginsels dit vereis;

 2.2.8 die inagneming van die noodsaaklikheid van ruimtebesparing in die argief 
deur die stelselmatige vernietiging van wegdoenbare materiaal soos deur die 
Algemene Sinode in sy beleid vir rekordbeheer beskryf en

 2.2.9 die inlewering van argief- en museummateriaal by die betrokke sinodale 
bewaarplek onder die dekking van ’n behoorlike inventaris.

 3. DIE KERKRAAD

 3.1 Elke kerkraad benoem ’n argiefkommissie waarvan die skriba of 
administratiewe beampte lid is. 

 3.2 Hierdie kommissie sien toe dat:
 3.2.1  die gemeente oor ’n doeltreffende en wetenskaplike argiefstelsel beskik, 

waarby ingesluit is ’n doeltreffende lêersisteem, asook die nodige geriewe 
daarvoor in ’n brandbestande kluis of -vertrek;

 3.2.2  die kerkraad aan al die kerklike, juridiese, argivaliese en museumkundige 
vereistes vir die betrokke materiaal en dienste voldoen:

 3.2.2.1  deur ’n inventaris wat voldoen aan die vereistes van die Wet op die Bevordering 
van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) op te stel en jaarliks by te hou vir 
deursending aan die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika te Stellenbosch;

 3.2.2.2  deur te voldoen aan die vereistes gestel in die Nasionale Erfeniswet (Wet 25 
van 1999 en aangevul in Goewermentskennisgewing Nr 1313 van 25.10.2002);

 3.2.2.2.1 wat alle strukture – of gedeelte daarvan – wat ouer is as 60 jaar, beheer en
 3.2.2.2.2 wat bepaal dat geen “erfenisobjek” (boeke, manuskripte, dokumente, 

argivalia, kaarte, afdrukke, foto’s, films, klankmateriaal en enige materiaal wat 
uniek is en wat die mondelinge geskiedenis van Suid-Afrika aanvul) sonder 
toestemming of ’n permit vervreem, vernietig, beskadig, bekrap, verander, 
gerestoureer of herstel mag word nie;

 3.2.2.3  deur in samewerking aan die kerkraad leiding te gee met betrekking tot die 
ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief, 
die vernietiging van wegdoenbare stukke, die inlewering van gemeentelike 
argivalia by die argief en alle ander verpligtinge ten einde te voldoen aan 
die vereistes gestel in die Kerk se beleid ten opsigte van rekordbeheer soos 
van tyd tot tyd aangepas en by die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika te 
Stellenbosch beskikbaar is;

 3.2.3  die getekende en geparafeerde handelinge van die kerkraad, sy kommissies, 
diensaksies en ander gemeentelike vergaderings in ’n behoorlike, goed 
versorgde en argivalies aanvaarbare notuleboek of notulelêer aangeteken en 
die betrokke bylaes daarby gevoeg word;

 3.2.4  lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op datum gehou en 
versorg word;

 3.2.5  regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in die registers korrek 
aangebring word nadat die aansoeke, met die nodige bewysstukke, deur die 
kerkraad en die argivaris goedgekeur is;
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 3.2.6  alle ander belangrike argivalia soos konsistorieboeke, afkondigingsboeke, 
duplikate van uitgaande briewe en die oorspronklike inkomende briewe, 
behoorlik versorg word;

 3.2.7  gemeentelike verslae volgens die kerklike bepalings opgestel en op die 
bestemde tyd aan die ring besorg word;

 3.2.8  jaarliks sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, geparafeerde en 
ondertekende afskrifte van die lidmateregisters vir doop- en belydende 
lidmate op voorgeskrewe wyse aangebring en na die Argief van die NG Kerk 
in Suid-Afrika te Stellenbosch gestuur word;

 3.2.9  alle stukke wat deur die argief vir verbetering/aanvulling/vervanging na 
gemeentes terugverwys is, binne vier weke na die vergadering in die 
verlangde toestand aan die argief besorg word; 

 3.2.10  alle argief- en museummateriaal waartoe ooreengekom is, vir veilige 
bewaring, versorging en oordeelkundige gebruik deur navorsers aan die argief 
toevertrou word volgens besluit van die sinode;

 3.2.11  skriftelike en mondelinge oorkondes wat ’n bydrae kan lewer tot die 
getuienis van die handelinge van God in Sy kerk, bewaar en aan die argief 
besorg word;

 3.2.12  museummateriaal versamel en versorg word en
 3.2.13  die nodige besonderhede oor die gemeente jaarliks aan die Sinodale 

Kerkkantoor deurgegee word vir versending aan die hoofredakteur van die 
Jaarboek van die NG Kerke.

 4. DIE RING

 4.1 Die ring benoem ’n argiefkommissie.
 4.1.1  Die argiefkommissie sien toe dat die ring oor ’n doeltreffende en 

wetenskaplike argiefstelsel beskik waarby ingesluit is afskrifte van die 
ring se behoorlik ondertekende notules, stukke in verband met die ring se 
administrasiefonds, ringskommissienotules en ’n doelmatige lêersisteem, 
asook die nodige geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis of vertrek.

 4.1.2  Die argiefkommissie sien toe dat die ring aan al die kerklike, juridiese 
en argivaliese vereistes vir dokumentêre materiaal en dienste voldoen 
(sien 3.2 hierbo).

 4.1.3  Die argiefkommissie sien toe dat die ringskriba behoorlik ingelig is oor sy/haar 
verpligtinge soos beliggaam in die Argief- en Museumreglement, naamlik: 

 4.1.4 Agenda: 
 4.1.4.1 alle verslae word voorsien van duidelike en volledige opskrifte met vermelding 

van die naam van die betrokke sinodale gebied, ring, gemeente, kommissie, 
diensaksie en dergelike meer en datum van vergadering en/of verslag;

 4.1.4.2 oorspronklike verslae word behoorlik onderteken en in volgorde gebind;
 4.1.4.3 volledige verduidelikings word verstrek waar verslae en ander dokumente nie 

volledig onderteken kon word nie;
 4.1.4.4 alle oorspronklike verslae en bylaes by die ringskriba ingelewer, word vir 

bewaring na die argiefbewaarplek gestuur;

 4.1.4.5 Ringsnotules: 
 4.1.4.6 word korrek en deurlopend genumereer;
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 4.1.4.7 elke bladsy van notules word geparafeer, die laaste bladsy behoorlik 
onderteken deur die voorsitter en skriba en in volgorde gebind;

 4.1.4.8 alle notules word voorsien van duidelike en volledige opskrifte met vermelding 
van die naam van die betrokke sinodale gebied, ring en datum van vergadering.

 4.1.5  Die argiefkommissie sien toe dat die ring die volgende argief- en 
museummateriaal van die gasheergemeente by ringsittings nagaan:

 4.1.5.1  notules (kerkraad, kerkraadkommissies en gemeentelike aksies);
 4.1.5.2  verslae van kerkraadskommissies;
 4.1.5.3  dooplidmate- en lidmateregisters;
 4.1.5.4  attestate en lidmaatbewyse;
 4.1.5.5  teenblaaie of rekenaarinskrywings van attestate/lidmaatbewyse en doopseels 

uitgereik;
 4.1.5.6  doopaansoekvorms;
 4.1.5.7  huweliksregisters;
 4.1.5.8  konsistorieboeke en kerkraadsregisters;
 4.1.5.9  aankondigingsboeke of -blaaie;
 4.1.5.10  personeellêers: dienskontrakte en verlofregisters;
 4.1.5.11  korrespondensie, liassering en liasseerstelsel;
 4.1.5.12  foto’s, foto-albums en plakboeke;
 4.1.5.13  museumuitstallings.

 4.1.6  Die argiefkommissie sien toe dat die ring argivalia by die argiefbewaarplek 
inlewer.

 4.1.6.1  Inlewer van ringstukke: die volgorde van die inventaris word gebruik.
 4.1.6.2  Binne twee maande na elke ringsitting word die oorspronklike handelinge van 

die vergadering, asook alle bylaes en alle verslae en gemeentelike stukke wat 
voor die ring gedien het, onder dekking van die voorgeskrewe inventarisvorm 
aan die betrokke argief gestuur.

 4.1.6.3  Die notule en korrespondensie van alle ringskommissies, wat nie meer vir 
onmiddellike naslaan benodig word nie, moet aan die argief gestuur word.

 4.1.6.4  Alle argiefmateriaal, insluitend korrespondensie, moet van tyd tot tyd aan die 
argief gestuur word.

 4.1.6.5  Alle stukke wat vir verbetering/aanvulling/vervanging terugverwys is, moet so 
gou moontlik na ontvangs en noukeurige kontrole deur die ringskommissie, 
aan die betrokke argiefbewaarplek gestuur word.

 4.1.7  Die argiefkommissie verleen hulp aan gemeentes. Kerkrade word begelei met 
die ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief; 
die vernietiging van wegdoenbare stukke; die inlewering van gemeentelike 
argivalia by die argief; en alle ander verpligtinge ten einde te voldoen aan die 
vereistes gestel in die kerk se beleid ten opsigte van rekordbeheer (sien 6.2.7 
hier onder).

 4.1.8  Die argiefkommissie sien toe dat die nodige besonderhede oor die ring 
jaarliks aan die Sinodale Kerkkantoor deurgegee word vir versending aan die 
hoofredakteur van die Jaarboek van die NG Kerke.

 4.1.9  Die argiefkommissie sien toe dat ’n besluiteregister tydens die 
ringsvergadering opgestel word en dat ’n indeks van ringsbesluite, waar 
moontlik, bygehou word.
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 5. DIE SINODE

 5.1  Die sinode wys ’n taakspan vir die argief aan om:
 5.2.1 die nodige advies aan die sinode vir die voorsiening van ’n doelmatige 

sinodale argief en moontlike museumdiens en toereikende personeel te gee 
en/of ’n toepaslike en doelmatige argiefdiens by ’n erkende argief aan te koop;

 5.2.2 die nodige leiding aan die sinode in sake die versameling, versorging, 
bewaring en gebruik van argief- en museummateriaal en implementering en 
benutting van die rekenaar in die verband, te gee;

 5.2.3 reëlings te tref vir die versameling van argief- en museummateriaal van 
kerkrade, ringe, sinodes, kerklike kommissies en -inrigtings met die oog op die 
bewaring daarvan in die sinodale argief;

 5.2.4 belangrike teologiese (veral kerkhistoriese) geskrifte of publikasies vir die 
sinodale argief, ook by wyse van afskrifte, afdrukke of kopieë daarvan, te verkry;

 5.2.5 toesig te hou oor die werk van die argiefpersoneel;
 5.2.6 ’n verslag oor die werk in die argief, saam met ’n begroting van inkomstes en 

uitgawes, aan elke vergadering van die sinode op te stel;
 5.2.7 finaal te beslis oor die moontlike vernietiging van efemere stukke;
 5.2.8 belangrike kerkhistoriese en ander materiaal te oorweeg en te publiseer en
 5.2.9 ’n in memoriam-verslag op te stel indien die sinode dit verlang.

 6.  INLEWERING VAN ARGIVALE BRONNE

 6.1  Moderature, sinodale kommissies, ringskommissies, kerkrade en ander 
kerklike instansies

 6.1.1  Moderatuurslede, skribas van alle sinodale kommissies, sinodale amptenare 
wat verantwoordelikheid beklee by diensaksies, verenigings, inrigtings, 
institute, byeenkomste, maatskappye, trusts, pensioenfondse, skemas, 
kerkkantore, rade, ensovoorts – en alle ander kerklike ampsdraers – moet 
van tyd tot tyd ingevolge beskikkingsmagtiging, en met eerbiediging van alle 
argiefvereistes soos in hierdie reglement gestel, alle argivalia en gevraagde 
museummateriaal by die betrokke sinodale kerkargief of die Argief van die 
NG Kerk in SA te Stellenbosch inlewer of daarmee handel soos skriftelik met 
die argief te Stellenbosch ooreengekom. Dit behels behoorlik ondertekende, 
geparafeerde, gedateerde en genumereerde agendas, notules en bylaes, 
stelselmatig en argivalies korrek geliasseerde korrespondensie, aktes, 
registers, finansiële stukke, alle stukke wat betrekking het op die interne 
funksionering en kronologie van werksaamhede, statistiek en gegewens, 
manuskripte, aantekeninge, ensovoorts.

 6.1.2  Die skriba van ’n sinode en die aktuarius het die verantwoordelikheid om 
so gou moontlik na elke sinodale vergadering die gepubliseerde agenda, 
notule en kerkorde aan die Argief van die NG Kerk in SA te Stellenbosch vir 
bewaring en navorsing te besorg. 

 6.2 Rekordbeheer
 6.2.1 Gemeentes beskik oor hulle eie argivalia en lewer dit in by die Argief van die 

NG Kerk in Suid-Afrika te Stellenbosch vir bewaring, volgens die riglyne in die 
Agenda van die Algemene Sinode 1998, p 142, naamlik tien jaar (of vroeër) 
nadat ’n register of boek afgesluit (of vol) is.
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 6.2.2 Kommissies van die kerk in breër verband lewer gereeld hulle argivalia (alle 
stukke ouer as tien jaar) by die betrokke argief in vir bewaring.

 6.2.3 Waar ’n gemeente met ’n ander gemeente verenig, word alle gemeentestukke 
van die gemeente wat sluit, behalwe dokumente van die laaste vyf jaar en 
die gemeenteregisters, by die argief ingehandig vir bewaring voor datum van 
eenwording.

 6.2.4 Gemeentes wat ophou bestaan, lewer voor datum van ontbinding alle 
argivalia by die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika te Stellenbosch in. 

 6.2.5 Argiefskeppende instansies en amptenare moet by die inlewering van 
argivalia, die argief adviseer met betrekking tot stukke wat gesluit behoort te 
word. Sulke stukke is vir navorsers gesluit en word alleen beskikbaar gestel 
met goedkeuring van die argiefskeppende instansie of indien die argief deur 
’n hof daartoe gelas word.

 6.2.6 Argiefskeppende instansies moet behulpsaam wees met die versameling 
en bewaring van ongepubliseerde verhandelinge (teologiese/historiese 
navorsing), gemeenteblaaie, fotomateriaal en akoestiese materiaal.

 6.2.7 Vir doeltreffende rekordbeheer word die riglyne vir die Bewaring en 
Vernietiging van Dokumente (Agenda van die Algemene Sinode 1998, 
p 142 tot 147) aanvaar as beleid wat van tyd tot tyd aangepas word 
in ooreenstemming met wetgewing. Die nuutste inligting hieroor is in 
Stellenbosch by die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika beskikbaar.

Die wette en regulasies, die vorms ten opsigte van die Inligtingswet, die voorgeskrewe 
bewaringstydperke, riglyne vir ’n liasseerstelsel en notuleboeke kan alles by die Argief 
van die NG Kerk in Suid-Afrika te Stellenbosch aangevra word of meestal op die Argief se 
webblad gevind word.

Posadres: Posbus 34, Stellenbosch, 7599
Telefoon:  021-882-9923
Faks:  086-617-5963
E-pos:  argief@kaapkerk.co.za
Webblad: www.kerkargief.co.za
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REGLEMENT 22
REGLEMENT VIR DIE HANTERING VAN REGISTERS

 1.  ALGEMEEN

 1.1 Noodsaak van ’n lidmateregister
 1.1.1 Elke gemeente moet ’n lidmateregister vir doop- en belydende lidmate hê, óf 

’n handgeskrewe (of getikte) register óf ’n gerekenariseerde register óf albei. 

 1.2  Kontrolering
 1.2.1 Kontroleer gegewens deeglik voor elke inskrywing in ’n register om te 

verseker dat name, vanne, gemeentename en datums korrek is. Die 
voorletters en vanne van leraars; die name en vanne van alle ander 
persone; die name van gemeentes; en alle datums moet volledig en korrek 
verstrek word.

 1.2.2 Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling van name vir inskrywing 
in die register te verseker, moet die ouer(s) by die aanmelding vir die doop 
die dokument toon wat by die registrasie van die kind se geboorte uitgereik 
is. Ongeregistreerde dooplidmate moet vóór belydenisaflegging ’n doopseel 
inlewer.

 1.3 Afkortings
 1.3.1 Die name en vanne van persone en die name van gemeentes moet volledig 

en korrek verstrek word. Afkortings soos BFN vir Bloemfontein en PE vir 
Port Elizabeth, en populêr-gebruikte maar nie-amptelike name soos “Groote 
Kerk” vir Kaapstad en “Bosmanstraat-kerk” vir Pretoria is ontoelaatbaar. Die 
korrekte name verskyn in die Jaarboek van die NG Kerke. 

 1.4 Skryfwyse van datums
 1.4.1 Datums word volgens die agtsyferstelsel, in die orde van dag, maand, 

jaar geskryf en met punte verdeel (voorbeeld: 3 April 1992 word as 
03.04.1992 geskryf).

 1.5 Geen herhalingstekens
 1.5.1 Geen herhalingstekens of woorde soos “do” of “ditto” is toelaatbaar nie.

 1.6 Alfabetiese inskrywings
 1.6.1 Inskrywings geskied in alfabetiese orde. Vanne soos Van der Merwe en Van 

Rensburg kom onder die letter V. ’n Van soos Janse(n) van Rensburg, waar 
die Janse(n) ’n deel van die van uitmaak en die betrokke persoon dit self so 
gebruik, kom onder J.

 1.7 Ooplaat van reëls
 1.7.1 Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg geen reël tussen twee 

inskrywings in die lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate oopgelaat 
nie. Om dieselfde rede begin die inskrywings van elke volgende nuwe jaar 
of termyn nie telkens op ’n nuwe bladsy nie. Waar dit nodig geag word om 
’n nuwe jaar of termyn aan te dui, kan ’n reël oopgelaat word, met toevoeging 
van die jaartal.
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 1.8 Opmerkingskolom
 1.8.1  As algemene reël geld dat niks vermeld mag word wat lasterlik is of ’n stigma 

dra nie. Opmerkings soos “buite-egtelik”, “vader onbekend” of “enkelouer” is 
heeltemal ontoelaatbaar.

 1.8.2 Inligting wat in die opmerkingskolom van die dooplidmateregister verstrek 
word, moet verklarend wees ten opsigte van buitengewone omstandighede 
wat die kerkregtelike posisie van die doopouers, dopeling of bedienaar van die 
doop raak, of wat op die wese en implikasie van die sakrament betrekking het. 

 1.8.2.1 Waar die vader of moeder byvoorbeeld nie ’n belydende lidmaat van 
’n gemeente is nie, of om ’n ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, 
moet die dooplidmateregister aandui dat die betrokke ouer nie die doopbelofte 
afgelê het nie. In so ’n geval word met die opmerking “Vader/Moeder lê belofte 
alleen af” volstaan. Waar by ’n registerinskrywing addisionele inligting van 
nut kan wees, mag dit – met eerbiediging van die gestelde riglyn – in die 
opmerkingskolom aangeteken word, selfs al maak die reglement nie spesifiek 
daarvoor voorsiening nie.

 1.8.2.2  In die geval waar iemand na belydenis gedoop, deur doopouers aangeneem, 
óf na ouderdom van 7 jaar gedoop word, word dit in die opmerkingskolom 
aangeteken met verwysing na die datum van die kerkraadsbesluit 
(voorbeelde: “Na oud 7 gedoop. KR 10.02.2012” of “Gedoop na belydenis. 
KR 10.02.2012”).

 2.  WySIGINGS EN/OF AANVULLINGS

 2.1  Begripsomskrywing
 2.1.1 Rektifikasie [regstelling] beteken om ’n fout in die register, byvoorbeeld 

“Johannis” tot “Johannes” of “20.04.1967” tot “21.04.1967”, reg te stel.
 2.1.2 Naamsverandering beteken om ’n bepaalde voornaam of van, byvoorbeeld 

“Petrus” deur “Hermanus” of “Conradie” deur “Nienaber”, soos dikwels by 
aanneming gebeur, te vervang.

 2.1.3 Versuimde registrasie is die aanvulling van inligting in die register vir doop- 
of belydende lidmate wat deur versuim direk na die gebeurtenis agterweë 
gebly het.

 2.2 Vorms en adres
 2.2.1  Aansoeke vir wysiging/aanvulling word in tweevoud (sien 2.4 hier onder) op 

die voorgeskrewe vorm of in die voorgeskrewe formaat en met die nodige 
bewysstukke/stawende dokumente ingedien.

 2.2.1.1 by die kerkraad van die gemeente waar die doop plaasgevind het.
 2.2.1.2 of in die geval van ’n belydende lidmaat, by die kerkraad van die gemeente 

waar die inskrywing versuim of foutief is.
 2.2.1.3 of, wanneer die oorspronklike inskrywing nie opgespoor kan word nie, waar 

die belydende lidmaat tans aangeteken is.

 2.3  Bewysstukke
 2.3.1 Ten opsigte van ’n rektifikasie en naamsverandering is die vereiste 

bewysstukke/stawende dokumente as volg:
 2.3.1.1  In die lidmateregister: ’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat.
 2.3.1.2  In die dooplidmateregister: ’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat.
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 2.3.1.3  In die dooplidmateregister vir ’n wettige aanneming: die aannemingsorder en 
’n identiteitsdokument of ’n geboortesertifikaat. Die nommer en datum van die 
aannemingsorder moet agter die name van die aanneemouers geskryf word. 
Aangesien die moeder se nooiensvan nie op dié order verskyn nie, moet dit 
verkry en duidelik op die aansoekvorm ingevul word.

 2.3.2  Vereiste bewysstukke/stawende dokumente vir ’n versuimde inskrywing van 
’n doop:

 2.3.2.1  Skriftelike verklarings van twee betroubare en ongesensureerde lidmate, 
doopouers uitgesluit, dat die betrokke persoon wel gedoop is

 2.3.2.2  of ’n skriftelike verklaring deur die leraar wat die doop waargeneem het, 
vergesel van ’n afdruk van die betrokke bladsy in die doopkladboek en, 
indien beskikbaar, ’n doop- of lidmaatskapkaart/boekie of ’n foto van die 
geleentheid.

 2.3.3  Vereiste bewysstukke/stawende dokumente vir ’n versuimde inskrywing van 
’n belydenisaflegging:

 2.3.3.1  skriftelike verklarings verkry van twee betroubare en ongesensureerde lidmate 
dat die betrokke persoon wel belydenis van geloof afgelê het

 2.3.3.2  of ’n verklaring deur die betrokke leraar vergesel van ’n afdruk van die 
betrokke bladsy in die lidmaatskapkaart/boekie.

 2.4  Prosedure
 2.4.1  Tydens ’n kerkraadsvergadering gaan die kerkraad die aansoek na en keur 

dit goed. 
 2.4.2  Hierna word albei die voltooide aansoekvorms saam met die bewysstukke 

by die argivaris ingedien. (Die aansoek kan ook per e-pos in PDF-formaat 
ingedien word in welke geval die duplikaat nie nodig is nie. Die nodige 
bewysstukke moet steeds aangeheg word.)

 2.4.3  Die argivaris kontroleer of die aansoek aan al die vereistes voldoen, teken 
die wysiging/aanvulling in die betrokke registerafskrif aan en stel die kerkraad 
daarvan in kennis.

 2.4.4  Die skriba van die kerkraad bring nou die goedgekeurde wysiging in die 
oorspronklike register aan.

 2.5 Aantekening in registers
 2.5.1 Geen skrapings in die registers is toelaatbaar nie. Die korrekte 

besonderhede word met rooi ink bo die foutiewe gegewens, wat in alle 
gevalle met rooi ink onderstreep word, ingeskryf. In die opmerkingskolom 
word daar, ook met rooi ink, aangeteken dat die argivaris dit goedgekeur 
het, met verwysing na die datum. Die amptenaar wat die wysiging aanbring, 
parafeer dit met vermelding van sy/haar amp (voorbeeld: Arg 10.02.2012 
KM Skriba).

 2.5.2 By versuimde registrasie word die inskrywing in rooi ink gedoen in die register 
van die jaar waarin en so naby moontlik aan die plek waar dit versuim is, met, 
indien nodig, ’n verwysingsnota.

 2.5.2.1 In die opmerkingskolom word daar, ook in rooi ink, die nodige aantekening 
gemaak. Die amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit met 
vermelding van sy/haar amp (voorbeeld: Vers reg. Arg. 11.09.2012. 
ARB Skriba).
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 2.5.2.2 Indien die inskrywing nie by die spesifieke jaar waar dit versuim is, gedoen 
kon word nie, moet ’n verwysingsnota by die jaar waar die inskrywing moes 
plaasgevind het (byvoorbeeld 1983), aangebring word (voorbeeld: Jooste, 
Pieter N – sien 2012).

 2.5.3 ’n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is, moet dadelik (sonder aansoek 
om rektifikasie) reggestel word deur die fout met rooi ink te onderstreep en die 
regstelling in rooi ink daarbo in te skryf. Die skriba parafeer dit. 

 2.5.3.1 In die registerafskrifte word die korrekte besonderhede dan sonder meer 
oorgeskryf. 

 2.5.3.2 ’n Skryffout word gemaak wanneer die skriba wel die korrekte besonderhede 
ontvang het, maar ’n fout maak met die inskryf daarvan in die register en dit 
dadelik opmerk.

 2.5.4 ’n Naamsverandering in die lopende jaar word hanteer soos in 2.5.1 hierbo. 
 2.5.5 Waar die persoon se van verander is, moet ’n verwysing in rooi ink gemaak 

word by die relevante plek. (Byvoorbeeld: “Van der Merwe, Pieter N – Sien by 
Jooste, Pieter N” moet by die V’s ingevoeg word as die persoon se van van 
“Jooste” na “Van der Merwe” verander is.)

 2.6 Waar ’n gemeente slegs ’n gerekenariseerde register het, moet daar steeds 
jaarliks ’n Doop- en Lidmaatregisterafskrif gedruk en bewaar word, benewens 
die stel wat na die Argief versend moet word (sien 6 hier onder). Wysigings 
(soos bedoel in hierdie paragraaf 2) word op hierdie afskrifte (in die gemeente 
se besit) gedoen én in die gemeente-administrasieprogram. Die alternatief is 
dat ’n nuwe stel registerafskrifte vir die betrokke jaar gedruk word, nadat die 
data op die gemeente-administrasieprogram gewysig is. Dit nuwe stel word 
saam met die verouderde stel en die goedkeuringsbrief van die Argief bewaar.

 3. DOOPLIDMATEREGISTER

 3.1 Van en voornaam
 3.1.1 Die dopeling
 3.1.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar 

identiteitsdokument verskyn met die name van die biologiese ouers voluit 
geskryf.

 3.1.2 Die ouers
 3.1.2.1 Slegs die nooiensvan van die moeder word saam met haar volle voorname 

ingeskryf en nie haar getroude van nie, maar as haar nooiensvan en 
haar getroude van dieselfde is, word “geb.” duidelikheidshalwe voor haar 
nooiensvan geskryf (byvoorbeeld: Louise geb. Dippenaar).

 3.1.2.2 Alle voorname van ouers en dopelinge word voluit geskrywe.
 3.1.2.3 Waar die vader of moeder nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of 

om ’n ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, moet die lidmateregister 
vir dooplidmate dit aandui dat die betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het 
nie (sien 1.8.2.1 hierbo). 

 3.2 Buite-egtelike kind
 3.2.1 Die dopeling word langs die gewone weg geregistreer.
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 3.2.2 Slegs die nooiensvan en voornaam van die moeder word ingeskryf. Indien dit 
’n weduwee of geskeide vrou is, word haar getroude van in hakies langsaan 
aangebring (byvoorbeeld: “Susan Spies [nou Nel]”). Die reël vir die vader se 
naam word oopgelaat. In die opmerkingskolom word aangebring: “Moeder lê 
belofte alleen af” (sien ook 1.8.2.1 hierbo).

 3.3 Aangenome kind
 3.3.1 Waar ’n dopeling voor die doopbediening aangeneem is, word die dopeling 

onder die van van die aannemende ouers ingeskryf en word die name van die 
aannemende ouers voluit in die ouerkolom ingeskryf. 

 3.3.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy ’n ander van 
kry, word die voorgeskrewe weg vir naamsverandering gevolg (sien 2 hier 
bo). Onder geen omstandighede mag die naam van die oorspronklike ouers 
geskrap word nie. Ter wille van die alfabetiese orde moet ’n verwysing in rooi 
ink van die nuwe van na die ou van in die betrokke register gemaak word 
(sien 2.5.5 hierbo).

 3.3.3 Indien slegs die van van die kind verander is, sonder dat die kind wettiglik 
aangeneem is, kan die name van die ouers nie verander word nie.

 3.3.4 By die uitreiking van ’n doopseel of ’n dooplidmaatskapsertifikaat word die 
volle name van die aannemende ouers sonder meer ingevul.

 3.4  Kind in pleegsorg
 3.4.1  Waar die dopeling voor die doopbediening in pleegsorg geneem is, word 

die dopeling onder sy/haar eie van ingeskryf, terwyl die naam van die 
pleegsorgouers voluit in die ouerkolom verskyn. In die opmerkingskolom word 
die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken (voorbeeld: KR 26.02.2012).

 3.4.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy ’n ander 
van kry, word die voorgeskrewe weg vir naamsverandering gevolg (sien 2 
en veral 2.5.5 hierbo). Onder geen omstandighede mag die naam van die 
oorspronklike ouers geskrap word nie.

 3.5  Doop van kinders ouer as sewe jaar
 3.5.1 In die opmerkingskolom moet van die doop van ’n kind van sewe jaar 

en ouer rekenskap gegee word met vermelding van die datum van die 
kerkraadsbesluit (voorbeeld: KR 26.02.2012).

 3.6  Doop van kinderhuiskinders ouer as sewe jaar
 3.6.1 ’n Ongedoopte kinderhuiskind van sewe jaar en ouer wie se kinderhuisplasing 

min of meer ’n permanente vorm aangeneem het, en wat dit begeer, kan 
gedoop word. Die implikasie is dat ’n persoon of persone naas die eie, 
pleeg- of aanneemouer by die doop op die formulier kan antwoord en vir die 
geestelike opvoeding van ’n kinderhuiskind verantwoordelikheid kan neem. 

 3.6.2 Die kinderhuis of gemeente kan nie korporatief as pleegouer optree 
vir doeleindes van die aflê van en die uitvoering van die doopbelofte 
nie. Kerkrade kan wel, nadat die biologiese ouers, waar moontlik, 
daaroor geraadpleeg is, lidmate van die gemeente wat bereid is om 
verantwoordelikheid te neem vir die verbondsopvoeding, aanwys om as 
doopgetuies of geestelike voogde op die formulier te antwoord by die 
bediening van die doop aan ’n kinderhuiskind van sewe jaar of ouer. 
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 3.6.3. Die dopeling word in die Dooplidmateregister geregistreer onder die van soos 
dit op sy/haar identiteitsdokument/geboortesertifikaat verskyn met die name 
van die biologiese ouers voluit geskryf. 

 3.6.3.1 Indien die naam van een of albei van die biologiese ouers nie bekend is nie, 
word daar in die betrokke ouerkolom aangeteken dat dit nie beskikbaar is nie 
[voorbeeld: Vader se naam nie beskikbaar nie].

 3.6.3.2 Indien die kinderhuiskind ’n buite-egtelike kind is, word slegs die voornaam 
en nooiensvan van die moeder ingeskryf. Indien die moeder ’n weduwee of 
geskeide vrou is, word haar getroude van in hakies langsaan aangebring 
(byvoorbeeld: “Susan Spies [nou Nel]”). Die reël vir die vader se naam word in 
hierdie geval dus oopgelaat (sien ook 1.8 en 3.2.2 hier bo).

 3.6.4 Die volle voorname en van van die doopgetuies wat as doopouers optree, 
kom voluit in die volgende twee reëls in die kolom vir die ouers. Die 
nooiensvan van ’n vrou word ingeskryf met haar getroude van in hakies.

 3.6.5 In die opmerkingskolom moet van die doop van ’n kinderhuiskind ouer as 
sewe jaar rekenskap gegee word met vermelding van die datum van die 
kerkraadsbesluit (voorbeeld: KR 26.02.2012).

 3.7 Onopspoorbare bewys van dooplidmaatskap
 3.7.1 Waar geen dooplidmaatinskrywing opgespoor kan word nie, maar die 

dooplidmaat (of die dooplidmaat se ouers/voogde) ’n verklaring ingedien 
het dat hy of sy wel gedoop is en die kerkraad met die verklaring tevrede 
is (gebruik 2.3.2 hier bo as riglyn), word die persoon in die lidmateregister 
ingeskryf. In die opmerkingskolom word aangeteken dat ’n verklaring 
ingelewer is asook die datum van die kerkraadsbesluit (voorbeeld: Verklaring 
ingel. KR 10.06.2012).

 3.8 Doop in ’n ander gemeente
 3.8.1 In die geval waar met toestemming van die plaaslike kerkraad die doop in 

’n ander gemeente bedien word, registreer die skriba van die gemeente 
waar die doop bedien is, die doop in die dooplidmateregister, maar reik 
gelyktydig ’n bewys van dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar 
die dopeling woonagtig is, gestuur word vir registrasie in dié gemeente se 
dooplidmateregister. 

 3.8.2 Die skriba wat die dooplidmaatskap oorplaas, teken in die opmerkingskolom 
aan van watter gemeente toestemming vir die doop ontvang is (voorbeeld: 
Toest. Maitland).

 3.9 Doop van kinders uit ander kerke
 3.9.1 In die opmerkingskolom moet van die doop van kinders uit ander erkende 

kerke rekenskap gegee word deur die kerk te vermeld in die opmerkingskolom 
[voorbeeld: Van RKK Kaapstad].

 3.10 Doop van kinders uit buiteland
 3.10.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland woon, hulle kind in ’n ander 

gemeente as hulle tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle 
die skriftelike toestemming van hulle tuisgemeente verkry. Sien verder 
3.8 hier bo.
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 3.10.2 Waar lidmate wat permanent in die buiteland woon en daar by ’n gemeente 
inskakel, hulle kind in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike 
toestemming van hulle gemeente in die buiteland verkry. Die doopgesprek 
word deur die leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer en na die doop 
registreer die skriba die doop in die dooplidmateregister, maar reik gelyktydig 
’n bewys van dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar die dopeling 
woonagtig is, gestuur word vir registrasie. Die opmerkingskolom word voltooi 
soos in 3.8.2 of 3.9.1.

 3.10.3 Waar lidmate wat permanent in die buiteland woon en nie daar by 
’n gemeente kan inskakel nie, hulle kind in Suid-Afrika wil laat doop, vra 
die kerkraad van die gemeente waar hulle wil laat doop, hulle attestate aan 
vanaf die gemeente waar hulle lidmate was voordat hulle geëmigreer het. Die 
doopgesprek word deur die leraar waar die kind gedoop gaan word, gevoer 
en na die doop registreer die skriba die doop in die dooplidmateregister. 

 3.11  Volwasse doop
 3.11.1 Waar ’n volwassene na belydenis gedoop word, word die inskrywing in beide 

die dooplidmateregister en die belydendelidmate-register gedoen en word 
dit in die opmerkingskolom aangeteken met ’n verwysing na die datum van 
kerkraadsbesluit (voorbeeld: Gedoop na belydenis. KR 12.03.2012).

 3.11.2 Die name van die ouers word steeds voluit in die dooplidmateregister 
geskryf. Indien die name van die ouers onbekend is, word in die ouerkolom 
aangeteken: “Name nie beskikbaar nie”. Sien ook 1.8.2.2 hier bo.

 3.11.3 Die doopinskrywing van ’n getroude vrou geskied onder haar nooiensvan met 
die huidige van tussen hakies (voorbeeld: Rossouw [nou Nel]).

 3.12 Doop na moeder se hertroue
 3.12.1 In die geval waar ’n weduwee of ’n geskeide vrou weer trou en die kinders 

uit die vorige huwelik nog gedoop moet word, word die kinders geregistreer 
onder die van van die natuurlike (biologiese) vader. Albei die natuurlike 
ouers se name moet steeds in die ouerkolom aangeteken word. In die 
opmerkingskolom word aangeteken dat die moeder die belofte alleen afgelê 
het en dat die vader oorlede is of dat die egpaar geskei is (voorbeelde: Vader 
oorlede op 12.12.1981. Moeder lê belofte alleen af / Geskei op 12.12.1981. 
Moeder lê belofte alleen af).

 3.12.2  Alleen indien die kind se van langs geregtelike weë verander is, kan die 
kind by die doop onder die nuwe van geregistreer word en slegs indien 
bogenoemde ouer se nuwe man of vrou die kind wettiglik aangeneem 
het, kan sy/haar naam, in plaas van die biologiese ouer s’n, in die 
ouerkolom aangeteken word. In so ’n geval moet die dokumentêre bewys 
(aannemingsorder in geval van wettige aanneming) aan die betrokke kerkraad 
voorgelê word. Verder word presies gehandel soos in 3.3.1 uiteengesit.

 3.12.3 Indien so ’n aanneming eers na die doop plaasvind, moet langs die 
voorgeskrewe weg aansoek om naamsverandering in die dooplidmateregister 
gedoen word (sien 2.3.1.3, asook 2.4 en 2.5).

 3.13  Doopgetuies
 3.13.1  Die inskrywing van die name van doopgetuies by ’n “normale doop” word 

ontmoedig omdat dit eintlik geen kerklike doel dien nie.
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 3.13.2 Die name van getuies wat as doopouers optree kom in die ouerkolom en 
wel onder die ruimte vir die ouers se name. Dit gebeur egter slegs wanneer 
die ouers nie self die dopeling ten doop kan bring nie. Sulke gevalle moet 
hoogs uitsonderlik wees en deur die kerkraad goedgekeur word en so in die 
opmerkingskolom aangeteken word (voorbeeld: Doopgetuies lê belofte af. 
KR 26.02.2012). Die naam van die wettige ouers word normaalweg in die 
ouerkolom geskryf. 

 3.13.3  Die voorname en van van die doopgetuies word voluit geskryf. Die 
nooiensvan van die vrou word ingeskryf met haar getroude van in hakies.

 3.14  Oorgekom van en vertrek na ’n ander gemeente
 3.14.1 Wanneer ’n dooplidmaat met of sonder sy/haar ouers na ’n ander gemeente 

vertrek, reik die skriba ’n bewys van dooplidmaatskap uit wat in die nuwe 
gemeente ontvang, afgelees en in die dooplidmateregister ingeskryf word. Die 
geboortedatum en datum van doop en die naam van die leraar wat die doop 
bedien het, moet ook op die uitgereikte bewys van dooplidmaatskap verskyn.

 3.14.2 Die dooplidmateregister word verder net soos die lidmateregister voltooi. Sien 
4.2.1 tot 4.2.5 hier onder.

 3.15  Lidmaatskap oor gemeentegrense heen 
 3.15.1 Sien 4.5.1 hier onder.

 4. DIE BELyDENDELIDMATE-REGISTER

	 4.1	 Aflegging	van	geloofsbelydenis
 4.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die geboortedatum van die belydende 

lidmaat word in die betrokke kolom ingeskryf. Wanneer die belydende lidmaat 
na ’n ander gemeente vertrek, moet die geboortedatum op die uitgereikte 
attestaat/bewys van lidmaatskap verskyn.

 4.1.2  Wanneer ’n vrou belydenis aflê, word dit onder haar nooiensvan in die register 
aangeteken en die van behou sy deurgaans in lidmateregisters vir belydende 
lidmate aan hoeveel gemeentes sy daarna ook al mag behoort en hoeveel 
male sy ook al mag trou. Dit kan alleen verander word as sy haar nooiensvan 
wettig laat verander en dan ook aansoek doen om naamsverandering in die 
lidmateregister vir belydende lidmate. Waar ’n vrou uit ’n ander gemeente 
of kerk kom en haar getroude van verskyn op die attestaat/bewys van 
lidmaatskap/verklaring, moet sy nogtans onder haar nooiensvan aangeteken 
word. Telkens word haar geldende getroude van in hakies bygevoeg 
(voorbeeld: Dippenaar [nou Odendaal]). 

 4.1.3  Sien 3.11.1 hier bo vir iemand wat na belydenis gedoop is.

 4.2 Oorgekom van en vertrek na ’n ander gemeente
 4.2.1  In die geval van ’n lidmaat wat by wyse van attestaat of bewys van 

lidmaatskap uit ’n ander gemeente kom, word die naam van die betrokke 
gemeente in die regte kolom ingeskryf. Die datum van inskrywing in die 
register geld as datum van aankoms in die gemeente.

 4.2.2  In die geval van ’n vertrekkende lidmaat word die datum wanneer en die 
gemeente waarheen hy/sy vertrek, in die betrokke kolom ingeskryf op die plek 
waar die naam oorspronklik in die register ingeskryf is.
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 4.2.3  Waar ’n getroude vrou by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap van 
’n ander gemeente (sien 4.2.1) oorkom, word haar naam en nooiensvan 
soos dit op die attestaat of bewys van lidmaatskap voorkom, in die register 
ingeskryf. Die huidige van word tussen hakies geskryf (sien ook 4.1.2).

 4.2.4 Aangesien ’n predikant se akte van demissie ook sy/haar attestaat is, 
word sy/haar bevestigingsdatum as die datum van sy/haar oorkoms 
aangeteken.

 4.2.5 Wanneer ’n persoon te sterwe kom, moet dit teen sy/haar naam in die 
opmerkingskolom aangeteken word (byvoorbeeld: Oorl. 10.02.2011).

 4.3 Oorkoms van ’n ander kerk of Christelike groep
 4.3.1 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom, doen hy/sy self die nodige om te 

bedank/bewys van lidmaatskap van die vorige kerk te verkry. 
 4.3.2 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom en – na die voorgeskrewe 

prosedure – lidmaat van die gemeente word, word die korrekte naam van die 
vorige kerk in die kolom “VAN WAAR” geskryf en in die opmerkingskolom die 
datum van die kerkraadsbesluit aangeteken.

 4.3.2.1 Lidmate uit kerke wat die Drie Formuliere van Enigheid onderskryf:
 4.3.2.1.1 Die kerkraad besluit oor die aansoek om lidmaatskap. 
 4.3.2.1.2 In die opmerkingskolom van die register word verwys na die datum van die 

kerkraadsbesluit (voorbeeld: KR 10.06.2012).
 4.3.2.2 Lidmate uit ander kerke:
 4.3.2.2.1 Die aansoeker voltooi Vorm 6 (Verklaring vir ondertekening deur lidmate van 

ander kerkgenootskappe). Nadat daar aan die vereistes voldoen is wat vir 
die betrokke persoon geld of bepaal is, besluit die kerkraad oor die aansoek 
om lidmaatskap. In die opmerkingskolom van die register word verwys na 
die betrokke vorm en datum van die kerkraadsbesluit (voorbeeld: Vorm 6; 
KR 10.06.2012).

 4.4 Vertrek na ’n ander kerk
 4.4.1 Waar ’n persoon na ’n ander kerk wil oorgaan, bedank hy/sy self en beteken 

dit die beëindiging van lidmaatskap van die NG Kerk. Die prosedure van 4.6 
hier onder word gevolg.

 4.5  Lidmaatskap oor gemeentegrense heen
 4.5.1 In alle gevalle waar die kerkraad ’n besluit moes neem, moet die datum van 

die kerkraadsbesluit in die opmerkingskolom aangeteken word (voorbeeld: 
KR 10.02.2012).

 4.6  Verlies van lidmaatskap en herregistrasie
 4.6.1 Aangesien die NG Kerk geen interkerklike attestaat of bewys van 

lidmaatskap het nie en die oorgaan van lidmate by wyse van ’n “Verklaring 
insake lidmaatskap” (Vorm 7) moet geskied, moet verlies van lidmaatskap 
(byvoorbeeld: oorgaan na ’n nie-erkende kerk of afsnyding) en oorgaan 
na ’n erkende kerk (byvoorbeeld: om huweliksredes na ’n kerk met 
’n gereformeerde belydenis) op presies dieselfde wyse hanteer word deur die 
uitreiking van ’n Vorm 7 ná besluit deur die kerkraad.

 4.6.1.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die jaar van oorspronklike 
registrasie geskied, word dit in die opmerkingskolom aangeteken dat die 
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lidmaatskap verval het. Die datum van die kerkraadsbesluit word ook vermeld 
(voorbeeld: Lm verval. KR 10.02.2012).

 4.6.1.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van oorspronklike registrasie 
geskied, word dit by die oorspronklike inskrywing in die opmerkingskolom, 
met verwysing na die datum van die kerkraadsbesluit, aangeteken. 
Met vermelding van die naam, jaar van inskrywing en datum van die 
kerkraadsbesluit, word die saak per brief aan die argief oorgedra vir 
aantekening in die betrokke registerafskrif.

 4.6.1.3 Indien die naam van die kerk waarheen die persoon oorgegaan het, bekend 
is, moet dit ook in die opmerkingskolom aangeteken word (voorbeeld: Lm 
verval. Oor na RKK. KR 10.02.2012).

 4.6.1.4 Wanneer ’n persoon by wyse van belydenisaflegging of oorkoms weer lidmaat 
word, word dit so in die register aangeteken met verwysing na die kerk en die 
datum van die kerkraadsbesluit in die opmerkingskolom.

 4.6.1.5 Waar ’n persoon ’n gemeente verlaat sonder om by ’n ander kerk aan te sluit 
en dan weer na berou na die kerk terugkeer, moet hy/sy weer belydenis van 
geloof aflê en dit moet so in die register aangeteken word. By verlating word 
in die opmerkingskolom aangeteken dat die lidmaatskap verval het.

 4.7 Onopspoorbare bewys van lidmaatskap
 4.7.1 Waar geen lidmaatinskrywing opgespoor kan word nie, maar die lidmaat 

’n verklaring ingedien het dat hy of sy wel belydenis van geloof afgelê het in 
’n Ned Geref gemeente en die kerkraad daarmee tevrede is, word die persoon 
in die lidmateregister ingeskryf. In die opmerkingskolom word aangeteken 
dat ’n verklaring ingelewer is asook die datum van die kerkraadsbesluit 
(voorbeeld: Verklaring ingel. KR 10.06.2012).

 5.  HUWELIKSREGISTER (OPSIONEEL)
 5.1 In elke gemeente word die huwelike wat daar bevestig word 

in ’n huweliksregister aangeteken (gebruik die “Kerklike 
Huweliksaantekeningboek”, beskikbaar by Bybel-Media). Hierdie 
huweliksregister is nie die huweliksbevestiger se huweliksregister nie, 
maar ’n register van huwelike wat in die betrokke kerkgebou of gemeente 
bevestig is.

 5.2 Hierdie registers word sover moontlik ook deur die kerkraad se 
argiefkommissie gekontroleer en moet, net soos in die geval van ander 
registers, na die argief gestuur word wanneer dit nie meer deur die gemeente 
benodig word nie.

 6. REGISTERAFSKRIFTE
 6.1 Alle afskrifte moet ’n korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike 

registerinskrywings wees. Vertrekkende lidmate word nie aangeteken nie, 
behalwe as hulle vertrek het in dieselfde kerkjaar as wat hulle aangekom het.

 6.1.1 As ’n register egter gebrekkig aangelê is, beteken dit nie dat die gebreke in 
die afskrifte herhaal moet word nie. Die gegewens in die register moet met 
ander woorde in hul korrekte vorm oorgeskryf of getik word. Die kerkraad 
moet die afskrifte nagaan:

 6.1.1.1 deur al die besonderhede in die lidmateregister vir dooplidmate met dié in die 
doopkladboek te vergelyk;
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 6.1.1.2 deur die name in die lidmateregister vir belydende lidmate met die attestate/
bewyse van lidmaatskap en die lys van name van persone wat belydenis 
afgelê het, te vergelyk;

 6.1.1.3 deur die teenblaaie van die lidmaatsertifikaat- en attestaatboek met die 
lidmateregisters vir belydende lidmate te vergelyk en

 6.1.1.4 deur die besonderhede in die afskrifte noukeurig met dié in die 
lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate te vergelyk.

 6.1.2  Die parafering en handtekening van die kommissie/persone deur die kerkraad 
aangewys, beteken dat die afskrifte nagegaan, waar nodig gekorrigeer en 
uiteindelik as korrek gesertifiseer is. Alle wysigings moet ook geparafeer word.

 6.2  Voltooiing van die registerafskrifte
 6.2.1 Op die voorblad verskyn slegs die naam van die gemeente en die tydperk 

waaroor die afskrifte strek. Die naam van die gemeente en die jaartal word 
verder op elke bladsy aangedui.

 6.2.2 Lê die binneblaaie soos ’n boek oop. Begin met die inskrywings op die 
agterkant van die eerste blad en gaan dan voort soos dit in die register 
voorkom. Nommer die bladsy sodat wanneer die “boek” ooplê, die 
registrasieruimte op elkeen van die twee velle dieselfde nommer kry.

 6.2.3 Daar mag geen bladsye tussenin oopgelaat word nie. Moet dus nie elke 
letter van die alfabet op ’n nuwe bladsy begin nie. Hoogstens mag daar 
tussen die name wat met verskillende letters van die alfabet begin, ’n reël 
oopgelaat word.

 6.2.4 Geen gewone regstelling mag bo-oor ’n skryffout van die registerhouer 
aangebring word nie. Die fout moet met rooi ink onderstreep en die regstelling 
in rooi ink daarbo ingeskryf word. Alle regstellings word geparafeer. Let wel: 
’n gewone regstelling of korreksie is geen wysiging of rektifikasie nie.

 6.2.5 Op die laaste bladsy van die afskrifte en net onder die laaste inskrywing 
sertifiseer die kerkraad dat die afskrifte ’n korrekte en getroue weergawe van 
die oorspronklike register is. Elke binnebladsy word ook regs onder klein en 
netjies geparafeer.

 6.2.6 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie.

 6.3  Gebrekkige registerafskrifte
 6.3.1 Die kerkraad moet toesien dat alle stukke wat deur die argief vir verbetering, 

aanvulling of vervanging na hulle kerkraad terugverwys is, binne vier weke 
aan die Argivaris terugbesorg word.

 6.4 Registersrekenaar
 6.4.1 Waar gemeentes hulle registers en/of registerafskrifte op rekenaar doen, geld 

al die voorskrifte soos reeds genoem. Sien veral 1.2 tot 1.6 hierbo. 
 6.4.2 Let ook op die volgende vereistes 
 6.4.2.1 Die papier wat gebruik word, moet duursame A4-papier wees wat 100 gram 

per vierkante meter weeg. Argiefpapier is beskikbaar by Bybel-Media. 
 6.4.2.2 Drukwerk moet met netjiese en leesbare lettertipes gedoen word met ink wat 

nie maklik verbleik of uitgewis kan word nie.
 6.4.2.3 Die spasiëring tussen lyne mag nie kleiner as die huidige spasiëring wees nie. 

Indien ongelinieerde papier gebruik word, moet lyne daarop aangebring word. 
Inskrywings moet steeds genommer word.
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 6.4.2.4 Daar moet voorsiening gemaak word vir presies dieselfde kolomme in 
dieselfde volgorde as in die oorspronklike registers (dit hoef nie noodwendig 
dieselfde wydte te wees nie). Indien ongelinieerde papier gebruik word, moet 
kolomlyne daarop aangebring word.

 6.4.2.5 Drukwerk moet op beide kante van die papier wees, met genoeg spasie vir 
inbinding (lê die binneblaaie soos ’n boek oop – die regterkantlyn van die 
linkerbladsy en die linkerkantlyn van die regterbladsy moet ten minste twee 
sentimeter wees).

 6.4.2.6 Sommige van die rekenaarsagtewareprogramme wat gebruik word om 
afskrifte van lidmateregisters te druk, kan nie aan al die vereistes van 6.4.2 
hierbo voldoen nie. Dit word egter wel onder bepaalde omstandighede deur 
die argief aanvaar. Skakel asseblief vooraf met die argief om te verneem of 
’n bepaalde pakket se drukstukke vir die argief aanvaarbaar is.

Vir inligting oor argiefpapier, sagteware vir gemeente-administrasie, die goedgekeurde 
lys van afkortings, rektifikasievorms en enige navrae oor die hantering van die registers, 
kan die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika te Stellenbosch gekontak word. Inligting (en 
vorms) kan ook op die argief se webblad gevind word.

Posadres: Posbus 34, Stellenbosch, 7599
Telefoon:  021-882-9923
Faks:  086-617-5963
E-pos:  argief@kaapkerk.co.za
Webblad: www.kerkargief.co.za
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REGLEMENT 23
REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN VOORTGESETTE 

BEDIENINGSONTWIKKELING (STVBO)
 1. NAAM

 1.1 Die Sinodale Taakspan Voortgesette Bedieningsontwikkeling (STVBO)

 2. SAMESTELLING

 2.1 Die sinode wys 7 lede met sekundi aan.

 3. TAKE

 3.1 Die taakspan is verantwoordelik vir bedieningsontwikkeling van leraars 
volgens besluite van die Algemene Sinode en Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.

 3.2 Die kerntaak van STVBO is:
 3.2.1 die voortgesette verdieping van kennis, insig en geloof in die evangelie; 
 3.2.2 die bevordering van geestelike groei, roepingsverdieping en 

persoonsontwikkeling;
 3.2.3 aanleer van bedieningsvaardighede vir missionêre gemeentes in diens van 

die koninkryk;
 3.2.4 om predikante te begelei om teologiese onderskeidingsvermoë te ontwikkel;
 3.2.5 die behoud en bevordering van bedieningsvreugde en bedieningsmoed.

 4. FUNKSIONERING

 4.1 Die STVBO word tydens sinodevergaderings saamgestel en konstitueer 
tydens die gewone vergadering van die sinode.

 4.2 Die STVBO vergader minstens een keer per jaar.
 4.3 Die dagbestuur bestaan uit ’n voorsitter, ondervoorsitter, sekretaris en PSD 

Teologiese Opleiding en vergader wanneer nodig.
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REGLEMENT 24
REGLEMENT VIR DIE RING

Hierdie reglement is aanvullend tot die Kerkorde met die spesifieke doel om die 
kerkordelike artikels in die ringe van Wes-en-Suid-Kaap toe te pas.

 1.  SAMESTELLING VAN DIE RING

 1.1 Sien artikel 29 tot 30 van die Kerkorde.

 2. WERKSAAMHEDE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE RING

 2.1 Algemeen
 2.1.1 Sien artikel 31 van die Kerkorde.

 2.2 Pastorale, toerustings- en toesigfunksie
 2.2.1 Die ring het ’n pastorale, toerustings- en toesigfunksie ten opsigte van 

elke ringsgemeente. Die ring bepaal self hoe hierdie verantwoordelikhede 
nagekom word, onder andere deur die benoeming van kommissies/
taakspanne/bedieninge.

 2.2.2 Die pastorale funksie behels die geestelike en materiële ondersteuning van 
elke gemeente.

 2.2.3 Die toerustingsfunksie behels die toerusting van die besondere ampte en 
lidmate vir hulle dienswerk.

 2.2.4 Die toesigfunksie behels om toe te sien dat alles in die ringsgemeentes 
volgens kerklike reëlings (artikel 31 in die Kerkorde) geskied.

 2.3 Stigting, samesmelting, grenslyne en naamsverandering van gemeentes
 2.3.1 Die ring het ’n verantwoordelikheid ten opsigte van die stigting, kombinering, 

eenwording en samesmelting van gemeentes in die ring. Reglement vir die 
Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting van Gemeentes 
en die Vorming van ’n Nuwe Kerkverband van die Algemene Sinode.

 2.3.2 Die verandering van grenslyne van bestaande gemeentes is die 
verantwoordelikheid van die ring. Kostes hieraan verbonde word deur die 
betrokke gemeentes gedra.

 2.3.3 Die naamsverandering van ’n bestaande gemeente geskied met goedkeuring 
van die ring, waarna dit deur die moderamen goedgekeur moet word en in die 
Kerkbode bekend gemaak word. Alle koste in dié verband is vir die rekening 
van die betrokke gemeente.

 2.4 Kerkraad wat bedank of nie langer kan funksioneer nie
 2.4.1 In gevalle waar ’n kerkraad bedank of nie langer kan funksioneer nie, 

het ’n ring/ringskommissie die bevoegdheid om sake van die kerkraad in 
behandeling te neem (die Kerkorde artikel 22.2, Reglement vir die Kerkraad 
van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

 2.5 Vakature vir bedienaar van die Woord in ’n ringsgemeente
 2.5.1 Die ring/ringskommissie het ’n verantwoordelikheid om in samewerking 

met ’n kerkraad toe te sien dat ’n vakature so spoedig moontlik gevul word 
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(die Kerkorde, artikel 7, Reglement vir die Ringskriba van die Sinode van 
Wes-en-Suid-Kaap, Reglement vir die Kerkraad van die Sinode van Wes-en-
Suid-Kaap en Reglement vir Bedienaar van die Woord van die Sinode van 
Wes-en-Suid-Kaap).

 2.6 Beroeping en bevestiging van ’n bedienaar van die Woord 
 2.6.1 By die beroeping en bevestiging van ’n bedienaar van die Woord, moet 

die ring toesien dat daar aan al die kerkordelike vereistes voldoen is (die 
Kerkorde artikel 7 en 8, Reglement vir Bedienaars van die Woord en 
Reglement vir Skriba van die Ringskommissie van die Sinode van Wes-en-
Suid-Kaap).

 2.7 Uitdienstreding van ’n bedienaar van die Woord 
 2.7.1 By uitdienstreding moet die ringskommissie toesien dat daar aan al die 

kerkordelike vereistes voldoen is (die Kerkorde artikel 11 en 12).
 2.7.2 Die ringskommissie sien toe dat bedienaars van die Woord binne ses maande 

na die bereiking van ouderdom 65 aftree. 

 2.8 Herstel van bevoegdheid van ’n bedienaar van die Woord of proponent
 2.8.1 Die ring se rol in die hantering van ’n aansoek om herstel van bevoegdheid 

van predikante en proponente is uiteengesit in: die Reglement vir die 
Reëling van die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente 
en Emeriti van die Algemene Sinode, asook in die Riglyne vir Hantering 
van Aansoeke om Herstel van Bevoegdheid van die Sinode van die 
Wes-en-Suid-Kaap.

 2.9 Nuwe gemeente-ontwikkeling
 2.9.1 Die ontwikkeling van ’n nuwe gemeente in die ringsgebied word deur die 

ring begelei en gekoördineer. Die ontwikkeling van ’n nuwe gemeente in die 
ringsgebied kan ook deur die ring geïnisieer word.

 2.9.2 Die ontwikkeling van ’n nuwe gemeente in die ringsgebied geskied in 
koördinering met die Sinodale Taakspan vir Nuwe Gemeenteontwikkeling 
(GKS).

 2.10 Verskillende kerkverbande – kombinasie van werksaamhede
 2.10.1 Die rol van die ring in die kombinasie van werksaamhede van gemeentes 

en ringe uit verskillende kerkverbande, word volledig uiteengesit in die 
Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting 
van Gemeentes, en vir die Vorming van ’n nuwe Kerkverband van die 
Algemene Sinode. 

 2.11 Kerklike geskille en tugsake
 2.11.1 Kerklike geskille en tugsake word deur die ring volgens kerkordelike riglyne 

hanteer (die Kerkorde artikel 59-66, Reglement vir Tug en Dissipline van die 
Algemene Sinode).

 2.11.2 Kerklike geskille en tugsake kan ook deur die ring/ringskommissie 
na ’n ondersoekliggaam as gevolmagtigde kommissie verwys word 
(sien 4.2.4 en 5 van hierdie reglement) om volgens kerkordelike riglyne 
te hanteer.
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 2.12 Kerklike appèlle
 2.12.1 Kerklike appèlle word deur die ring/ringkommissie na ’n appèlliggaam as 

gevolmagtigde kommissie verwys om volgens kerkordelike riglyne te hanteer 
(sien artikel 23 van die Kerkorde asook punt 6.2 van hierdie reglement).

 3. VERGADERING VAN DIE RING (RINGSITTING)

  Oor die samestelling, konstituering en ordereëlings van die ringsvergadering, 
sien die Reglement van Orde van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap. 

 3.1 Samestelling van die ringsvergadering
 3.1.1 Die ringsvergadering word saamgestel uit afgevaardigdes van die 

ringsgemeentes.
 3.1.2 Die samestelling van die afvaardiging is soos volg:
 3.1.2.1 al die bedienaars van die Woord van ’n gemeente, of in geval van 

’n predikantspos wat vakant is, ’n kerkraadslid in die plek van die vakante 
predikantspos;

 3.1.2.2 een kerkraadslid vir elke predikantspos. ’n Afgevaardigde of 
sekundusouderling/diaken kan uit die korpus van alle ouderlinge en diakens in 
die gemeente gekies word.

 3.1.3 Vir elke afgevaardigde (predikant en kerkraadslid) word ’n kerkraadslid as 
sekundus aangewys.

 3.1.4 Die primarius- en die sekundusouderling/diaken kan mekaar tydens die 
ringsitting vervang, behalwe wanneer ’n amptelike ondersoek aan die gang 
is. Waar vervanging plaasvind, moet die afvaardigende kerkraad self vir die 
addisionele koste instaan.

 3.2 Geloofsbriewe vir ringsvergadering (sien ook die Reglement van Orde 
van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap)

 3.2.1 Kerkrade voorsien die ringsvergadering by elke vergadering van die 
geloofsbriewe van die afvaardiging met hul sekundi.

 3.2.2 Geloofsbriewe van afgevaardigdes moet voor die aanvang van die 
vergadering by die skriba van die ring ingelewer word.

 3.3 Konstituering van die ringsvergadering (Reglement van Orde van die 
Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap)

 3.3.1 Om te konstitueer moet meer as die helfte (volstrekte meerderheid) van 
die vereiste aantal afgevaardigdes (sien punt 3.1 van hierdie reglement) 
teenwoordig wees.

 3.3.2 ’n Kworum (meer as die helfte) van die afgevaardigdes moet teenwoordig 
wees om te konstitueer vir gewone werksaamhede asook vir tugsake.

 3.4 Konstituering van ringsvergadering tydens ’n sinodesitting
 3.4.1 Afgevaardigdes na die sinode dien as personeel van ’n ringsvergadering wat 

tydens die sinode konstitueer om sake af te handel.
 3.4.2 Indien ’n nuwe ring deur die sinode saamgestel word, konstitueer 

hierdie ring met die afgevaardigdes van die betrokke gemeentes tydens 
die sinode.
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 3.5 Ordereëlings en prosedures vir vergaderinge van die ring
 3.5.1 Sien Reglement van Orde van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.

 4. RINGSKOMMISSIE

  By elke jaarlikse vergadering van die ring word ’n ringskommissie verkies wat 
funksioneer tot die volgende jaarlikse vergadering.

 4.1 Samestelling
 4.1.1 Die ringskommissie bestaan uit:
 4.1.1.1 ’n voorsitter en addisionele lid (gekies deur die ringsvergadering) wat jaarliks 

vir ’n termyn van een jaar verkies word;
 4.1.1.2 die skriba van die ring wat vir ’n termyn waarop die ring besluit (verkieslik van 

sinode tot sinode) verkies word;
 4.1.1.3 drie lede van die ringsvergadering wat jaarliks vir ’n termyn van een 

jaar as sekundi verkies word en wat, indien nodig, in volgorde deur die 
ringskommissie opgeroep kan word.

 4.1.2 Die ringskommissie kan na behoefte ander lidmate op ad hoc basis in 
adviserende hoedanigheid betrek.

 4.2 Pligte en verantwoordelikhede
  Die ringskommissie:
 4.2.1 verskaf kontinuïteit aan die werksaamhede van die ring wanneer die ring nie 

in sitting is nie en vergader so dikwels as wat nodig mag wees;
 4.2.2 gee uitvoering aan alle opdragte, take en funksies soos deur die Kerkorde en 

reglemente voorgeskryf;
 4.2.3 neem alle spoedeisende sake in behandeling;
 4.2.4 sien toe dat kerklike geskille, opsig en tug volgens kerkordelike riglyne 

hanteer word;
 4.2.5 hou noukeurig notule van sy vergaderings en lewer tydens ’n ringsvergadering 

verslag van al sy werksaamhede;
 4.2.6 het die bevoegdheid en verantwoordelikheid om ringsvergaderings byeen te roep;
 4.2.7 stel die agenda van ’n ringsvergadering saam en tref alle reëlings met die oog 

op die vergadering.
 4.2.8 Die notules van die ringsvergadering word deur die voorsitter en skriba 

onderteken nadat die ringskommissie dit goedgekeur het. 

 4.3 Pligte en verantwoordelikhede van die skriba van die ring/
ringskommissie

 4.3.1 Die rol en taak van die skriba word uiteengesit in die Reglement vir Ringskriba 
van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.

 5. RINGSREGSKOMMISSIE

 5.1 Die ring benoem ’n permanente regskommissie wat bestaan uit drie lede met 
twee sekundi.

 5.2 Die ringsregskommissie het die taak om:
 5.2.1 die ring en gemeentes met advies in sake van kerkordelike aard te bedien;
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 5.2.2 sake van kerkordelike aard, wat deur die ring of deur gemeentes verwys is, 
te ondersoek;

 5.2.3 as taakspan vir konflikhantering, versoening en fasilitering in kerkordelike 
sake (wat diensverhoudinge insluit) te funksioneer. Indien hierdie kommissie 
vanweë pre-judisering nie self binne ringsverband betrokke kan of wil wees 
nie, kan ’n ander ring se regskommissie versoek word om aan artikel 63.4 van 
die Kerkorde uitvoering te gee;

 5.2.4 kerklike geskille en tugsake in opdrag van die ring of ringskommissie 
volgens kerkordelike riglyne te hanteer (sien artikel 59-66 van die 
Kerkorde asook die Reglement vir Tug en Dissipline van die Algemene 
Sinode).

 5.3 Indien die ring besluit om van ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam gebruik te 
maak om ’n ondersoek te doen volgens artikel 63 en 64 van die Kerkorde, tree 
die ringsregskommissie saam met twee deskundige lede, soos in oorleg met 
die aktuarius van die sinode aangewys, as gevolmagtigde ondersoekliggaam 
op. Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook deur die 
ondersoekliggaam as volwaardige lede koöpteer word. Die ondersoekliggaam 
moet uit minstens vyf lede bestaan waarvan ten minste drie lede van die 
laaste ringsvergadering moet wees (Reglement vir Tug en Dissipline van die 
Algemene Sinode).

 5.4 Die aktuarius moet van alle sake in kennis gestel word. Na afhandeling 
van ’n ringsondersoek moet die bevinding van die ondersoekliggaam 
binne een week aan die aktuarius van die sinode vir kennisname gestuur word. 

 5.5 Indien die ringsregskommissie regsadvies met koste-implikasies wil inwin, is 
toestemming van die ring of ringskommissie nodig. 

 6. RINGSAPPèLLIGGAAM

 6.1 Die ringsappèlliggaam hanteer alle appèlle teen kerkrade of hulle 
gevolmagtigde kommissies.

 6.2 Die ringsregskommisie tree saam met die sekunduslede van die 
ringsregskommissie op as gevolmagtigde appèlliggaam op. Indien nodig kan, 
twee deskundige lede met volle stemreg deur die ringsappèlliggaam in oorleg 
met aktuaris van sinode gekoöpteer word. 

 6.3 Indien die ringsappèlliggaam regsadvies met koste-implikasies wil inwin, is 
toestemming van die ring of ringskommissie nodig (sien Reglement vir Appèl 
of Beswaar van die Algemene Sinode vir volledige uiteensetting insake die 
hantering van ’n appèl).

 7. RINGSFONDS

 7.1 ’n Ring kan ’n ringsfonds skep deur bydraes van elke gemeente in sy gebied 
te vorder.

 7.2 Die ringsfonds word aangewend vir die koste van administrasie of enige 
onderneming van ringsbelang.

 7.3 Koste wat deur kommissies van die ring aangegaan word, moet vooraf deur 
die ring of ringskommissie goedgekeur word en word betaal:
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 7.3.1 uit die ringsfonds;
 7.3.2 of, indien die ring nie oor sodanige fonds beskik nie, deur die saakgelastigde 

van die sinode.

 7.4 Die skriba van die ring beheer en administreer die fonds volgens opdrag van 
en met verslag aan die ringsvergadering.

 7.5 Die skriba van die ring moet jaarliks ’n finansiële staat van die fonds opstel en 
dit deur die ringskommissie laat nagaan, met verslag aan die ring.

 8. KONSULENT

 8.1 Die ring benoem vir elke gemeente ’n konsulent om tydens vakatures of 
langdurige afwesigheid van bedienaars van die Woord die noodsaaklike 
ampspligte (sien die Kerkorde artikel 9) in oorleg met die kerkraad waar te 
neem. Kerkrade word van die benoeming in kennis gestel. 

 8.2 Noodsaaklike ampspligte behels o.a.: 
 8.2.1 bywoon van alle kerkraadsvergaderings (indien so versoek kan hy/sy ook as 

voorsitter optree);
 8.2.2 dagbestuursvergaderings;
 8.2.3 verkondiging van die Woord (waar nodig);
 8.2.4 bevestiging van ampsdraers;
 8.2.5 bediening van die sakramente;
 8.2.6 bevestiging van lidmate;
 8.2.7 en ander geleenthede waar ’n leraar se teenwoordigheid noodsaaklik is. 

 8.3 Die reis en verblyfkostes van die konsulent word deur die vakante gemeente 
gedra, soos uiteengesit in die Reglement van die Kerkraad van die Sinode 
van Wes-en-Suid-Kaap.

 8.4 Die konsulent doen aan die ring verslag van sy/haar werksaamhede in 
’n gemeente.

 8.5 ’n Predikant mag nie konsulent wees van die gemeente waar hy/sy in diens 
staan nie.

 9. DIE RING AS REGSPERSOON

 9.1 Elke ring is as outonome regspersoon onafhanklik van die gemeentes waaruit 
die ring saamgestel is.

 9.2 Sien Reglement vir die Reëling van Eiendomme, Goedere en Fondse van die 
Algemene Sinode vir meer besonderhede oor die ring as regspersoon.
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REGLEMENT 25
REGLEMENT VIR DIE RINGSKRIBA

 1. VERKIESING 

  Die ringskriba word vir ’n termyn waarop die ring besluit (verkieslik van sinode 
tot sinode) verkies.

 2.  DIE PLIGTE VAN DIE SKRIBA BEHELS:

 2.1. die getroue nakoming van wat in die Kerkorde, artikels 7, 8 en 25 asook in die 
Reglement vir die Ring van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap aan hom/haar 
opgedra word;

 2.2. die hou en bewaring van notules van die vergaderinge van die ring en die 
ringskommissie;

 2.3. die voorsiening van die ringstatistieke aan die Jaarboek;
 2.4. die opstel van ’n besluiteregister van elke ringsvergadering en die spoedige 

stuur daarvan aan alle betrokke kerkrade en taakspanne;
 2.5. die stuur van die volledige ringsagenda met bylaes asook die notules van die 

rings- en ringskommissievergaderings, binne een maand na afloop van die 
ringsitting, aan die kerkargief;

 2.6. die opstel en instuur van die beskrywingspunte van die ring aan die skriba van 
die moderamen;

 2.7. die administrasie van alle fondse van die ring en die voorlegging van 
’n gekontroleerde staat (deur die ringskommissie) van die ringsfonds by elke 
gewone vergadering van die ring en

 2.8. die indien van ’n skriftelike verslag van al sy/haar werksaamhede by elke 
gewone vergadering van die ring.
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REGLEMENT 26
REGLEMENT VIR DIE KERKRAAD

Inleiding
Hierdie reglement moet in samehang met artikels 26-28 van die Kerkorde gelees 

 1. SAMESTELLING VAN KERKRAAD

 1.1 ’n Kerkraad word saamgestel uit al die bedienaars van die Woord van die 
gemeente asook ouderlinge en diakens wat as kerkraadslede verkies is (die 
Kerkorde, artikel 26.2).

 1.2 Die minimum aantal lede vir ’n kerkraad is ’n bedienaar van die Woord, twee 
ouderlinge en twee diakens.

 1.3 Elke gemeente het ’n predikantspos (al is dit nie gevul nie). Vir elke 
predikantspos moet daar ten minste twee ouderlingsposte en twee 
diakensposte wees. 

 1.4 Elke kerkraad het die reg om na die eis van omstandighede sy ledetal vas te stel.
 1.5 Kerkraadslede hoef nie almal in die gemeentekerkraad te dien nie, maar moet 

minstens lid wees van ’n gedesentraliseerde kerkraad (die Kerkorde, artikel 
27) van die gemeente.

 2. VERKIESING VAN KERKRAAD

 2.1 ’n Kerkraad word verkies uit kundige lidmate wat voldoen aan die Bybelse 
eise vir gemeenteleiers soos onder andere in 1 Tim. 3:1-13 beskryf.

 2.2 Alle vakatures op die kerkraad moet so spoedig moontlik gevul word.
 2.3 ’n Kerkraad het die reg om by die verkiesing van ampsdraers ’n taakspan van 

pre-advies te benoem. Die taakspan moet uit minstens vyf lede saamgestel word, 
waarvan drie lede ouderlinge en diakens is. Lidmate kan ook op die taakspan 
dien (9.2.3.3 van Reglement van Orde van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap);

 2.4 Kerkraadslede word op ’n kerkraadsvergadering verkies.
 2.5 Verkose kerkraadslede word so spoedig moontlik skriftelik van hulle verkiesing 

in kennis gestel.
 2.6 Verkose kerkraadslede se name word op twee agtereenvolgende Sondae na 

die verkiesing aan die gemeente vir approbasie (stilswyende goedkeuring) 
bekend gemaak.

 2.7 Indien ’n beswaar teen enige verkose kerkraadslid ontvang word, belê die 
voorsitter sonder versuim ’n kerkraadsvergadering (nie gedesentraliseerde 
kerkraadsvergadering nie) om die beswaar te oorweeg.

 2.7.1 Tydens die oorweging kan die beswaarmaker en die persoon oor wie die 
beswaar gaan, aangehoor word.

 2.7.2 Indien nodig, word ’n tugondersoek in terme van artikel 59-66 van die 
Kerkorde gedoen.

 2.7.3 Indien ’n beswaar grondig bevind word, word die verkiesing nietig en word 
’n ander persoon as kerkraadslid verkies.

 2.8 Die bevestiging van verkose kerkraadslede aan wie approbasie verleen is, vind 
so spoedig moontlik plaas. Die bevestiging word waargeneem deur enige van:
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 2.8.1 ’n plaaslike bedienaar van die Woord;
 2.8.2 die konsulent;
 2.8.3 ’n ander bedienaar van die Woord op versoek van die kerkraad.

 2.9 Ouderlinge of diakens kan nie in die amp bevestig word alvorens hulle bewys 
van lidmaatskap ontvang en in die lidmaatregister aangeteken is nie.

 3. DIENSTERMyN VAN KERKRAADSLEDE

 3.1 Elke kerkraad bepaal die dienstermyn van kerkraadslede.
 3.2 Kerkrade moet toesien dat daar sover moontlik gereelde wisseling van 

kerkraadslede plaasvind.

 4. VERGADERING VAN KERKRAAD

 4.1 ’n Kerkraad vergader minstens vier keer per jaar.
 4.2 ’n Kerkraad verkies jaarliks ’n voorsitter uit die bedienaars van die Woord en 

ouderlinge.
 4.3 Christus regeer die kerk deur sy Woord en Gees, daarom moet ’n predikant 

kragtens sy/haar diens in die gemeente as bedienaar van die Woord altyd 
saam met die kerkraad vergader. 

 4.4 Indien geen plaaslike bedienaar van die Woord by ’n kerkraadsvergadering 
teenwoordig kan wees nie, moet die konsulent of ’n ander predikant deur die 
ring/ringskommissie daartoe gemagtig, die vergadering adviserend namens 
die ring bywoon, met verslag aan die ring/ringskommissie. Die persoon kan 
ook op versoek van die kerkraad as voorsitter optree.

 4.5 ’n Kerkraad het ’n skriba wat deur die vergadering aangewys word. Indien die 
skriba nie lid van die vergadering is nie, moet die kerkraad toestemming gee 
dat hy/sy die vergadering mag bywoon. Sodanige toestemming kan eenmalig 
geskied. 

 4.6 Die notule van ’n kerkraadsvergadering word deur die voorsitter en skriba 
onderteken nadat dit deur die vergadering goedgekeur is.

 4.7 Gewone vergaderings van die kerkraad geskied na bekendmaking by die 
erediens en skriftelike kennisgewing aan die lede.

 4.8 Buitengewone vergaderings van die kerkraad:
 4.8.1 Die voorsitter is verplig om ’n buitengewone vergadering te belê sodra drie of 

meer lede van die kerkraad, met opgaaf van redes, hom/haar daartoe versoek.
 4.8.2 Die byeenroep van ’n buitengewone vergadering geskied met opgaaf van 

redes en met kennisgewing aan al die kerkraadslede.
 4.8.3 ’n Buitengewone vergadering mag slegs dié sake bespreek waarvoor dit belê is.

 5. FUNKSIONERING VAN KERKRAAD

 5.1 Die kerkraad (gemeentekerkraad) bly verantwoordelik vir die regering, 
opsig en tug in die gemeente. Hierdie take kan nie na ’n gedesentraliseerde 
kerkraad afgewentel word nie.

 5.2 ’n Kerkraad het die reg om huishoudelike reglemente op te stel mits dit nie in 
stryd met die Kerkorde, reglemente en besluite van die sinode is nie.
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 5.3 ’n Kerkraad stel ’n finansiële beampte aan (Reglement vir Kerklike Fondse 
van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

 5.4 ’n Kerkraad kan kommissies, diensgroepe of taakspanne vir die uitvoering van 
besluite en take benoem.

 5.5 ’n Kerkraad moet kommissies, diensgroepe en taakspanne se opdrag en 
bevoegdheid duidelik omskryf en moet toesien dat daar binne hierdie mandaat 
opgetree word. ’n Kerkraad kan ook gevolmagtigde kommissies/taakspanne 
aanwys.

 6. ROEPING EN TAAK VAN DIE KERKRAAD

  Die kerkraad se primêre roeping is om die gelowiges toe te rus vir hulle 
dienswerk en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou (Efes. 4:12).

  Die kerkraad se taak behels:

 6.1 Bediening
 6.1.1 die reël van eredienste (waaronder doop en nagmaal) asook ander geestelike 

byeenkomste (die Kerkorde, artikel 48 en 49);
 6.1.2 die toesig (opsig) oor die belydenis en wandel van lidmate en die besondere 

ampte van die gemeente asook die handhawing van kerklike orde en tug (die 
Kerkorde, artikel 59-66);

 6.1.3 die bevordering van toesig oor en toerusting vir die kerklike dienswerk van 
gelowiges;

 6.1.4 die toerusting en toelating van nuwe lidmate wat belydenis van geloof aflê; 
 6.1.5 die bestudering van die kerk se leer en ander aktuele sake vir voorligting aan 

die gemeente;

 6.2 Lidmate en registers
 6.2.1 die hantering van alle lidmaatskapaangeleenthede volgens kerklike 

besluite (Reglement vir Kerklike Lidmaatskap van die Sinode van 
Wes-en-Suid-Kaap); 

 6.3 Ekumene
 6.3.1 die behartiging van skakeling met gemeentes van die familie van NG Kerke 

en ander Christelike kerke om uitdrukking te gee aan die soeke tot groter 
eenheid (die Kerkorde, artikel 70);

 6.4 Huwelike
 6.4.1 die reëling en bevordering van die kerklike bevestiging van huwelike en die 

bepaling van huweliksfooie;

 6.5 Eiendom en fondse
 6.5.1 die beheer oor die eiendomme en fondse van die gemeente volgens kerklike 

reglemente (Reglement vir Kerklike Fondse en Reglement vir die Beheer van 
Kerklike Goedere en Regsverteenwoordiging van die Sinode van Wes-en-
Suid-Kaap);

 6.5.2 die insameling van dankoffers;
 6.5.3 verslag aan die ring en die sinode (volgens voorgeskrewe vorm wat PSD 

Ondersteuningsdienste verskaf);
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 6.6 Personeel
 6.6.1 die samestelling van ’n diensverhoudingskommissie, wat volgens kerklike 

reglemente, na die belange en vergoeding van predikante en ander 
werknemers in diens van die kerkraad, omsien; 

 6.7 Argief
 6.7.1 die instandhouding van die gemeentelike argief (Reglement vir die Sinodale 

Taakspan Argief van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap);

 6.8 Ring en sinode
 6.8.1 die voorsiening van geloofsbriewe van afgevaardigdes en sekundi vir elke 

vergadering van die ring of sinode;
 6.8.2 die voorsiening van twee eksemplare van die vorm vir finansies asook die 

geouditeerde finansiële state wat jaarliks voor 31 Mei aan die ring se taakspan 
vir fondse asook die saakgelastigde van die sinode gestuur moet word;

 6.8.3 die beskikbaarstelling van alle informasie wat deur die ring of sinode aangevra 
mag word;

 6.9 Bedienaar van die Woord 
 6.9.1 die hantering van alle sake i.v.m. die predikantspos volgens kerklike 

reglemente (Reglement vir Bedienaars van die Woord van die Sinode van 
Wes-en-Suid-Kaap asook artikels 7 en 8 van die Kerkorde);

 6.9.2 die skep/vul van ’n predikantspos.

 7.  DIE TAAK VAN DIE KERKRAAD TEN OPSIGTE VAN DIE SKEP, VUL VAN 
’N PREDIKANTSPOS.

 7.1 Enige predikantspos (voltyds of deeltyds) kan slegs geskep/gevul word, indien 
die ringskommissie betrek is.

 7.2 By die ontstaan van ’n vakature gee ’n kerkraad deur die voorsitter 
of konsulent dadelik aan die skriba van die ringskommissie en die 
saakgelastigde van die sinode kennis.

 7.3 By die ontstaan van ’n vakature moet die kerkraad so spoedig moontlik 
’n beroep uitbring. Dit geskied in samewerking met die ring of ringskommissie 
(Reglement van Orde en Reglement vir die Bedienaar van die Woord van die 
Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

 7.4 By die bevestiging en uitdienstreding van ’n bedienaar van die Woord moet die 
kerkraad in samewerking met die ringskommissie toesien dat daar aan al die 
kerkordelike vereistes voldoen word (die Kerkorde, artikel 11 en 12; Reglement 
vir Bedienaar van die Woord van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap). 

 7.5 Die kerkraad stel ’n diensooreenkoms met die bedienaar van die Woord op 
volgens kerklike reglemente (Reglement vir Bedienaar van die Woord van die 
Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap). 

 7.6 Die vergoeding van die bedienaar van die Woord geskied volgens kerklike 
reglemente (Reglement vir Bedienaar van die Woord van die Sinode van 
Wes-en-Suid-Kaap, asook onlangse aanbevelings oor vergoeding van die 
Algemene Sinode). 

 7.7 Die kerkraad neem verantwoordelikheid vir die beroepte bedienaar van 
die Woord vanaf die datum van demissie. Wanneer ’n predikant voor 
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sy/haar bevestiging in die nuwe gemeente moet aftree of te sterwe kom, 
neem die beroepende kerkraad steeds verantwoordelikheid vir hom/haar. In 
die geval van proponente, begin die verantwoordelikheid vanaf die datum van 
bevestiging.

 7.8 Die kerkraad wat beroep sorg vir die vervoer en verhuising van die beroepte 
en sy/haar afhanklikes en hulle roerende besittings, binne redelike perke.

 7.9 Die bevestiging vind so spoedig moontlik plaas nadat aan die kerkordelike 
vereistes voldoen is (die Kerkorde, artikel 7, Reglement vir die Bedienaar van 
die Woord van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

 7.10  Na die bevestiging gee die kerkraad kennis aan:
 7.10.1 die skriba van die ringskommissie;
 7.10.2 die skriba van die ABR (van die bevestigingsdatum en die bevestiger);
 7.10.3 die Kerkbode;
 7.10.4 saakgelastigde van die sinode;
 7.10.5 die aktuarius (ingeval van ’n proponent).

 8.  DIE TAAK VAN DIE KERKRAAD By DEMISSIE VAN ’N BEDIENAAR VAN 
DIE WOORD.

 8.1 Die kerkraad sien toe dat ’n bedienaar van die Woord binne ses maande na 
bereiking van die ouderdom van 65 aftree. Uitdienstreding geskied volgens 
kerklike reglemente (Reglement vir Bedienaar van die Woord van die Sinode 
van Wes-en-Suid-Kaap).

 8.2 Demissie geskied by ’n kerkraadsvergadering waar ’n predikant uit die ring 
teenwoordig is (Reglement vir Bedienaar van die Woord asook vorm 8 en 9 
van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

 8.3 Die ringskommissie, saakgelastigde van die sinode, ABR en die Kerkbode 
word in kennis gestel van die demissie. 

 9.  TAKE VAN DIE KERKRAAD By DIE AFSTERWE VAN ’N BEDIENAAR VAN 
DIE WOORD 

 9.1 Wanneer ’n bedienaar van die Woord wat in diens van ’n gemeente staan 
te sterwe kom, is sy/haar huweliksmaat en kinders vir drie maande geregtig 
op die volgende: volledige vergoedingspakket (reistoelaag uitgesluit) en drie 
maande behuisingsvoordele, beide soos voor afsterwe.

 9.2 Wanneer ’n bedienaar van die Woord wat in diens van ’n gemeente staan 
te sterwe kom en geen huweliksmaat of minderjarige kinders nalaat nie, is 
bloedverwante en meerderjarige kinders wat van hom/haar afhanklik was, 
vir twee maande geregtig op die volgende: die volledige vergoedingspakket 
(reistoelaag uitgesluit) en behuisingsvoordele, beide soos voor afsterwe.

 9.3 Bogenoemde reëling is ook van toepassing in geval van die afsterwe van 
bedienaars van die Woord in diens van die kerkverband. 

 10. KERKRAAD WAT BEDANK OF DISFUNKSIONEEL GERAAK HET

 10.1 Wanneer ’n hele kerkraad bedank of nie langer kan funksioneer nie, moet die 
voorsitter van die kerkraad, met opgaaf van redes, onmiddellik die skriba van 
die ringskommissie skriftelik in kennis stel.
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 10.2 Die ringskommissie moet sonder versuim ’n vergadering van die kerkraad 
belê waarop gepoog moet word om die redes vir die toedrag van sake uit die 
weg te ruim.

 10.3 Indien die ringskommissie nie daarin slaag om die kerkraad te oorreed om hul 
bedanking terug te trek nie, word aan die voorsitter van die kerkraad opdrag 
gegee om so spoedig moontlik ’n vergadering van die gemeente te belê om 
in ooreenstemming met die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, 
Eenwording en Samesmelting van Gemeentes, en vir die Vorming van 
’n nuwe Kerkverband van die Algemene Sinode ’n ander kerkraad te verkies.

 10.4 Intussen tree die ringskommissie in die plek van die kerkraad op (2.4.1 van 
Reglement van die Ring van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

 10.5 Die koste van die ringskommissie in verband met die aangeleentheid, word 
deur die betrokke gemeente gedra.

 11. GEDESENTRALISEERDE KERKRAAD (BV. WyKSKERKRAAD)

 11.1 Die term gedesentraliseerde kerkrade verwys na groeperinge in die gemeente 
wat met beperkte bevoegdhede in opdrag van die kerkraad, take van die 
gemeentekerkraad verrig. 

 11.2 Gedesentraliseerde kerkrade het beperkte bevoegdhede en vervang nie die 
finale opsig van die gemeentekerkraad nie. 

 11.3 Gedesentraliseerde kerkrade moet duidelik omskrewe bevoegdhede hê, met 
goedkeuring van die ring (die Kerkorde, artikel 27.1).

 11.4 Gedesentraliseerde kerkrade word saamgestel uit bedienaars van die Woord, 
ouderlinge en diakens. Alle ouderlinge en diakens van die gedesentraliseerde 
kerkraad hoef nie op die gemeentekerkraad te dien nie. Wykskerkrade is een 
voorbeeld hiervan.

 12. WyKSKERKRADE

 12.1 ’n Kerkraad mag besluit om die gemeente in twee of meer wyksgemeentes 
te organiseer. ’n Wyksgemeente bestaan uit lidmate wat deur een of 
meer bedienaars van die Woord bearbei word en het ’n eie wykskerkraad 
(gedesentraliseerde kerkraad).

 12.2 ’n Kerkraad gee aan ’n wykskerkraad (gedesentraliseerde kerkraad) 
’n duidelik omskrewe bevoegdheid. Hierdie reëlings word in ’n huishoudelike 
reglement opgeneem.

 12.3 Wykskerkrade kan kerkraadslede vir die betrokke wyksgemeente kies. Vir die 
verkiesing geld die gewone verkiesingsprosedures (Reglement van Orde van 
die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

 12.4 Tugondersoeke van lidmate en die beroeping en diensverhoudinge van 
bedienaars van die Woord kan nie aan wykskerkrade gedelegeer word nie.

 13. KONSULENT

 13.1 Die ring benoem vir elke gemeente ’n konsulent om tydens die vakature of 
langdurige afwesigheid van ’n bedienaar van die Woord die noodsaaklike 
ampspligte (die Kerkorde, artikel 9) in oorleg met die kerkraad waar te neem. 
Kerkrade word van die benoeming van die konsulent in kennis gestel. 
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 13.2 Kostes
 13.2.1 Reis- en verblyfkostes (volgens sinodale riglyne) en ander noodsaaklike 

onkoste van die konsulent word deur die kerkraad van die vakante 
gemeente gedra.

 13.2.2 Die konsulent oorhandig aan die vakante kerkraad maandeliks 
’n gedetailleerde kostestaat. Dit sluit in: kilometers afgelê, verblyfkostes en 
ander noodsaaklike kostes. 

 13.3 Vir meer besonderhede oor konsulent sien punt 8 van die Reglement vir die 
Ring van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.
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REGLEMENT 27
REGLEMENT VIR KERKLIKE LIDMAATSKAP

Inleiding
Ons glo dat elkeen van ons ’n lewende lid is van die gemeente van die Here wat Hy vir 
Hom uitverkies, vergader en onderhou. Ons glo dat ons gelowiges almal saam en elkeen 
afsonderlik met die Here gemeenskap het en aan al sy gawes deel het en dat elkeen 
verplig is om sy/haar gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede 
aan te wend (uit Sondag 21 van die Heidelbergse Kategismus).

 1. UITGANGSPUNT T.O.V. LIDMAATSKAP

 1.1 Die term kerklidmaat of lidmaat is:
 1.1.1 ’n aanduiding van die band tussen ’n gemeente en ’n individu waarvolgens die 

gemeente die individu as deel van die gemeente se verbondsverhouding met 
God aanvaar;

 1.1.2 en waarvolgens die individu deelneem aan die diens van die gemeente aan 
God, medemens en skepping.

 1.2 ’n Dooplidmaat is ’n lidmaat wat gedoop is maar nog nie belydenis van geloof 
afgelê het nie.

 1.3 ’n Belydende lidmaat is ’n lidmaat wat belydenis van geloof volgens die 
reëling van die kerk afgelê het.

 1.4 Dooplidmate en belydende lidmate is op grond van die verbond volledig 
lidmate van die kerk.

 1.5 Die onderskeid tussen doop- en belydende lidmaatskap dui nie op dubbele 
lidmaatskap nie. Dit is slegs ’n manier om uitdrukking te gee aan die verskil 
in verantwoordelikhede rondom lidmaatskap en dui ’n onderskeid aan in die 
proses van lidmaatskapontwikkeling.

 1.6 Lidmaatskap van ’n gemeente (nie noodwendig die een binne wie se 
geografiese grense gewoon word nie) is verpligtend. Niemand kan lid van die 
NG Kerk wees sonder om aan ’n plaaslike gemeente te behoort nie. Daarom 
kom dit op afskeiding van die kerk neer as ’n lidmaat weier om sy/haar 
attestaat by ’n gemeente in te dien.

 1.7 By watter gemeente ingeskakel word, is primêr die verantwoordelikheid van 
die lidmaat.

 2. LIDMAATSKAPVOORREGTE EN -REGTE

 2.1 Die voorreg van lidmaatskap behels:
 2.1.1 die verantwoordelikheid om in die gemeente diensbaar te wees;
 2.1.2 die reg om belydenis van geloof af te lê;
 2.1.3 die reg om tot die besondere amp verkies te word; (Omdat die ontwikkeling 

na belydende lidmaatskap gepaard gaan met die gereedheid om meerdere 
verantwoordelikheid tot diens en leiding in die gemeente te aanvaar, kan slegs 
belydende lidmate tot die ampte [diens, leierskap] gekies word.)

 2.1.4 die reg om as doopgetuie te staan;
 2.1.5 die reg om ’n attestaat te ontvang;
 2.1.6 die reg om onderrig te gee in die gemeente;
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 2.1.7 die reg op pastorale versorging;
 2.1.8 die reg om na ’n meerdere vergadering te appelleer teen die bindende 

besluite van vergaderinge of hulle gevolmagtigde kommissies met inagneming 
van artikel 23.2 van die Kerkorde.

 2.2 Die uitoefening van hierdie regte is onderworpe aan artikel 64 van die 
Kerkorde.

 3. DOOPLIDMATE

 3.1 Die naam van ’n lidmaat wat gedoop is, word saam met dié van sy/haar 
ouer(s) op die attestaat vermeld.

 3.2 Alternatiewelik word ’n doopattestaat uitgereik as getuienis dat die lidmaat 
gedoop is en om, indien moontlik, te getuig oor die lewe en leer van die lidmaat.

 4. BELyDENISAFLEGGING DEUR DOOPLIDMATE

 4.1 Die ondersoek met die oog op die belydenisaflegging:
 4.1.1 handel oor die geloofslewe en lewenswandel van die katkisant;
 4.1.2 vind plaas namens die kerkraad deur die bedienaar van die Woord, die 

konsulent of ’n ander bedienaar van die Woord deur die kerkraad gevra, saam 
met een of meer ouderlinge;

 4.1.3 vind plaas nadat die bewys van doop in die register van die gemeente 
aangeteken is;

 4.1.4 vind plaas nadat die normale kategetiese leerplan ten volle deurloop is; (In 
uitsonderlike gevalle – bv. in geval van verstandelike gestremdheid – mag die 
kerkraad hiervan vrystelling verleen.)

 4.1.5 vind plaas na die ouderdom van sestien jaar, tensy die ring kwytskelding van 
die reëling verleen.

 4.2 Die openbare aflegging van geloofsbelydenis behels:
 4.2.1 ’n getuienis van persoonlike geloof in Jesus Christus;
 4.2.2 onderskrywing van die Bybel as die Woord van God;
 4.2.3 onderskrywing van die gereformeerde leer soos vervat in die belydenisskrifte 

van die Christelike geloof;
 4.2.4 ’n verklaring van gereedheid en bereidheid om in die gemeente te dien.

 4.3 Die openbare aflegging van geloofsbelydenis vind plaas:
 4.3.1 aan die hand van die voorgeskrewe formulier;
 4.3.2 by die openbare erediens;
 4.3.3 of by hoë uitsondering, bv. in geval van verstandelike gestremdheid, met die 

toestemming van die kerkraad in die teenwoordigheid van ’n kommissie uit die 
kerkraad, met bekendmaking aan die gemeente.

 4.4 Dooplidmate wat in ’n ander gemeente as dié waartoe hulle behoort, wil 
katkiseer en/of belydenis aflê, moet verlof verkry van beide kerkrade.

 4.5 Ongeag waar die ondersoek en belydenisaflegging geskied, behoort die 
lidmaat tot die gemeente waar hy woon met inagneming van punt 6 wat 
hieronder volg.
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 5. BELyDENISAFLEGGING DEUR ONGEDOOPTES OUER AS 
SESTIEN jAAR

 5.1 Die ondersoek van ongedooptes met die oog op die belydenisaflegging:
 5.1.1 handel oor die geloofslewe en lewenswandel van die ongedoopte;
 5.1.2 vind plaas namens die kerkraad deur die bedienaar van die Woord, die 

konsulent of ’n ander bedienaar van die Woord deur die kerkraad gevra, saam 
met een of meer ouderlinge;

 5.1.3 vind plaas nadat die normale kategetiese leerplan ten volle deurloop is; 
 5.1.4 vind plaas na die ouderdom van sestien jaar, tensy die ring kwytskelding van 

die reëling verleen.

 5.2 Die openbare aflegging van geloofsbelydenis behels:
 5.2.1 ’n getuienis van persoonlike geloof in Jesus Christus;
 5.2.2 onderskrywing van die Bybel as die Woord van God;
 5.2.3 onderskrywing van die gereformeerde leer soos vervat in die belydenisskrifte 

van die Christelike geloof;
 5.2.4 ’n verklaring van gereedheid en bereidheid om in die gemeente te dien.

 5.3 Die openbare aflegging van geloofsbelydenis vind plaas:
 5.3.1 by die openbare erediens;
 5.3.2 aan die hand van die voorgeskrewe formulier.

 5.4 Die ongedoopte word by dieselfde erediens waar belydenisaflegging 
plaasvind, gedoop. Die doop vind plaas na belydenisaflegging.

 6. RIGLyNE VIR PRAKTIESE HANTERING VAN LIDMAATSKAP 

 6.1 Persone kan binne geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en 
lidmaatskap van daardie gemeente verlang.

 6.1.1 Lidmate handig self hulle attestate by die nuwe gemeente in of versoek die 
administratiewe amptenaar van die gemeente om dit van die vorige gemeente 
aan te vra.

 6.2. Persone kan binne die geografiese grense van ’n gemeente intrek en 
lidmaatskap van ’n ander gemeente verlang.

 6.2.1 Gemeentes behoort nie sonder meer sulke lidmate te verwelkom as die 
motivering vir hulle keuse om in te skakel verband hou met slegte verhoudings 
tussen die persone en iemand anders in die gemeente vanwaar hulle kom nie. 
In so ’n geval moet die kerkraad deur pastorale begeleiding die saak hanteer 
en in die reine bring.

 6.2.2 Gemeentes behoort net lidmate van buite hulle geografiese grense te aanvaar 
indien dit prakties moontlik is om sulke lidmate te bedien waar hulle woon en 
dit vir sulke lidmate prakties moontlik is om aktiewe lidmate te wees van die 
geloofsgemeenskap.

 6.2.3 Lidmate versoek skriftelik die gemeente waar hulle wil inskakel om as 
lidmate aanvaar te word en verskaf die nodige dokumentasie soos attestate 
en doopbewyse waar nodig. Die gemeente wat so ’n aansoek ontvang kan 
lidmate help met die verkryging van hierdie dokumente.
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 6.2.4 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan 
kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon.

 6.3. Persone kan binne die geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek 
en verlang om lidmaat te bly van die gemeente waar hulle lidmaat was.

 6.3.1 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan 
kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon.

 6.4 Persone kan vir ’n tydperk lidmaat van ’n bepaalde gemeente wees (hetsy 
omdat hulle binne die grense woon of oor grense lidmaatskap bekom het) en 
besluit om lidmaat van ’n ander gemeente te word.

 6.4.1 Lidmate moet die kerkraad waar hulle lidmaat is daarvan in kennis stel met 
opgaaf van redes. Indien die kerkraad bevind dat die redes vir verandering 
van lidmaatskap nie kwaadwillig is nie, kan die attestaat na die nuwe 
gemeente oorgeplaas word.

 7. OORDRAG VAN LIDMAATSKAP TUSSEN NG GEMEENTES

 7.1 Belydende lidmate
 7.1.1 Die oordrag van lidmaatskap van een gemeente na ’n ander geskied deur 

’n bewys van lidmaatskap of ’n attestaat.
 7.1.2 Lidmate is verantwoordelik om self te reël vir die oordrag van hulle 

lidmaatskap. Hierin kan die nuwe gemeente se kerkraad of administratiewe 
beampte behulpsaam wees.

 7.1.3 Sodra die bewys van lidmaatskap/attestaat deur die nuwe gemeente ontvang 
is, word die lidmaat die pastorale verantwoordelikheid van daardie gemeente.

 7.1.4 In gevalle waar lidmate langer as ses maande nie meer inskakel by ’n gemeente 
nie, word net ’n bewys van lidmaatskap en nie ’n attestaat nie, uitgereik.

 7.1.5 Persone bly lidmate van die gemeente waarby hulle ingeskakel het totdat 
’n bewys van lidmaatskap of attestaat na die nuwe gemeente oorgeplaas is, of 
hulle vrywillig van die kerk afgeskei het.

 7.1.6 Indien lidmate langdurig weier om ’n bewys van lidmaatskap of attestaat by 
die gemeente in te dien, kom dit neer op afskeiding van die kerk.

 7.2 Tuggevalle
 7.2.1 By die uitreiking van bewys van lidmaatskap in tuggevalle, moet 

’n begeleidende brief direk aan die betrokke kerkraad gestuur word.

 8. OORKOMS VAN LIDMATE UIT ANDER KERKE NA ’N NGK GEMEENTE

 8.1 Vir reëlings in verband met die oorkoms van lidmate van ander kerke na 
’n NGK gemeente, sien Reglement vir die Verhouding tot Ander Kerkgroepe 
van die Algemene Sinode.

 9. KERKLIKE LIDMAATSKAP EN TUG

 9.1 Alle doop- en belydende lidmate van die gemeente staan onder die opsig en 
tug van die kerkraad. (Ouderlinge, diakens en bedienaar van die Woord, wat 
emeriti en proponente insluit, staan onder opsig en tug van die ring, sonder 
om die opsig van die kerkraad oor sy ampsdraers uit te sluit.)
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 9.2 Die kerklike opsig gaan oor die hele lewenswandel (leer en lewe) van 
die lidmate.

 9.3 Belydende lidmaatskap kan as uiterste stap van tug beëindig word.
 9.4 ’n Persoon wie se lidmaatskap deur ’n tughandeling beëindig is, kan slegs 

deur belydenis van geloof weer ’n belydende lidmaat word.
 9.5 Vir reëlings in verband met kerklike opsig en tug, sien artikel 59-66 van die 

Kerkorde.

 10. VERLIES VAN LIDMAATSKAP

 10.1 Lidmate verloor lidmaatskap deur bedanking:
 10.1.1 deur skriftelike/elektroniese kennisgewing aan die kerkraad;
 10.1.2 deur mondelinge mededeling voor die kerkraad of ’n kommissie van die 

kerkraad.
 10.2 Die kerkraad verklaar vervolgens hulle lidmaatskap nietig, notuleer dit, teken 

dit in die registers aan en maak dit aan die gemeente bekend.
 10.3 Waar iemand hom/haar nie formeel van die gemeente afskei nie, maar tog 

skuldig is aan godsdienstige bedrywighede of ander gedrag wat volgens die 
oordeel van die kerkraad ’n verbreking van die lidmaatbelofte is, word volgens 
die voorskrifte van die kerklike tug gehandel.
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REGLEMENT 28
REGLEMENT VIR DIE DOOP

 1.  DIE DOOP

 1.1 van verbondskinders moet so gou as moontlik aangevra en bedien word;
 1.2 word bedien aan kinders van belydende lidmate van die gemeente;
 1.3 word bedien aan kinders van belydende lidmate van ander NG gemeentes, 

mits skriftelike/elektroniese toestemming van die leraar of ’n ouderling 
van daardie gemeente verkry is waarin onder andere bevestig word dat 
’n dooponderhoud gevoer is;

 1.4 mag bedien word aan die kinders van lidmate van erkende protestantse 
kerke, mits skriftelike/elektroniese toestemming ontvang is van die leraar of 
verantwoordelike verteenwoordiger van hul eie gemeente;

 1.5 mag alleen aan aangenome kinders bedien word wanneer hul opvoeding 
waargeneem word deur belydende lidmate wat in staat is om die doopbelofte 
na te kom;

 1.6 word bedien aan ongedooptes ouer as sestien jaar nadat hulle openbare 
belydenis van geloof afgelê het;

 1.7 mag nie bedien word aan ongedoopte kinders wat aangeneem word voordat 
die aanneming wetlik afgehandel is nie;

 1.8 mag nie geweier word aan ongesensureerde lidmate se kinders nie;
 1.9 word deur ’n predikant bedien;
 1.10 word in die openbare erediens bedien (word slegs by hoë uitsondering buite 

openbare erediens bedien);
 1.11 word met die gebruikmaking van ’n goedgekeurde liturgiese  

formulier bedien.

 2. AANSOEK OM TE DOOP

 2.1 Ouers wat wil laat doop moet volgens hulle eie gemeente se reëlings 
aanmeld.

 2.2 ’n Predikant van die gemeente moet met voornemende doopouers 
’n gesprek voer oor die betekenis van die doop asook die voorregte en 
verantwoordelikhede wat dit meebring.

 2.3 Waar ouers hul kind in ’n ander gemeente wil laat doop, moet skriftelike/
elektroniese toestemming van ’n eie gemeentepredikant, of by sy/haar 
afwesigheid, van ’n ouderling van die gemeente verkry word. 

 2.4 Skriftelike/elektroniese toestemming om in ’n ander gemeente te doop, 
kan alleen verleen word nadat die doopgesprek met ouers deur ’n eie 
gemeentepredikant gevoer is.

 2.5 Hierdie toestemming moet vermeld dat die onderhoud met die doopouers 
gevoer is.

 2.6 Hierdie toestemming kan slegs gegee word ten opsigte van ander gemeentes 
van die NG Kerk of erkende Protestantse kerke.

 2.7 Waar die predikant of ouderling toestemming weier dat die kind elders gedoop 
kan word, mag die ouers hulle tot die kerkraad wend.

 2.8 Waar die predikant of ’n ouderling toestemming tot die doop in ’n ander 
gemeente verleen, moet daarvan aan die kerkraad verslag gedoen word.
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 2.9 Let op die volgende:
 2.9.1 Lidmate wat na herhaalde vermanings versuim om hul kinders te laat doop, 

stel hulle bloot aan die tug.
 2.9.2 Alhoewel lidmate aangemoedig word om hul huwelik nie alleen burgerlik 

te laat bevestig nie, maar ook met kerklike inseëning, is ’n huwelik wat nie 
kerklik ingeseën is nie geen beletsel vir die bediening van die doop aan 
kinders nie.

 2.9.3 Aanneemouers is verplig om die doopbelofte na te kom wanneer kinders wat 
reeds gedoop is, aangeneem word.

 3. DOOP VAN KINDERS OUER AS SEWE jAAR

 3.1 In die geval van doop aan ’n kind ouer as sewe jaar (voor  
belydenisaflegging):

 3.1.1 moet die kerkraad daarvan oortuig wees dat die ouers/doopgetuies se 
gesindheid en meelewing na wense is;

 3.1.2 moet die kind wat gedoop word in staat wees om, na gelang van bevatlikheid, 
’n eenvoudige belydenis af te lê;

 3.1.3 die eenvoudige belydenis wat deur die kind by die dooponderhoud afgelê 
word, kan geskied deur slegs “ja” te antwoord op die volgende vrae:

 • Glo jy dat die Bybel die Woord van God is?
 • Glo jy dat God, die Vader, die Skepper van hemel en aarde is?
 • Glo jy dat die Here Jesus Christus vir jou sondes gesterf het en dat Hy uit 

die dood opgestaan het, en het jy Hom lief?
 • Glo jy dat die Heilige Gees in jou woon en jou lewe nuut maak?

 3.2 Hierdie doopbediening geskied in die erediens en die ouers antwoord op die 
doopvrae.

 3.3 Wanneer ’n predikant beswaar mag hê om die doop te bedien, moet dit aan 
die doopouers meegedeel word en moet die kerkraad so spoedig moontlik 
hieroor ’n besluit neem.

 3.4 Die kerkraad doen verslag aan die ring van hierdie doopbediening(s) met 
opgaaf van redes.

 4. DOOP By BELyDENISAFLEGGING DEUR ONGEDOOPTES OUER AS 
SESTIEN jAAR

 4.1 Die ongedoopte word by dieselfde erediens waar belydenisaflegging 
plaasvind, gedoop. Die doop vind plaas na belydenisaflegging.

 4.2 Sien punt 5 van Reglement vir Kerklike Lidmaatskap van die Sinode van 
Wes-en-Suid-Kaap vir reëlings in verband met belydenisaflegging en doop 
van ongedooptes ouer as sestien jaar.

 5. DOOP VAN KINDERS IN PLEEGSORG

 5.1 Kinders in pleegsorg kan gedoop word mits:
 5.1.1 die pleegouers en die pleegsorginstansie hulleself daarvan vergewis het dat 

die plasing na alle waarskynlikheid langdurig is;
 5.1.2 die betrokke kerkraad daartoe toestemming verleen.
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 5.2 Pleegouers wat die kind ten doop bring, word as pleegouers in die 
doopregister aangedui.

 6. DOOP VAN KINDERHUISKINDERS

 6.1 ’n Kinderhuiskind van sewe jaar en ouer, wie se plasing in die kinderhuis na 
alle waarskynlikheid permanent sal wees, kan gedoop word.

 6.2 ’n Kerkraad kan toestemming tot die doop verleen nadat:
 6.2.1 die biologiese ouers, waar moontlik, daaroor geraadpleeg is;
 6.2.2 lidmate hulleself bereid verklaar het om verantwoordelikheid te neem vir die 

verbondsopvoeding en as doopgetuies of geestelike voogde op die formulier 
antwoord by die bediening van die doop.

 6.3 Vir doeleindes van die doopgelofte kan ’n kinderhuis of ’n gemeente nie 
verantwoordelikheid aanvaar nie.

 7. DOOP VAN KINDERS UIT BUITELAND

 7.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland woon hul kind in ’n ander gemeente 
as hul tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike/
elektroniese toestemming van hul tuisgemeente verkry.

 7.2 As lidmate wat permanent in die buiteland woon en daar by ’n gemeente 
inskakel hul kind in Suid-Afrika wil laat doop, is die prosedure soos volg:

 7.2.1 die buitelandse gemeente moet met hulle ’n doopgesprek voer;
 7.2.2 hulle moet skriftelike/elektroniese toestemming van hul gemeente in die 

buiteland verkry.
 7.3 As lidmate wat permanent in die buiteland woon nie daar by ’n gemeente inskakel 

nie, maar in Suid-Afrika wil laat doop, word die volgende prosedure gevolg:
 7.3.1 die kerkraad van die gemeente waar hulle wil laat doop, vra hulle bewys 

van lidmaatskap aan van die gemeente waar hulle lidmate was totdat hulle 
geëmigreer het;

 7.3.2 die doopgesprek word met hulle gevoer deur die gemeente wat die doop 
gaan bedien;

 7.3.3 tydens die gesprek word hulle gevra na die redes waarom hulle nie by 
’n gemeente inskakel nie en word hulle aangespoor om wel by ’n gemeente in 
die buiteland in te skakel.

 8. DOOP VAN KINDERS VAN LIDMATE VAN ANDER KERKE

 8.1 Vir reëlings in verband met die bediening van die doop van kinders van 
lidmate van ander kerke, sien Reglement vir die Verhouding tot Ander 
Kerkgroepe van die Algemene Sinode.

 9. BySTAAN VAN LIDMATE VAN ANDER KERKE By DOOPBEDIENING

 9.1 Lidmate van ander kerke met ’n gereformeerde belydenis kan saam met hulle 
eggenote (wat lidmate van ’n gemeente van die NG Kerk is) staan en op die 
vrae antwoord wanneer hulle kinders gedoop word, mits:

 9.1.1 hulle skriftelike/elektroniese toestemming van hulle eie kerkraad het;
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 9.1.2 hulle eie kerkraad die dooponderhoud gedoen het;
 9.1.3 of die NGK gemeente die dooponderhoud gedoen het.

 9.2 Lidmate van ander Christelike kerke en sektes, asook mense wat Christus 
bely, maar nie formeel aan ’n kerk behoort nie, kan saam met hulle eggenote 
wat lidmate van ’n gemeente van die NG Kerk is, staan wanneer hulle kinders 
gedoop word, mits:

 9.2.1 die NGK gemeente die dooponderhoud gedoen het;
 9.2.2 hulle nie op die vrae antwoord nie.
 9.3 Wanneer geeneen van die ouers geregtig is om op die doopvrae te antwoord 

nie, kan die kerkraad in oorleg met die ouers ’n doopgetuie(s) vind wat 
genoegsame waarborg kan bied vir die Christelike opvoeding van die dopeling.

 10. ERKENNING/AANVAARDING VAN ANDER KERKE SE DOOP DEUR 
DIE NG KERK

  Beginsel
 10.1 Die doop van persone uit ander kerke word erken/aanvaar mits:
 10.1.1 dit geskied het in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees;
 10.1.2 die doop met water bedien is;
 10.1.3 die doop bedien is deur ’n persoon wat deur die betrokke kerk afgesonder is 

vir die bediening van die Woord en die sakramente.

  Doop van die Apostelkerke
 10.2 Die doop van persone wat in een van die Apostelkerke gedoop is, word nie 

aanvaar nie.
 10.2.1 Apostelkerke wie se doop nie aanvaar word nie is onder andere:
 10.2.1.1 Ou Apostel Kerk;
 10.2.1.2 Nuwe Apostel Kerk;
 10.2.1.3 Apostel Eenheid;
 10.2.1.4 Twaalf Apostels.
 10.2.2 Hierdie reëling geld onder meer vanweë die volgende redes:
 10.2.2.1 By die apostelgroepe word God nie erken as die Drie-enige God van die 

Bybel nie. Die persoon en werk van God Drie-enig is van kardinale belang by 
die inhoud van die doop.

 10.2.2.2 Die doop as teken en seël van die verlossing in Christus en van die nuwe 
verbond word misken, omdat Christus se verlossing verdring word deur ’n leer 
en praktyk van selfverlossing.

 10.2.2.3 Die posisie van Christus as Here en hoof van sy kerk word verdring deur die 
sogenaamde apostelamp.

 10.2.2.4 Die Bybel as die Woord van God, die enigste grond van ons geloof, word 
ondergeskik gestel aan die lewende woord van die sogenaamde apostelamp.

 11. OORDOOP/HERDOOP

  Beginsel
 11.1 Die NG Kerk bely die doop as ’n eenmalige gebeurtenis wat:
 11.1.1 in die vorm van die kinderdoop kinders van gelowige ouers in die 

genadeverbond inlyf;
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 11.1.2 in die vorm van die doop aan mense wat van buite die kerk tot geloof kom 
hulle in die genadeverbond inlyf.

  Standpunt
 11.2 Die NG Kerk is oortuig dat die herdoop van lidmate die eenmalige betekenis 

van die doop geweld aandoen. In beginsel moet herdoop as ’n dwaling 
gesien word.

  Hantering
 11.3 Oorgedoopte lidmate moet in beginsel, soos alle ander lidmate wat probleme 

het met een of ander aspek van die leer of praktyk van die kerk, pastoraal 
hanteer word.

 11.4 Enersyds moet oorgedoopte lidmate behandel word as mense wat deel is 
van die gemeente en moet daar aandag gegee word aan elke oorgedoopte 
se spesifieke omstandighede. Stereotipering en voorafuitgewerkte antwoorde 
wat nie regtig die probleme van die spesifieke lidmaat hanteer nie, moet 
vermy word.

 11.5 Andersyds moet lidmate wat hulle laat oordoop het, onder die besef gebring 
word dat die kerk nie hulle optrede goedkeur nie en haar bes sal doen om hulle 
tot insigte te bring wat in lyn is met die gereformeerde verstaan van die doop.

 11.6 In die persoonlike pastoraat aan oorgedooptes moet in gedagte gehou 
word dat hulle meesal hul oordoop as ’n positiewe ervaring beleef het en dit 
gewoonlik direk met die wil van God, veral met die leiding van die Heilige 
Gees, in verband bring. In sulke gevalle sal dit nie pas om hulle binne 
’n kwessie van weke of selfs maande tot ander insigte te probeer bring nie. Dit 
sou eerder gepas wees om oor ’n langer tydperk vertroue te probeer behou 
of terug te wen, sodat hulle geleidelik gelei kan word tot ’n beter insig in die 
verbond en die doop, wat heel waarskynlik ook ’n beter insig in die evangelie 
as sodanig beteken. Intussen moet kerkrade onthou dat baie ander lidmate 
ook ’n behoefte het aan ’n beter insig in die evangelie as geheel.

 11.7 Wanneer dit tydens enige fase van die persoonlike pastoraat duidelik word 
dat die oorgedoopte, en trouens enige ander lidmaat, oortuigings het wat 
die wese van die evangelie aantas, behoort verder met die kerklike tug teen 
so iemand opgetree te word, wat uiteindelik ook op die uiterste stap van 
afsnyding kan uitloop. Dit beteken dat persone wat hulle laat oordoop, soos 
enige ander lidmaat, wel aan verdere kerklike tug onderworpe is, alhoewel nie 
sondermeer omdat hulle hulle laat oordoop het nie.

 11.8 Teenoor ampsdraers wat in hierdie opsig dwaal, moet strenger opgetree word 
as teenoor gemeentelede. Ampsdraers moet voorlopig in die amp gestuit word 
totdat die saak ondersoek is.
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REGLEMENT 29
REGLEMENT VIR DIE NAGMAAL

 1. TOELATING TOT DIE NAGMAAL

 1.1 Tot die nagmaal word toegelaat m.b.t. plaaslike gemeente:
 1.1.1  gedoopte kinders;
 1.1.1.1 wat in Jesus Christus glo;
 1.1.1.2 aan die vereistes van 1 Korintiërs 11 voldoen;
 1.1.1.3 en die begeerte het om die nagmaal te gebruik;
 1.1.2 belydende lidmate;

 1.2 van ander NGK gemeentes:
 1.2.1 diegene wat toegang en vrymoedigheid daartoe het in hulle eie gemeentes;

 1.3 van ander gemeentes van die kerkverband en erkende Protestantse 
kerke:

 1.3.1 lidmate en gedoopte kinders:
 1.3.1.1 wat in Jesus Christus glo;
 1.3.1.2 wat die reg het om nagmaal te gebruik;
 1.3.1.3 en hulle by die kerkraad aangemeld het;
 1.3.1.4 of deur die kerkraad daartoe uitgenooi is;
 1.3.2 asook besoekers uit ander kerke mits hulle toegang en vrymoedigheid 

daartoe het in hulle eie gemeentes.

 2. BEDIENING VAN DIE NAGMAAL

 2.1 Die kerkraad sien toe dat die nagmaal:
 2.1.1 ordelik geskied;
 2.1.2 in ooreenstemming met die Bybel geskied;
 2.1.3 in die erediens bedien word;
 2.1.4 met toestemming van die kerkraad geskied, indien dit buite die erediens 

plaasvind.

 2.2 Wanneer die nagmaal buite die erediens bedien word, geld die 
volgende riglyne:

 2.2.1 die kerkraad evalueer die meriete van elke aansoek;
 2.2.2 die Woord moet bedien word;
 2.2.3 die ware betekenis van die nagmaal word verduidelik, verkieslik deur die 

formulier;
 2.2.4 minstens een ampsdraer, verkieslik ’n ouderling, woon die nagmaalbediening by;
 2.2.5 waar moontlik word gereël dat ander medegelowiges dit ook bywoon, sodat 

die gemeenskapskarakter van die nagmaal bewaar kan bly.

 3. NAGMAAL IN KLEINGROEPE

 3.1 Daar is geen beswaar teen nagmaalviering in kleiner groepe nie. Die nagmaal 
mag dus ook in kleingroepe bedien word, onder dieselfde voorwaardes as wat 
in die gemeente as geheel geld.
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 4. NAGMAALGEBRUIK By ’N ANDER GEMEENTE

 4.1 Lidmate van ’n NGK gemeente kan op besoek in ’n ander gemeente nagmaal 
gebruik, indien daardie gemeente dit toelaat.

 5. GEREELDE VIERING VAN DIE NAGMAAL

 5.1 Die nagmaal word minstens vier maal per jaar in elke gemeente gevier.
 5.2 Die volledige Christelike erediens sluit beide Woordbediening en 

nagmaalviering in. Gemeentes moet dus strewe na gereelde viering van die 
nagmaal.

 6. NAGMAALBEDIENING IN ’N GEVANGENIS

 6.1 By die bediening van nagmaal in ’n gevangenis geld die volgende:
 6.1.1 ’n bedienaar van die Woord van die gemeente waarvan ’n gevangene lidmaat 

is, bedien die nagmaal;
 6.1.2 indien ’n plaaslike bedienaar van die Woord nie beskikbaar is nie, word die 

nagmaal bedien deur ’n ander bedienaar van die Woord wat deur die kerkraad 
daartoe versoek is;

 6.1.3 dit vind plaas in ’n erediens wat deur die kerkraad, met verlof van die 
gevangenisowerhede, in die betrokke gevangenis gehou word;

 6.1.4 die gemeente en kerkraad word deur minstens een ouderling en een diaken 
verteenwoordig;

 6.1.5 die bediening van die sakrament gaan gepaard met Woordverkondiging en 
die gebruik van die toepaslike formulier;

 6.1.6 die kerkraad bepaal die aantal kere wat die nagmaal aan ’n gevangene 
bedien word.
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REGLEMENT 30
REGLEMENT VIR DIE BEDIENAAR VAN DIE WOORD

In die reglemente verwys “bedienaar van die Woord” na “leraar”, “evangeliedienaar” en 
“predikant” en het die begrippe ooreenstemmende betekenisse. Hierdie reglement moet 
gelees word saam met, en is onderhewig aan:
 • artikels 3-14, 26, 48, 49 en 51 van die Kerkorde;
 • reglemente van die Algemene Sinode;
 • A tot Z Beleid aangaande bedienaars van die Woord.
 

 1. BEVOEGDHEID VAN BEDIENAAR VAN DIE WOORD. 

 1.1 Die verlening of wegneem van bevoegdheid vir die bedienaar van die Woord 
in al sy gestaltes, geskied deur die Algemene Bevoegdheidsraad, namens 
die Algemene Sinode. (Sien artikel 4 van die Kerkorde en die Reglement vir 
Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti van die 
Algemene Sinode.)

 2. KATEGORIEë VIR BEDIENAARS VAN DIE WOORD IN ’N GEMEENTE

 2.1 Bedienaar van die Woord as voltydse pos 
 2.1.1 Hierdie is ’n permanente pos en die bedienaar van die Woord is voltyds in 

diens van die gemeente. 
 2.1.2 Vir meer besonderhede oor die bedienaar van die Woord as voltydse pos, 

sien artikels 5-14 van die Kerkorde.

 2.2 Bedienaar van die Woord as Tentmaker
 2.2.1 Hierdie is ’n permanente pos en die bedienaar van die Woord is deeltyds in 

diens van die gemeente. 
 2.2.2 Indien ’n gemeente nie ’n voltydse bedienaar van die Woord kan bekostig nie, 

kan hy ’n tentmaker beroep. Die tentmaker verrig ’n gedeelte van ’n voltydse 
bedienaar van die Woord se pligte in ’n gemeente. Die kerkraad lewer voor 
die implementering van tentmakerbediening ’n waarborg aan die ring van 
genoegsame finansiële voorsiening vir die gemeente se kontraktuele deel 
van die tentmaker se lewensonderhoud. As ’n bedienaar van die Woord 
binne of buite die gemeente ondersteuners moet werf om in die gemeente se 
kontraktuele bydrae tot sy/haar lewensonderhoud te voorsien, kan dit nie as 
tentmakerbediening geag word nie (die Kerkorde, artikel 13). 

 2.2.3 Tentmakerbediening staan in direkte verband met die werksaamhede van 
die gemeente. Dit mag nie gebruik word as dekmantel om ’n eie bediening of 
gevestigde praktyk of afsonderlike werksaamheid buite gemeenteverband te 
vestig of voort te sit nie (Algemene Sinode, Reglement vir Tentmakerposte). 

 2.2.4 Die tentmaker se werksopdrag, diensure asook vergoeding en voordele word 
volgens ’n vooraf ooreengekome diensooreenkoms tussen die werkgewer en 
die werknemer bepaal en mag slegs gewysig word met die instemming van 
beide partye. 

 2.2.5 Vir implementering van ’n tentmakerpos, sien die Kerkorde, Reglement vir 
Tentmakerposte.
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 2.3 Bedienaar van die Woord in ’n vaste termynpos

 2.3.1 Hierdie is ’n pos vir ’n bepaalde termyn en die bedienaar van die Woord is 
voltyds of deeltyds in diens van die gemeente.

 2.3.2 Indien ’n gemeente vir ’n bepaalde tydperk ’n bedienaar van die Woord wil 
aanstel, word ’n vaste termynpos geskep. Voorbeelde van ’n vaste termynpos is 
brugpredikante en ander hulppredikante en poste geskep vir ’n bepaalde taak. 

 2.3.3 Vir implementering van ’n vaste termynpos, sien die Algemene Sinode, 
Reglement vir Vaste Termynposte.

 3.  BEDIENAARS VAN DIE WOORD IN DIE BREëR KERKVERBAND
 
  Die bedienaar van die Woord in breër kerk verband kan gestalte vind in enige 

van die drie kategorieë van die bedienaar van die Woord soos in 2.1-2.3 
genoem.

 3.1 Behalwe gemeenteverband kom die pos van bedienaar van die Woord ook in 
die volgende gestaltes voor:

 3.2.1 bedienaars van die Woord wat deur gemeentes uitgestuur is vir ’n spesifieke 
sendingtaak of roeping;

 3.2.2 bedienaars van die Woord wat in diens van die kerkverband is;
 3.2.3 bedienaars van die Woord wat aan ’n gemeente gekoppel is in diens van die 

breër kerkverband (die Kerkorde, Reglement vir die Bevoegdheid van die 
Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti).

4. VERGOEDING VIR BEDIENAARS VAN DIE WOORD

 4.1 Bedienaar van die Woord in ’n voltydse pos
  ’n Kerkraad (of ring /sinode) se verantwoordelikheid teenoor ’n predikant in 

’n permanente pos is o.a. die volgende:
 4.1.1 ’n salaris in ooreenstemming met die riglyne van die Algemene Sinode;
 4.1.2 ’n reistoelaag in ooreenstemming met die riglyne van die Algemene Sinode;

 4.1.2.1 huisvesting:
 4.1.2.2 gratis huisvesting (waarby water en elektrisiteit, binne perke ingesluit is) of;
 4.1.2.3 ’n behuisingstoelaag (markverwant soos binne die grense van die gemeente). 

In geval van ’n behuisingstoelaag moet die gemeente ’n kantoorfasiliteit 
voorsien;

 4.1.2.4 rekenaar- en drukkerfasiliteite vir amptelike gebruik;
 4.1.2.5 ’n telefoontoelaag en/of selfoontoelaag vir amptelike gebruik;
 4.1.2.6 minstens 50% van die premie van ’n goedgekeurde mediese fonds;
 4.1.2.7 deelhebberbydrae tot die amptelike pensioenfonds van die sinode;
 4.1.2.8 verlof ooreenkomstig die verlofreglement van die Algemene Sinode. 

 4.1.3 Indien ’n gemeente finansiële probleme ondervind en nie meer die volle 
pakket van die bedienaar van die Woord kan betaal nie, kan die kerkraad 
in oorleg met die ring besluit om een van die volgende oplossings te 
implementeer: voortgesette diens teen verminderde diensvoordele en 
verpligtinge, tentmakerbediening, standplaasruiling en kombinasie met ander 
gemeente, met dien verstande:

NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaap) Reglementebundel 2011 9pt.indd   121 28/08/2012   03:59:07 PM



122 | REGLEMENT 30 — BEDIENAAR VAN DIE WOORD 

 4.1.3.1 dat waar afgewyk word van diensvoordele in die geldende diensooreenkoms, 
dit met die instemming van beide partye in ’n nuwe diensooreenkoms vervat 
moet word;

 4.1.3.2 dat ’n vermindering van voordele ook ’n vermindering van pligte beteken;
 4.1.3.3 dat sodanige wysiging van die diensooreenkoms in oorleg met die ring/

ringskommissie sal geskied, hierdie wysiging (vermindering) jaarliks 
heroorweeg sal word en ook weer jaarliks deur die ring/ringskommissie 
gekontroleer sal word;

 4.1.3.4 die ring eerder die weg moet volg om gemeentes wat swaarkry binne 
ringsverband te help of namens die gemeente aansoek te doen by die sinode 
om finansiële hulp vir die gemeente;

 4.1.3.5 dat pensioenbydraes bepaal moet word ooreenkomstig die salarisriglyne 
van die Algemene Sinode en in geval van vermindering van salaris moet die 
kerkraad instaan vir die tekort in die lid se bydrae en

 4.1.3.6 dat mediesefondsbydraes betaal moet word volgens die skaal van die 
mediese fonds en in geval van vermindering in salaris moet die kerkraad 
instaan vir moontlike tekorte in die lid se bydrae.

 4.2 Bedienaar van die Woord in ’n Tentmakerpos
 4.2.1 Die pos se werkopdrag, diensure asook vergoeding en voordele word volgens 

’n vooraf- ooreengekome diensooreenkoms tussen die werkgewer en die 
werknemer bepaal. Die riglyne in 3.1 dien as basis van onderhandelinge. 

 4.2.2 Deelhebberbydrae tot die amptelike pensioenfonds van die sinode (sien 
Reglement vir Tentmakersposte).

 4.3 Bedienaar van die Woord in ’n Vaste Termynpos
 4.3.1 Dieselfde riglyne as in 3.1 is hier van toepassing.
 4.3.2 Deelhebberbydrae tot die amptelike pensioenfonds van die sinode (sien 

Reglement vir Vaste Termynposte).

 5. BEROEPING VAN DIE BEDIENAAR VAN DIE WOORD 

 5.1 ’n Beroep mag alleen uitgebring word nadat die kerkraad die ring/
ringskommissie oortuig het dat die gemeente die pos finansieel kan dra.

 5.1.1 Wanneer ’n vakature ontstaan of wanneer ’n beroepte leraar ’n uitgebringde 
beroep bedank, bring die kerkraad binne twee maande weer ’n beroep uit, 
tensy die reg tot uitstel van die ringskommissie verkry is.

 5.1.2 Beroeping vind plaas volgens die prosedure soos in die Reglement van Orde, 
Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap, uiteengesit:

 5.1.3 Die kerkraad het die reg om ’n taakspan vir pre-advies te benoem.
 5.1.4 Die kerkraad bepaal die spesifieke vereistes waaraan die kandidaat wat 

beroep word moet voldoen.
 5.1.5 Die kerkraad besluit oor die wyse en prosedure waarop die groslys 

saamgestel word en die beroeping sal geskied.

 5.1.6.1 Die taakspan vir pre-advies:
 5.1.6.2 bestaan uit minstens vyf lidmate van die gemeente waarvan ten minste drie 

kerkraadslede moet wees (die Kerkorde, artikel 7);
 5.1.6.3 stel in die lig van sy mandaat ’n groslys saam vir voorlegging aan die kerkraad;
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 5.1.6.4 kan verdere inligting oor die persone wie se name op die groslys verskyn 
inwin, voordat die name aan die kerkraad voorgelê word vir beroeping;

 5.1.6.5 lê ten minste drie voorkeurkandidate in alfabetiese volgorde aan die 
kerkraad voor vir beroeping. Alle ander kandidate wat aansoek gedoen 
het of genomineer was vorm ook deel van die groslys. Inligting oor die 
voorkeurkandidate kan verskaf word.

 5.1.6.6 Die beroeping vind met geslote stemming plaas en wel volgens 9.2 
(Reglement van Orde, Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

 5.2 Kennisgewing van beroep
 5.2.1 Die voorsitter van die kerkraadsvergadering gee dadelik aan die predikant wat 

beroep is kennis van die beroep wat uitgebring is. 
 5.2.2 Die amptelike blad van die kerk (Kerkbode) word ook dadelik deur die 

voorsitter in kennis gestel van die beroep. Dit geld vir die beroep, asook die 
aanneming of bedanking daarvan.

 5.3 Goedkeuring van die beroep 
 5.3.1 Waar ’n bedienaar van die Woord vir ’n plaaslike gemeente beroep word (die 

Kerkorde, artikel 7.1), moet: 
 5.3.2 die naam van die beroepte vir approbasie (stilswyende goedkeuring) 

deur die gemeente op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente 
bekendgemaak word;

  onmiddellik na die laaste bekendmaking van die beroep en die tyd vir besware 
verby is (5.6.6), lê die voorsitter van die kerkraad die volgende stukke voor 
aan die voorsitter/skriba van die ringskommissie van die ring waarin die 
beroepende kerkraad ressorteer. Die voorsitter/skriba van die ringskommissie 
kontroleer namens die ring dat daar aan al die kerkordelike vereistes vir die 
uitbring van die beroep voldoen is en keur dit skriftelik goed.

 5.3.4 Die kerkordelike vereistes waaraan die beroep moet voldoen is die volgende:
 5.3.4.1 bewys van lidmaatskap en legitimasie van die beroepte (die Kerkorde, artikel 4);
 5.3.4.2 nodige bevoegdheid as bedienaar van Woord (Algemene Sinode, Reglement 

vir die Bevoegdheid vir Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti);
 5.3.4.3 korrekte kerkordelike prosedures m.b.t. die beroepingsproses (Reglement van 

Orde, Sinode van Wes-en-Suid-Kaap);
 5.3.4.4 beroepsbrief as diensaanbod;
 5.3.4.5 verklaring dat die beroepte nie onder tug is nie (die Kerkorde, artikel 64.5);
 5.3.4.6 geen wettige beswaar (approbasie) (die Kerkorde, artikel 7).

 5.3.5 Indien nie aan die vereistes voldoen is nie, word die beroep deur die ring of 
die ringskommissie ongeldig verklaar.

 5.3.6 Waar ’n beroep vir die kerkverband uitgebring word (die Kerkorde, artikel 7.2) 
moet die kerkordelike vereistes soos in 5.3.4 genoem, nagekom word en 
word die beroep aan die Sinodale Taakspan Regte of hulle gevolmagtigdes 
voorgelê vir goedkeuring.

 5.3.7 Besware:
  Enige ongesensureerde belydende lidmaat van die beroepende gemeente, 

het die reg om binne 24 uur na die tweede afkondiging van ’n beroep, 
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’n skriftelike beswaar met opgawe van redes by die kerkraad in te dien. 
Hierdie besware mag slegs wees op grond van bepaalde klagtes teen die leer 
of lewe van die beroepte, of op grond van klagtes insake onreëlmatigheid in 
verband met die uitbring van die beroep.

 5.3.7.1 Indien daar besware teen die beroep ingebring word (5.6.2), word dit soos 
volg hanteer:

 5.3.7.2 Alle besware wat teen ’n beroep ingebring word, word onmiddellik aan die 
voorsitter van die kerkraad oorhandig en word spoedeisend deur die kerkraad 
in behandeling geneem.

 5.3.7.3 Indien die besware handel oor onreëlmatighede tydens die beroepingsproses, 
verwys die kerkraad dit na die ringskommissie vir beslissing.

 5.3.7.4 Indien die besware handel oor die leer of lewe van die beroepte, doen die 
kerkraad navraag by die ring onder wie se opsig die beroepte staan. Indien 
die besware ongegrond is, word voortgegaan met die beroep. Indien dit blyk 
dat die besware gegrond is, word die advies van die ringskommissie ingewin, 
waarna die kerkraad die beroep ongeldig verklaar. 

 5.3.7.5 Indien die kerkraad beslis dat die beroep ongeldig verklaar word, gee die 
kerkraad aan die beroepte daarvan kennis met opgaaf van redes en word 
’n ander beroep uitgebring.

 5.4 Beroepsbrief as diensaanbod
 5.4.1 Die Kerkorde, artikel 7.3 handel oor die beroepsbrief en die afstuur daarvan. 

’n Voorbeeld hiervan verskyn by die vorms van die reglemente van die Sinode 
van Wes-en-Suid-Kaap.

 5.5 Diensooreenkoms
 5.5.1 Die Kerkorde, artikel 7.4 handel oor die opstel en finalisering van die 

diensooreenkoms.
 5.5.2 ’n Voorbeeld van die diensooreenkoms verskyn in die Bestuurshandleiding vir 

Diensverhoudinge van die NG Kerk.

 5.6 Bevestiging van die bedienaar van die Woord
 5.6.1 Die bevestiging van die beroepte vind so spoedig moontlik plaas nadat aan 

die vereistes van artikel 7.7 en artikel 8 van die Kerkorde voldoen is.
 5.6.2 Waar die beroep aanvaar word, en alvorens die bevestiging plaasvind, 

moet die volgende stukke vir kontrolering aan die voorsitter/skriba van die 
ringskommissie waaronder die beroepende gemeente ressorteer voorgelê 
word. (In geval van ’n bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband 
tree die STR as verteenwoordiger van die kerkverband op.)

  Die volgende dokumente word vir goedkeuring voorgelê:
 5.6.2.1 die ooreengekome diensooreenkoms;
 5.6.2.2 die akte van demissie;
 5.6.2.3 in die geval van proponente, die akte van legitimasie en ’n attestaat;
 5.6.2.4 ’n skriftelike bewys uitgereik deur die saakgelastigde dat die pensioen in orde is.

 5.6.3 Na goedkeuring word die bedienaar van die Woord in die amp bevestig.
 5.6.4 Die voorsitter van die beroepende kerkraad gee sonder versuim skriftelik 

kennis van die bevestiging aan die skriba van die ringskommissie.
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 5.6.5 Die skriba of voorsitter van die ringskommissie nooi die ringsleraars na die 
geleentheid.

 5.6.6 Die bevestiging geskied deur ’n mede-bedienaar van die Woord van 
die plaaslike gemeente, konsulent of op versoek van die kerkraad en 
ringskommissie ’n ander bedienaar van die Woord van die NG Kerk.

 5.6.7 Die bevestiging van proponente geskied met oplegging van hande.
 5.6.8 Die kerkraad gee na die bevestiging aan die skriba van die ringskommissie 

sowel as die Algemene Bevoegdheidsraad kennis van die bevestigingsdatum 
en die naam van die bedienaar van die Woord wat die bevestiging behartig het.

 5.6.9 Die kerkraad gee sonder versuim aan die amptelike blad van die kerk 
(Kerkbode) kennis van die bevestiging met die vermelding van die naam van 
die bedienaar van die Woord en die datum van bevestiging.

 5.6.10 In die geval van bedienaars van die Woord uit ’n ander sinodale gebied en 
proponente, stuur die kerkraad die kennisgewing van bevestiging aan die 
saakgelastigde van die sinode, wat die aansoek om huweliksbevestiger 
hanteer.

 5.6.11 Indien die leraar in die kerkverband bevestig is, moet hy/sy aanmeld by die 
ring waar hy/sy woonagtig is.

 5.6.12 Vir proponente gee die kerkraad kennis aan die aktuarius, wat namens die 
sinode aan die bevestigde proponent ’n akte van bevestiging uitreik, soos in 
vorm 10 vervat.

 5.7 Reëlings m.b.t. pensioen by beroeping
 5.7.1 ’n Bedienaar van die Woord in ’n voltydse pos, tentmakerspos en ’n vaste 

termynpos, word verplig om by die pensioenskema van die sinode in te 
skakel.

 5.7.2 Die beroepte moet ’n skriftelike verklaring van die saakgelastigde van sy/haar 
sinode indien dat sy/haar pensioen in orde is.

 5.7.3 Ingeval ’n bedienaar van die Woord in ’n tentmakerspos of ’n vaste termynpos 
aan ’n ander pensioenfonds behoort, moet aansoek om vrystelling gedoen 
word by die hoofbeampte van die pensioenfonds.

 5.7.4 Ingeval ’n bedienaar van die Woord in ’n vaste termynpos beroep word sien 
die Reglement vir Vaste Termynposte van die Algemene Sinode.

 6 STANDPLAASVERWISSELING

 6.1 Bedienaars van die Woord wat weens buitengewone omstandighede daartoe 
verplig word of wat ’n verwisseling van standplaas begeer, kan in oorleg met 
die Sinodale Taakspan vir Standplaasverwisseling en die betrokke kerkrade 
reëlings tref vir die verwisseling van standplase.

 6.2 Sodanige reëlings moet in ’n geskrewe ooreenkoms deur die betrokke 
kerkrade goedgekeur word.

 6.3 Hierdie ooreenkoms moet eers aan die die betrokke ringskommissies 
voorgelê word, alvorens uitvoering daaraan gegee mag word.

 6.4 Die skriftelike ooreenkoms waartoe deelnemende partye kom om van 
standplaas te verwissel, word as ’n geldige beroep geag en vereis nie 
’n aparte beroepsprosedure nie. 

 6.5 Die ooreenkoms moet voor finale ondertekening twee agtereenvolgende 
Sondae vir approbasie aan die betrokke gemeentes bekendgemaak word.
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 6.6 Reëlings in verband met diensooreenkomste volgens 5.7 moet toegepas word 
voordat die bevestiging in die onderskeie gemeentes kan plaasvind. 

 6.7 Kennisgewing van standplaasverwisseling en bevestiging word aan al die 
instansies gegee soos in 5.4 van hierdie reglement uiteengesit.

 6.8 Die kerkordelike bepalings ten opsigte van die bevestiging van ’n predikant in 
’n gemeente is ook hier van toepassing.

 7. DEMISSIE 

 7.1 ’n Bedienaar van die Woord wat ’n beroep na ’n ander werkkring aangeneem 
het, gee, afhangende wat die bestaande diensooreenkoms bepaal, kennis 
van die losmaking van die band met die gemeente. Hierna gee die kerkraad 
tydens ’n kerkraadsvergadering aan die bedienaar van die Woord demissie 
(losmaking van band met gemeente). Dit geskied in teenwoordigheid van die 
konsulent of ’n ander predikant van die ring wat deur die konsulent daartoe 
versoek is. 

 7.2 Die kerkraad verleen demissie nadat: 
 7.2.1 die beroepte die beroepsbrief (soos goedgekeur deur die ring/ringskommissie 

van die werkkring waartoe hy beroep is), asook ’n afskrif van sy/haar 
antwoord daarop voorgelê het;

 7.2.2 alle uitstaande verpligtinge teenoor die predikant m.b.t. vergoeding, verlof en 
ander voordele nagekom of bevredigend volgens kerkordelike reglemente 
onderhandel is;

 7.2.3 die akte van demissie (vorm 8) wat ook dien as attestaat, onderteken deur die 
voorsitter en skriba namens die kerkraad, word verkieslik by ’n erediens aan 
die vertrekkende bedienaar van die Woord oorhandig.

 7.3 ’n Bedienaar van die Woord in kerklike verband se demissie word namens die 
kerkverband deur die moderatuur en Taakspan vir Diensverhoudinge hanteer 
met inagneming van bogemelde vereistes soos van toepassing.

 7.4 Indien ’n bedienaar van die Woord bedank word slegs ’n dienssertifikaat (vorm 
11) uitgereik.

 8. UITDIENSTREDING 

 8.1 Die ring moet toesien dat bedienaars van die Woord binne ses maande na 
bereiking van die ouderdom van 65 aftree.

 8.2 Die kerkraad verleen, met kennisgewing aan die ringskriba, die Algemene 
Bevoegdheidsraad en die Kerkbode, demissie by ’n behoorlik gekonstitueerde 
kerkraadsvergadering, waar die konsulent (of ’n ander bedienaar van die 
Woord van die ring soos deur ringskommissie aangewys), teenwoordig is.

 8.3 Bedienaars van die Woord in diens van die kerkverband ontvang demissie 
van die moderatuur wat namens die kerkverband optree.

 9. MEDIESE ONGESKIKTHEID 

 9.1 Indien ’n bedienaar van die Woord voor ouderdom 65 jaar weens 
mediese ongeskiktheid verplig is om te emeriteer, ontvang hy/sy voordele 
ooreenkomstig die pensioenfonds.
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 9.2 ’n Bedienaar van die Woord wat weens mediese ongeskiktheid emeriteer 
is nie beroepbaar nie, tensy hy/sy deur die aktuarius, in samewerking met 
die Algemene Bevoegdheidsraad, beroepbaar verklaar word. Dit geskied in 
oorleg met die pensioenfonds. 

 10 By DIE AFSTERWE VAN ’N BEDIENAAR VAN DIE WOORD

 10.1 Wanneer ’n bedienaar van die Woord wat in diens van ’n gemeente staan 
te sterwe kom, is sy/haar huweliksmaat en kinders vir drie maande geregtig 
op die volgende: volledige vergoedingspakket (reistoelaag uitgesluit) en drie 
maande behuisingsvoordele, beide soos voor afsterwe.

 10.2 Wanneer ’n bedienaar van die Woord wat in diens van ’n gemeente staan 
te sterwe kom en geen huweliksmaat of minderjarige kinders nalaat nie, is 
bloedverwante en meerderjarige kinders wat van hom/haar afhanklik was, 
vir twee maande geregtig op die volgende: die volledige vergoedingspakket 
(reistoelaag uitgesluit) en behuisingsvoordele, beide soos voor afsterwe.

 10.3 Bogenoemde reëling is ook van toepassing in geval van die afsterwe van 
bedienaars van die Woord in diens van die kerkverband.
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REGLEMENT 31
REGLEMENT VIR APPèLLIGGAME (RING EN SINODE)

Hierdie reglement moet saam gelees word met artikel 65.1 van die Kerkorde, asook die 
Reglement vir Appèl of Beswaar van die Algemene Sinode 

 1.  RINGSAPPèLLIGGAAM (RAL)

 1.1  ’n Ring stel verkieslik tydens die gewone jaarlikse ringsitting ’n gevolmagtigde 
ringsappèlliggaam saam. 

 1.2 Die ringsappèlliggaam word soos volg saamgestel:
 1.2.1 Ten minste drie lede van die Ring Taakspan regte (RTR); 
 1.2.2 hoogstens twee kundige lede wat in samewerking met die aktuarius van die 

sinode as volwaardige lede gekoöpteer kan word. Die koöpsie word deur die 
ringsappèlliggaam gedoen.

 1.3 Die ringsappèlliggaam hanteer alle appèlle teen kerkrade of hul 
gevolmagtigde kommissies.

 2.  SINODALE APPèLLIGGAAM (SAL)

 2.1  Die Sinodale Appèlliggaam word deur die sinodevergadering saamgestel.
 2.2 Die Sinodale Appèlliggaam word soos volg saamgestel:
 2.2.1 die Sinodale Taakspan Regte (STR),
 2.2.2 drie lede met sekundi deur die sinode aangewys, 
 2.2.3 hoogstens twee kundige lede mag volgens die diskresie van die dagbestuur 

van die STR gekoöpteer word.
 2.3  Die dagbestuur van die STR tree as dagbestuur van die SAL op.

 2.4  Opdrag
 2.4.1 Die SAL hanteer alle appèlsake met volmag van die sinode.

 2.5 Werkswyse
  Wanneer ’n appèl ontvang word oordeel die dagbestuur van die STR of die 

appèl ontvanklik is. Indien ontvanklik, besluit die dagbestuur of deskundige 
lede gekoöpteer moet word, wys kundige lede aan en roep die appèlliggaam 
byeen. Die hantering van die appèl word gedoen volgens die Reglement vir 
Appèl of Beswaar van die Algemene Sinode. 
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REGLEMENT 32
RIGLyNE VIR DIE BESLEGTING VAN KERKLIKE GESKILLE

 1. Ampsdraers en lidmate poog allereers om onderlinge konflik op 
’n persoonlike en pastorale wyse op te los. 

 2. ’n Kerkvergadering kan, waar konflik onder sy aandag kom, persone 
benoem om die oplossing daarvan te begelei. 

 3. Oplossing word bereik wanneer: 

 3.1 ’n alternatief as oplossing vir die probleem gevind is wat vir al die betrokkenes 
aanvaarbaar is, of 

 3.2 die betrokkenes ooreenkom om ruimte vir mekaar te maak om van mekaar te 
kan verskil en met mekaar versoen. 

	 4.	 In	die	hantering	van	konflik	geld	onder	meer	die	volgende:	

 4.1 Duidelikheid moet verkry word oor die presiese aard en omvang van 
die konflik. 

 4.2 Alle betrokkenes moet volle geleentheid kry om hulle siening van die saak 
te stel. 

 4.3 Die begeleier(s) tree altyd so op dat hy/sy nie by die konflik betrokke raak nie. 
 4.4 Alle betrokkenes behoort hulle volle samewerking te gee om ’n oplossing 

te bereik. 
 4.5 Die begeleiers rapporteer aan die kerkvergadering wat hulle benoem het. 
 4.6 ’n Kerkvergadering kan ook ’n ander kerkvergadering vra om die hantering 

van die konflik oor te neem (A.S. Handelinge 1998, 462, 2.10).
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REGLEMENT 33
RIGLyNE VIR DIE HANTERING VAN AANSOEKE OM DIE 

HERSTEL VAN BEVOEGDHEID VAN DIE BEDIENAAR VAN DIE 
WOORD (WES-EN-SUID-KAAP)

(Hierdie riglyne is ondergeskik aan die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaar van 
die Woord, Proponent en Emeriti van die Algemene Sinode.) Indien ’n persoon aansoek 
doen om hertoelating tot die bediening, moet die volgende prosedure gevolg word:

 1. AANSOEKER

 1.1 ’n Aansoek word skriftelike gerig aan die ring onder wie se opsig en tug die 
aansoeker ressorteer (woonadres bepaal die ringsressort).

 1.2 ’n Goed gemotiveerde brief deur die aansoeker moet die aansoek vergesel. Die 
aansoek moet die gemeentes, ringe en werkplekke vermeld waar die aansoeker 
sedert verlies van bevoegdheid ingeskakel, gewoon en werksaam was.

’n Aansoek moet van die volgende tersaaklike feite en inligting 
vergesel word:

 • Die gemeente waar die aansoeker se lidmaatskap tans is. 
(’n Aansoek word slegs oorweeg indien die aansoeker lidmaat van 
die NG Kerk is.)

 • ’n Deeglike motivering waarom die aansoeker predikantsbevoegdheid 
verlang. 

 • ’n Volledige feitelike vermelding van die redes waarom die aansoeker 
predikantsbevoegdheid verloor het.

 • ’n Historiese oorsig van die aansoeker se betrokkenheid al dan nie, 
by al die gemeentes waar sedert verlies van bevoegdheid gewoon en 
ingeskakel is. Dit sluit die laaste standplaas waar die aansoeker as 
predikant werksaam was in.

 • ’n Verklaring of die tugmaatreëls (indien van toepassing) al opgehef 
is (sien Kerkorde Art. 66).

 • ’n Volledige uiteensetting van die tugmaatreëls (indien van 
toepassing). 

 • ’n Bevestiging dat alle partye of individue wat seergekry 
het of benadeel is, tydens die aansoeker se verlies van 
predikantsbevoegdheid a.g.v. tughandeling, behoorlik om vergifnis 
gevra is en in watter mate daar rekonsiliasie plaasgevind het.

 2. DIE RING

 2.1 Die ringskriba ontvang die aansoek en korrespondeer met die kerkraad 
en ring waar die kandidaat laaste in die bediening gestaan het, asook al die 
gemeentes en ringe waar die aansoeker woonagtig was asook ingeskakel het 
na verlies van bevoegdheid. Hulle word versoek om verslag te doen van die 
aansoeker se kerklike betrokkenheid asook sy leer en lewe. Alle tersaaklike 
inligting, getuienisse, mededelings ens. moet die verslag vergesel. Kerkrade 
en ringe word ook versoek om aan te dui of hulle die aansoek steun al dan 
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nie. Hierdie aanbevelings moet deeglik gemotiveerd wees. Kerkrade en ringe 
hanteer die aanbevelings tydens volledige vergaderinge (dit kan nie slegs 
’n aanbeveling van die ringskommissie of dagbestuur van kerkraad wees nie). 
Hierna stuur hulle die aanbevelings aan die skriba van die ring wat die verslag 
aangevra het. Waar die ringskriba twyfel kan die aktuarius geraadpleeg word. 

 2.2 Die ringskommissie wat die saak hanteer, ontvang al die inligting wat 
die ringskriba versamel het en voer ’n onderhoud met die aansoeker 
om die aansoeker se motivering en getuienis te evalueer. Hierna stel 
die ringskommissie ’n verslag met ’n aanbeveling aan die ring op. Die 
ringskommissie moet seker maak dat al die betrokke getuienisse van 
gemeentes en ringe volledig is. 

 2.3 Indien die aansoeker weens ’n nadelige gerug of voor of tydens 
’n tugondersoek bedank het, en sodanige ondersoek nie voltooi is nie, moet 
die ring wat oorspronklik die klag/gerug in ontvangs geneem het (waar die 
predikant woonagtig/werksaam was) die onvoltooide ondersoek eers afhandel, 
voordat hulle verslag aan die ring wat die nuwe aansoek hanteer deurgee.

 2.4 Die ringskommissie moet seker maak dat onafgehandelde sake, soos seerkry 
van verhoudinge, ondersoek na ’n egskeiding ens. eers afgehandel is voordat 
hulle ’n aanbeveling na die ring maak. 

 2.5 Indien ’n ring ’n besluit neem sonder dat dokumentasie volledig is en 
bogenoemde prosedures behoorlik gevolg is, kan die aansoek na die ring 
terugverwys word.

 2.6 Ringsitting: Tydens ’n gewone of spesiale ringsitting word alle tersaaklike 
stukke, asook ’n deeglike verslag en aanbeveling van die ringskommissie 
ter tafel geneem. Die ring neem ’n besluit wat as aanbeveling voor die 
moderamen dien.

 3. DIE MODERAMEN

 3.1 Skriba van sinode/moderamen: Die ringskommissie verskaf aan die skriba 
van die sinode al die tersaaklike stukke wat die aanbeveling van die ring 
insluit. Die skriba van die moderamen neem dit in ontvangs en verwys dit na 
die aktuarius van die sinode.

 3.2 Die aktuarius: Die aktuarius gaan die stukke na, indien hy tevrede is, verwys 
hy dit na die aktuarius van die Algemene Sinode vir advies. Hy kan dit ook 
na die ring terugverwys.

 3.3 Die STR (Sinodale Taakspan vir Regte):
  Nadat kommentaar/advies van die aktuarius van die Algemene Sinode 

ontvang is, word die volledige aansoek aan die STR oorhandig om die 
volgende voorbereidings vir die moderamen vergadering te doen. (Die STR is 
deur die moderamen bemagtig om die saak voor te berei en die moderamen 
met ’n aanbeveling te dien.)

 • Die STR gaan die stukke na en kontroleer andermaal of die aansoek 
volledig is.

 • Die dagbestuur van die STR voer namens die moderamen 
’n onderhoud met die aansoeker.

 • Die STR berei ’n aanbeveling vir die moderamen voor.
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 3.4 Die Moderamenvergadering:
 3.4.1 Tydens die moderamenvergadering hou die aktuarius ’n opsommende verslag 

van die ring, aktuarius van Algemene Sinode en die STR aan die moderamen 
voor. Die aanbeveling van die STR word gestel. 

  (Die aansoeker word nie normaalweg deur die volle vergadering ondervra 
nie. Die moderamen behou egter die reg voor om die aansoeker steeds 
ter vergadering te ondersoek deur self aan hom/haar vrae te vra voordat 
’n besluit geneem word. Die aansoeker het ook die reg om nie voor die 
vergadering te verskyn nie. Die aansoeker het ook die reg om op versoek self 
die moderamen te woord te staan. Dit moet vooraf gereël word.)

 3.4.2 Die moderamen neem ’n besluit oor die aanbeveling van die STR.
 3.4.3 Indien die moderamen die aansoek goedkeur, kan die aansoeker op versoek 

van die moderamen voor die moderamen verskyn om hom/haar te verwelkom.
 3.4.4 Indien die moderamen die aansoek nie goedkeur nie, word dit met opgaaf 

van redes skriftelik aan die applikant bekend gemaak. Die applikant kan 
teen die beslissing by die eersvolgende sinode appèl aanteken of ’n nuwe 
aansoek indien. 

 3.4.5 Indien die moderamen nie die aansoeker se aansoek steun nie, word dit met 
’n opgaaf van redes aan die applikant bekend gemaak. Die applikant kan 
teen die beslissing by die eersvolgende sinode appèl aanteken of ’n nuwe 
aansoek indien 

 4. KURATORIUM

  Indien die moderamen die aansoek goedkeur, word die aansoeker na die 
kuratorium verwys vir die aflê van Colloquium Doctum.

 5. ABR (ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD)

  Die ABR legitimeer die kandidaat en hy/sy word beroepbaar gestel.
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REGLEMENT 34
REGLEMENT VIR GOEIE HOOP-BEHUISINGSMAATSKAPPy

 1. DIE GOEIE HOOP-BEHUISINGSMAATSKAPPy is ’n stigting van die 
Kommissie vir Diens van Barmhartigheid van die NG Kerk in SA. Die 
maatskappy is in die lewe geroep deur ’n besluit van die genoemde 
kommissie.

 2. DIE SINODE HOU DIE GENOEMDE KOMMISSIE 
VIR DIE VOLGENDE VERANTWOORDELIK:

 2.1 om die belange en die standpunt van die kerk in die maatskappy te handhaaf;
 2.2 om jaarliks geouditeerde state van die maatskappy aan die STFA voor te lê;
 2.3 om aan elke sinode van die werksaamhede van die maatskappy verslag 

te doen;
 2.4 om toe te sien dat die kerk se verteenwoordigers in die direksie van die 

maatskappy nooit minder as twaalf sal wees nie;
 2.5 om gereeld aan die STFA verslag te doen van alle aankope of verkope van 

eiendom wat deur die maatskappy gedoen is;
 2.6  om in geval van verbande of skuld wat op eiendom gedelg is, toe te sien dat 

sulke eiendom op naam van die kerk oorgedra word;
 2.7 om in geval van likwidasie of ontbinding van die maatskappy toe te sien dat 

daardie deel van die eiendomme en of bates wat deur die kerk mettertyd aan 
die maatskappy oorgedra is, sonder vergoeding na die kerk sal terugval.
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REGLEMENT 35
REGLEMENT VIR STRAATWERK

 1. NAAM

 1.1 Straatwerk: ’n Uitreikbediening van die NG Kerk na mense in nood in 
Kaapstad (hierna slegs Straatwerk genoem).

 2. GRONDSLAG

 2.1 Straatwerk is gegrond op die Woord van God en verrig sy taak in die gees en 
gesindheid van Jesus Christus, die groot barmhartige en evangelis.

 3. MISSIE EN DOELSTELLINGS

 3.1 Missie: Die missie van Straatwerk is om medegelowiges binne en buite 
Kaapstad op te roep, in diens op te lei en te begelei om mense – wat in nood 
verkeer – in die middestad van Kaapstad, toegewyde dissipels van Jesus 
Christus te help maak (Matteus 28:18-20).

 3.2 Doelstellings: 
 3.2.1 Om die hulpbronne tot beskikking van Straatwerk verantwoordelik te bestuur 

ter realisering van die missie van Straatwerk.
 3.2.2 Om, met die hulp van medegelowiges, na mense in nood in die middestad 

van Kaapstad uit te reik en hulle op praktiese en kreatiewe wyses met die 
liefde van Christus te dien.

 3.2.3 Om met die hulp van medegelowiges, mense in nood in die middestad 
van Kaapstad – wat strewe na ’n nuwe lewe in Christus – te begelei in 
dissipelskap en by ’n geestelike tuiste in te skakel.

 3.2.4 Om Straatwerk as uitreikbediening aan medegelowiges bekend te stel en 
hulle uit te nooi om met hierdie groot taak te kom help.

 4. ONTSTAAN EN BEDIENINGSGEBIED

 4.1 Straatwerk is gebore uit die kerkjeugvereniging van die NG Kerk. Uit 
erkentlikheid teenoor die geskiedenis en dankbaarheid teenoor die Here, 
bly Christus en kerkvervreemdes van die NG Kerk Straatwerk se eerste 
prioriteit. Straatwerk wil die evangelie van verlossing deur/van Jesus Christus 
egter ook aan Christus- en kerkvervreemdes van ander kerke/denominasies, 
buitekerklikes, verslaafdes en haweloses bring na die voorbeeld van die 
Here Jesus.

 4.2 Straatwerk werk interkerklik.

 5. KARAKTER EN IDENTITEIT

 5.1 Straatwerk is ’n regspersoon met ’n identiteit en bestaan afsonderlik van dié 
van sy lede en ampsdraers.

 5.2 Straatwerk het die bevoegdheid om in sy eie naam te dagvaar of ’n aksie te 
verdedig. Die volmag om geregtelike stappe in te stel of te verdedig, moet 
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deur die beheerraad verleen en deur die sekretaris van die beheerraad 
onderteken word.

 5.3 Die voorsitter of sekretaris of ’n gedelegeerde het die bevoegdheid om 
Straatwerk in alle geregtelike verrigtinge te verteenwoordig.

 5.4 Straatwerk is ’n organisasie sonder winsoogmerk.
 5.5 Straatwerk het geen lede wat lidmaatskapgelde betaal of ander verpligtinge 

teenoor die organisasie het nie. Lidmaatskap van die organisasie is vir 
doeleindes van die wet op organisasies sonder winsoogmerk (Wet 71 van 
1997), beperk tot lede van die beheerraad.

 5.6 Straatwerk sal bly voortbestaan as ’n regspersoon ondanks veranderinge in 
die samestelling van sy lidmaatskap of ampsdraers.

 5.7 Die inkomste en eiendom van Straatwerk, wanneer en hoe dit ook al verkry 
is, sal slegs vir die bevordering of gepoogde bevordering van die missie en 
doelstellings van Straatwerk gebruik of aangewend word en geen gedeelte 
daarvan sal, hetsy direk of indirek, aan lede of ampsdraers van Straatwerk, 
die beheerraad van Straatwerk, ’n ander organisasie wat ’n belang in 
Straatwerk het of die personeel van Straatwerk oorgedra word nie: Met 
dien verstande dat hierdie bepaling nie verbied, verhinder of verhoed dat 
’n redelike vergoeding aan bona fide werknemers, beamptes of lede van 
Straatwerk betaal mag word as vergoeding vir dienste wat hulle werklik aan 
Straatwerk gelewer het nie.

 5.8 Geen lid of ampsdraer van Straatwerk sal enige reg in die eiendom of ander 
bates van Straatwerk hê of verkry bloot uit hoofde van die feit dat hy/sy lid of 
ampsdraer van Straatwerk is nie.

 6. BEVOEGDHEDE VAN STRAATWERK

 6.1 Straatwerk het die bevoegdheid om enige handeling te verrig wat noodsaaklik 
of nodig is vir die bereiking of bevordering of gepoogde bereiking of 
bevordering van die doelstellings of missie van Straatwerk. Hierdie 
bevoegdheid sluit o.a. die volgende in:

 6.1.1 die aanstelling, opleiding, ontplooiing en dissiplinering van werknemers en 
vrywillige werkers binne die raamwerk van tersaaklike regsbeginsels en 
wetgewing, en ten opsigte van gelegitimeerdes van die NG Kerkfamilie, ook 
volgens die toepaslike kerkorde;

 6.1.2 geestelike toesig oor werknemers en vrywillige werkers;
 6.1.3 die aankoop, verkoop, huur en verhuur van eiendom, voertuie, toerusting en 

middele benodig vir die bereiking of bevordering of gepoogde bereiking of 
bevordering van die doelstellings of missie van Straatwerk;

 6.1.4 die bevoegdheid om skenkings of erflatings te aanvaar of te repudieer; en
 6.1.5 die verrigting van enige handeling en/of plig en/of die uitoefening van enige 

bevoegdheid wat hierdie grondwet en/of enige Wet van die parlement en/
of enige regulasie uitgevaardig kragtens ’n wet van die parlement en wat op 
Straatwerk betrekking het, voorskryf of magtig.

 7. UITVOERENDE AMPTENAAR

 7.1 Die direkteur van Straatwerk is ’n predikant in spesiale ampsdiens met opdrag 
straatwerk in ooreenstemming met die relevante artikels van die Kerkorde.
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 7.2 Die direkteur word in diens geneem deur die beheerraad, en verrig sy /haar 
diens onder toesig van die beheerraad.

 7.3 Die direkteur van Straatwerk is verantwoordelik vir die bestuur van Straatwerk 
binne die raamwerk van die grondwet soos aangevul deur besluite van die 
beheerraad. Hy/sy is in beheer van alle aangeleenthede en handelinge 
wat deur Straatwerk verrig word ter bereiking of bevordering of gepoogde 
bereiking of bevordering van die doelstellings of missie van Straatwerk.

 7.4 In sy/haar hoedanigheid as sekretaris van die beheerraad is die direkteur van 
Straatwerk verantwoordelik vir:

 7.4.1 Die hou en veilige bewaring van notules van alle vergaderings.
 7.4.2 Afskrifte van notules van beheerraadvergaderings moet binne 14 dae na afloop 

van die betrokke vergaderings aan lede van die beheerraad versend word.
 7.4.3 Veranderings in notules aangebring, moet volledig in die volgende notule 

opgeneem word.
 7.4.4 Die hou van ’n volledige lederegister en die hou van ’n bywoningslys by 

vergaderings.
 7.4.5 Die opstel van agendas vir vergaderings in oorleg met die voorsitter;
 7.4.6 Die verspreiding van kennisgewings en agendas van vergaderings aan die 

betrokkenes;
 7.4.7 Die hantering van alle korrespondensie van Straatwerk en die toesien dat alle 

korrespondensie geliasseer word;
 7.4.8 Die opstel van die jaarverslag van Straatwerk in samewerking met die 

voorsitter;
 7.4.9 Die verskaffing van die jaarverslag aan persone en instansies wat so 

’n verslag moet ontvang; en
 7.4.10 Die voorsiening van die verslae vermeld in artikel 18(1) van die Wet op 

Organisasies sonder winsoogmerk aan die direkteur van organisasies sonder 
winsoogmerk.

 7.5 Wanneer ’n vakature ontstaan, sal die volgende prosedure geld:
 7.5.1 Die beheerraad van Straatwerk tree op as ’n subkommissie van die KGA 

en adverteer die pos volgens die kerklike bepalinge van toepassing op die 
beroeping/benoeming van ’n predikant in spesiale ampsdiens.

 7.5.2 ’n Preadvieskommissie bestaande uit minstens drie lede van die beheerraad 
kan die name van minstens drie predikante aan die beheerraad voorlê.

 7.5.3 Die beheerraad maak die aanstelling.
 7.5.4 Die beheerraad reël dat die predikant gekoppel word aan ’n gemeente.
 7.5.5 Die beheerraad besluit in oorleg met die kerkraad van die gemeente waarvan 

die direkteur ’n predikant is, oor die verantwoordelikhede wat die direkteur ten 
opsigte van die bediening in daardie gemeente sal hê.

 7.5.6 In oorleg met die beheerraad doen die uitvoerende direkteur jaarliks verslag 
aan die KGA, en ander belanghebbendes.

 8. DIE BEHEERRAAD

  Die werk van Straatwerk geskied onder toesig van ’n beheerraad.
 8.1  Die beheerraad bestaan uit minstens 13 en hoogstens 16 lede. Die 

samestelling van die beheerraad is soos volg:
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 8.1.1 Die direkteur is ampshalwe lid van die beheerraad, en tree op as sekretaris.
 8.1.2 Een lid elk deur die SJK en die SCO aangewys.
 8.1.3 Een lid elk deur die SKDB en die SKDD aangewys.
 8.1.4 Een lid elk deur die kommissie vir vrouelidmate van die NGKSA en die 

VGKSA aangewys.
 8.1.5 Twee lede deur die KGA aangewys.
 8.1.6 Een lid deur die dameskomitee van Straatwerk aangewys. 
 8.1.7 Twee lede van die personeel van Straatwerk aangewys deur die personeel 

van Straatwerk.
 8.1.8 Een lid aangewys deur die kerkraad van die gemeente waaraan die leier van 

Straatwerk gekoppel is.

 8.1.9 Die beheerraad het die reg om, indien nodig, tot ’n maksimum van drie lede te 
koöpteer t.w.v. bepaalde kundigheid, ’n bepaalde taak of ’n ekstra portefeulje 
wat op daardie stadium nodig blyk te wees. So ’n lid word gekoöpteer op ’n ad 
hoc-basis.

 8.1.9.1 Die volgende persone of tipe persone is onbevoeg om ’n lid van die 
beheerraad te word:

 8.1.9.1.1 ’n Persoon wat psigies ongeskik gesertifiseer is;
 8.1.9.1.2 ’n Persoon wat in Suid-Afrika of elders, aan ’n misdryf skuldig bevind en tot 

gevangenisstraf sonder die keuse van ’n boete gevonnis is;
 8.1.9.1.3 ’n Persoon wat onder kerklike tug is.

 8.1.10 Elke lid van die beheerraad moet hulle kan vereenselwig met die grondslag, 
missie en doelstellings van Straatwerk.

 8.1.11 Die beheerraad word so saamgestel dat die volgende kwaliteite goed 
verteenwoordig is: ’n passie vir en kundigheid m.b.t. evangelisasie; 
uitgebreide kerklike betrokkenheid; uitgebreide kontakte in die sakewêreld; 
finansiële kundigheid; bestuursvaardigheid; kundigheid m.b.t. bemarking en 
kennis van personeelbestuur of arbeidsverhoudinge.

 8.1.12 Die dienstermyn van lede van die beheerraad is soos volg:
 8.1.12.1 ’n Lid wat op ’n ad hoc-basis gekoöpteer word, se lidmaatskap verstryk 

wanneer die taak waarvoor hy/sy gekoöpteer was, afgehandel is.
 8.1.12.2 ’n Lid wat op ’n ander wyse as op ’n ad hoc-basis gekoöpteer word, se termyn 

verstryk wanneer die termyn van die gekose beheerraad wat hom/haar 
gekoöpteer het, verstryk.

 8.1.12.3 Aangewese verteenwoordigers se lidmaatskap verstryk na 4 jaar. ’n Lid wie se 
termyn verstryk het, is vir ’n verdere termyn verkiesbaar.

 8.1.12.4 Die nuwe beheerraad wys ’n voorsitter en ondervoorsitter uit sy geledere aan.
 8.1.12.5 Die beheerraad moet toesien dat ’n gesonde finansiële beleid deur Straatwerk 

gevolg word.
 8.1.12.6 Die beheerraad stel werknemers aan en bepaal die salarisse van alle 

personeellede.

 8.1.12.7 Die lidmaatskap van ’n beheerraadslid verval outomaties indien die lid:
 8.1.12.7.1 van drie agtereenvolgende vergaderings sonder kennisgewing weggebly het,
 8.1.12.7.2 psigies ongeskik gesertifiseer is,
 8.1.12.7.3 gevonnis word tot gevangenisstraf sonder die keuse van ’n boete,
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 8.1.12.7.4 onder kerklike tug is, of
 8.1.12.7.5 skriftelike sy bedanking indien.

 9. DIE DAGBESTUUR VAN DIE BEHEERRAAD

 9.1 Die dagbestuur van die beheerraad bestaan uit drie lede.
 9.2 Die voorsitter van die beheerraad is die voorsitter van die dagbestuur. 

Die ander twee lede is die direkteur van Straatwerk en ’n ander lid van 
die beheerraad deur lede van die beheerraad aangewys as lid van die 
dagbestuur.

 9.3 Die direkteur (leier) van Straatwerk tree ampshalwe as die sekretaris van die 
dagbestuur op.

 9.4 Die pligte en bevoegdhede van die dagbestuur is om
 9.4.1 spesifieke opdragte deur die beheerraad aan die dagbestuur opgedra, 

uit te voer;
 9.4.2 aandag te skenk aan spoedeisende sake of sake wat nie tot die volgende 

vergadering van die beheerraad kan oorstaan nie;
 9.4.3 toesig te hou oor die finansiële bestuur van Straatwerk.
 9.4.4 Die dagbestuur moet by die eersvolgende vergadering van die beheerraad, 

aan die beheerraad verslag doen van sy werksaamhede sedert die vorige 
vergadering van die beheerraad.

 10. PERSONEEL

 10.1 Die personeel van Straatwerk bestaan uit werknemers en vrywillige werkers.
 10.2 Werknemers word deur die beheerraad aangestel. Vrywillige werkers word 

deur die direkteur van Straatwerk aangestel.
 10.3 Wanneer ’n vakature (behalwe dié van direkteur van Straatwerk) ontstaan, 

moet die pos geadverteer word in ’n dagblad in omloop in die gebied waar 
Straatwerk funksioneer.

 10.4 Die vergoedingspakket van werknemers word deur die beheerraad bepaal.
 10.5 Indien Straatwerk oor akkomodasie beskik, kan dit aan werknemers en 

vrywillige werkers as deel van hulle vergoedingspakket, beskikbaar gestel word.
 10.6 Werknemers en vrywillige werkers verrig hulle pligte onder toesig van die 

direkteur van Straatwerk.
 10.7 Die personeelbeleid vir amptenare van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-

Suid-Kaapland) sal vir alle personeel van Straatwerk geld sover dit nie in 
botsing met die Kerkorde is nie.

 11. VERGADERINGS VAN DIE BEHEERRAAD

 11.1 Die beheerraad vergader een keer per kwartaal tensy ’n spesiale vergadering 
van die beheerraad belê word.

 11.2 Vergaderings is geslote, tensy die beheerraad besluit dat ’n vergadering vir 
die publiek oop sal wees.

 11.3 Besluite word deur middel van konsensus geneem. Indien konsensus glad nie 
bereik kan word nie, kan die voorsitter ’n saak tot stemming bring. Ten minste 
een derde van die lede van die beheerraad, vorm ’n kworum.
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 11.4 Kennisgewing van vergaderings van die beheerraad en ’n sakelys/agenda 
bevattende sake en/of voorstelle wat ’n lid/lede vir bespreking op die sakelys 
wil plaas, moet al die lede minstens veertien dae voor die vergadering 
bereik. Die voorsitter mag egter ’n besprekingspunt of voorstel wat nie aan 
hierdie vereiste voldoen nie, ter tafel aanvaar indien hy/sy van oordeel is dat 
dit nie bots met die missie of doelstellings van Straatwerk nie en nie ’n oop 
bespreking aan bande sal lê nie.

 11.5 Van die beheerraadslede word verwag om die vergaderings gereeld by te 
woon. Indien ’n lid nie ’n vergadering kan bywoon nie, moet hy die voorsitter 
of die sekretaris daarvan in kennis stel.

 11.6 Geen lid mag deelneem aan die bespreking van ’n saak, of stemming oor 
’n saak, waarby hy/sy ’n finansiële of ander persoonlike belang het nie.

 11.7 Lede mag die vergadering nie sonder verlof van die voorsitter verlaat voordat 
die vergadering afgesluit is nie.

 11.8 ’n Buitengewone vergadering van die beheerraad kan belê word òf deur die 
voorsitter indien hy dit nodig ag,, òf deur die beheerraad self indien ’n dringende 
of spoedeisende saak dit noodsaak. Lede mag daarom aansoek doen met 
vermelding van die saak vir bespreking. Op ’n buitengewone vergadering mag 
alleen daardie sake waarvoor die vergadering byeengeroep is, behandel word. 

 12. AANSPREEKLIKHEID VAN LEDE OF AMPSDRAERS

 12.1 Lede of ampsdraers van Straatwerk sal nie aanspreeklik wees vir enige 
verpligtinge en aanspreeklikhede van Straatwerk bloot vanweë hulle status as 
lede of ampsdraers van Straatwerk nie.

 12.2 Die ampsdraers van Straatwerk sal nie persoonlik aanspreeklik wees vir 
enige verlies gely deur ’n persoon as gevolg van ’n handeling of versuim wat 
te goeder trou geskied het, terwyl die ampsdraer werksaamhede namens 
Straatwerk verrig nie.

 13. ADMINISTRASIE VAN FINANSIES

 13.1 Die beheerraad van Straatwerk hou toesig oor die behoorlike administrasie 
van die finansies van Straatwerk.

 13.2 Die direkteur van Straatwerk moet ’n lopende bankrekening op die naam 
van Straatwerk open en in stand hou by ’n finansiële instelling deur die 
beheerraad aangewys.

 13.3 Enige geld wat Straatwerk ontvang, moet onmiddellik in die bankrekening van 
Straatwerk inbetaal word.

 13.4 Alle betalings namens Straatwerk moet vanuit die bankrekening van 
Straatwerk gedoen word.

 13.5 Vir alle gelde wat ontvang word, moet kwitansies uitgereik word en die gelde 
gereeld gedeponeer word.

 13.6 Rekeningkundige aantekeninge moet volgens die standaarde van algemeen 
aanvaarde rekeningkundige praktyk van die inkomste, uitgawes, bates en 
laste van Straatwerk gehou word.

 13.7 Alle bankonttrekkingsdokumente moet deur twee persone geteken word. 
Die persone wat tekenregte op onttrekkingsdokumente het, word deur die 
beheerraad van Straatwerk aangewys.
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 13.8 Tydens elke vergadering van die beheerraad of wanneer die beheerraad dit 
versoek, moet ’n volledige staat van inkomste en uitgawes vir die lopende 
boekjaar, voorsien word.

 13.9 So gou doenlik maar in elk geval binne 4 maande na die einde van elke 
boekjaar, moet finansiële state ten opsigte van die boekjaar wat verby is, 
opgestel word. Die finansiële state moet minstens:

 13.9.1  ’n staat van inkomste en uitgawes vir die afgelope boekjaar, en
 13.9.2 ’n balansstaat wat die bates, laste en finansiële posisie van Straatwerk aandui 

– soos aan die einde van daardie boekjaar wat verby is, insluit.

 13.10 Die finansiële state in art 13.9 genoem, moet binne 6 maande na die opstel 
daarvan aan ’n ouditeur/ouditeursfirma, wat deur die beheerraad aangewys 
word, voorgelê word vir die samestelling van ’n skriftelike verslag waarin 
verklaar word dat

 13.10.1 die finansiële state van die organisasie in ooreenstemming met die 
rekeningkundige boekhouding daarvan is;

 13.10.2 die rekeningkundige beleid van die organisasie gepas is en behoorlik by die 
opstel van die finansiële state toegepas is, en

 13.10.3 die organisasie aan die bepalinge betreffende finansiële aangeleenthede 
van die Wet op organisasies sonder winsbejag sowel as sy eie grondwet 
voldoen het.

 13.11 Tydens die eerste vergadering van die beheerraad ná ontvangs van die 
geouditeerde state, moet die state aan die beheerraad voorgelê word.

 13.12 ’n Begroting vir die volgende boekjaar, moet jaarliks opstel word. Die 
begroting moet deur die beheerraad goedgekeur word.

 13.13 Die finansiële boekjaar van Straatwerk strek van die eerste dag van Maart tot 
die laaste dag van Februarie die volgende jaar.

 13.14 Die direkteur van Straatwerk lê jaarliks ’n verslag van die aktiwiteite en die 
finansiële posisie van Straatwerk gedurende die voorafgaande jaar, aan 
belanghebbende partye voor.

 14. FONDSE

 14.1 Straatwerk se fondse word verkry deur bydraes en donasies van 
meewerkende kerke, individue, besighede en organisasies, erflatings en rente 
op beleggings. Die direkteur van Straatwerk beheer die fondse van Straatwerk 
en wend dit aan ooreenkomstig die begroting ter bereiking van die missie en 
doelstellings van Straatwerk.

 14.2 Enige geld wat nie onmiddellik benodig word om lopende of 
gebeurlikheidsuitgawe te betaal nie, word by ’n finansiële instelling, 
deur die beheerraad aangewys, belê teen aanvraag-, korttermyn- of 
langtermyndeposito. Wanneer dit weer benodig word, word dit ooreenkomstig 
artikel 13.7 onttrek.

 14.3 Die beheerraad kan uit sy geledere ’n finansiële komitee aanwys om die 
direkteur van Straatwerk met die finansiële bestuur by te staan. Kundige 
persone sou, met die goedkeuring van die beheerraad, op so ’n komitee 
gekoöpteer kon word.
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 15. KENNISGEWINGS

  Tensy die voorsitter anders gelas, kan kennisgewings van Straatwerk 
vergaderings, per hand, per pos, per faks of per e-pos aan geadresseerdes 
gestuur word.

 16. WySIGING VAN DIE GRONDWET

 16.1 ’n Voorgestelde wysiging van die grondwet van Straatwerk moet by wyse 
van ’n gemotiveerde skriftelike voorstel by die sekretaris van die beheerraad 
ingedien word.

 16.2 Die sekretaris moet alle lede van die beheerraad 14 dae voor die vergadering 
voorsien van ’n kopie van die gemotiveerde skriftelike voorstel vir die 
wysiging.

 16.3 Indien ’n tweederdemeerderheid van die volle beheerraad die voorgestelde 
wysiging goedkeur, word die voorgestelde wysiging aanvaar en die grondwet 
dienooreenkomstig gewysig.

 16.4 Drie beheerraadslede word gemagtig om die gewysigde grondwet namens die 
beheerraad te onderteken.

 16.5 Die wysiging van die grondwet tree in werking onmiddellik nadat die wysiging 
goedgekeur is soos in 16.3.

 17. ONTBINDING

 17.1 Indien die likwidasie of ontbinding van Straatwerk op ’n vergadering van die 
beheerraad oorweeg staan te word, moet alle lede van die beheerraad vooraf 
van die ontbindingsvergadering in kennis gestel word.

 17.2 Die KGA moet vooraf in kennis gestel word dat die saak van ontbinding ter 
tafel gelê sal word.

 17.3 ’n Besluit om te ontbind moet met minstens ’n tweederdemeerderheid van die 
volle beheerraad geneem word.

 17.4 Na ’n besluit om te ontbind sal die KGA deur die SGK van die NG Kerk (Wes-
en-Suid-Kaap) toesien dat (sover moontlik) alle verpligtinge van Straatwerk uit 
die beskikbare Straatwerkfondse nagekom word.

 17.5 Nadat alle verpligtinge nagekom is, sal die vrye oorskot oorgedra word aan 
’n ander organisasie sonder winsoogmerk met soortgelyke doelstellings as 
Straatwerk. Die beheerraad sal in konsultasie met die KGA besluit watter 
organisasie die beste aan hierdie vereiste voldoen.
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VORM 1 EN 2
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

DOOPSEEL
 

Die ondergetekende leraar/skriba van die NG Gemeente
Naam van Gemeente:

verklaar dat die Sakrament van die Heilige Doop, 
soos aangeteken in die dooplidmaatregister 

van die gemeente, bedien is op

Doopdatum:

deur

Doopleraar:

aan

Volle name:

Van:
(Soos in die register)

Huidige van:
(Indien dit verskil van 
die doopregister se van)

Geboortedatum:

Identiteitsnommer:
(Indien beskikbaar)

Vader: 
(Volle name en van)

Moeder:
(Volle name en nooiensvan)

 
 ______________________ ______________________
 Leraar/ Skriba Datum

[Hierdie Vorm word ook gebruik vir Vorm 2, die sogenaamde Verkorte Doopseel. Die 
Verkorte Doopseel word in die uitsonderlike omstandighede gegee waar die ouers se 
name nie bekend is nie of die betrokke lidmaat bloot ’n bewys van die doopdatum soek. 
Die name van die ouers kan dan uitgelaat word. ’n Mooi gedrukte Doopseel, met die ouers 
se doopbelofte, kan by Bybel-Media bestel word.]
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VORM 3 EN 4
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

ATTESTAAT
[Kopieer en dupliseer die ruimte vir belydende of dooplidmate soos nodig 

of voltooi ’n afsonderlike vorm vir elke lidmaat.]

Ons, die ondergetekendes, daartoe gemagtig deur die Kerkraad van die NG Gemeente
Naam van Gemeente:

  verklaar dat die volgende persone lidmate van hierdie gemeente is en 
dat hulle, sover aan ons bekend, gesond in leer en lewenswandel is:

BELyDENDE LIDMATE
Volle name:

Van:

Nooiensvan:

Geboortedatum:

Identiteitsnommer:

DOOPLIDMATE
Volle name:

Van:

Nooiensvan:

Geboortedatum:

Identiteitsnommer:

Doopdatum:

Doopleraar:

Vader: 
(Volle name en van)

Moeder:
(Volle name en nooiensvan)

  Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente
Naam van Gemeente:

  word hiermee versoek om genoemde belydende lidmate as sodanig te 
erken, onder sy opsig te neem en tot die gebruik van die sakramente toe 
te laat, en om aan die dooplidmate die nodige herderlike sorg te gee. 
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Adres van lidmate:

Kontaknommers:

 
______________________ ______________________ ______________________
Kerkraadslid/Leraar Kerkraadslid/Skriba Datum
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VORM 5
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

BEWyS VAN LIDMAATSKAP
[Kopieer en dupliseer die ruimte vir belydende of dooplidmate soos nodig 

of voltooi ’n afsonderlike vorm vir elke lidmaat.]

Die ondergetekende, daartoe gemagtig deur die Kerkraad van die NG Gemeente
Naam van Gemeente:

verklaar dat die volgende persone lidmate van hierdie gemeente is.
BELyDENDE LIDMATE
Volle name:

Van:

Nooiensvan:

Geboortedatum:

Identiteitsnommer:

DOOPLIDMATE
Volle name:

Van:

Nooiensvan:

Geboortedatum:

Identiteitsnommer:

Doopdatum:

Doopleraar:

Vader: 
(Volle name en van)

Moeder:
(Volle name en nooiensvan)

Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente
Naam van Gemeente:

word hiermee versoek om genoemde belydende lidmate as sodanig te erken 
en onder sy opsig te neem en om aan die dooplidmate die nodige herderlike 

sorg te gee. 
Die omstandighede van die lidmate word per begeleidende skrywe uiteengesit.
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Adres van lidmate:

Kontaknommers:

 
 ______________________ ______________________
  Skriba  Datum
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VORM 6
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

VERKLARING VIR ONDERTEKENING DEUR 
LIDMATE VAN ANDER KERKGENOOTSKAPPE

[Voltooi ’n afsonderlike vorm vir elke lidmaat.]

Ek, die ondergetekende 
Volle name:

Van:

Nooiensvan:

Geboortedatum:

verklaar hiermee dat ek die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die 
belydenisskrifte van die NG Kerk vervat is, onderskryf en verstaan dat ek deur God 
tot diens in die gemeente en wêreld geroep word. Ek beloof om as lidmaat van die 
gemeente van Christus deur Sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van 
my lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp. Ek bely dat Jesus 
Christus my Verlosser is en dat ek Hom liefhet. Ek aanvaar ook dat medegelowiges die 
verantwoordelikheid het om my te help om op die regte pad te bly.

Leraar:
Handtekening

Leraar: 
Titel, voorletters en van

Gemeente:

Datum:

 
_____________________________ 

Lidmaat se handtekening
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VORM 7
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

VERKLARING INSAKE LIDMAATSKAP
 [Kopieer en dupliseer die ruimte vir belydende of dooplidmate soos nodig 

of voltooi ’n afsonderlike vorm vir elke lidmaat.]

Die ondergetekende, daartoe gemagtig deur die Kerkraad van die NG Gemeente
Naam van Gemeente:

verklaar dat die volgende persone lidmate van hierdie gemeente was.

BELyDENDE LIDMATE
Volle name:

Van:

Nooiensvan:

Geboortedatum:

Identiteitsnommer:

DOOPLIDMATE
Volle name:

Van:

Nooiensvan:

Geboortedatum:

Identiteitsnommer:

Doopdatum:

Doopleraar:

Vader: 
(Volle name en van)

Moeder:
(Volle name en nooiensvan)

Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente
Naam van Gemeente:

 
 ______________________ ______________________
 Leraar/ Skriba Datum
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VORM 8
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

GELOOFSBRIEF
*Vir Ring en Sinode

 
Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente 

_____________________________________

het op haar vergadering van _______________________________________ 20 _______ 
die volgende persone aangewys as afgevaardigdes na die aanstaandevergadering van die 

Ring van ________________________________ /die Sinode van die NG Kerk in Suid Afrika 

wat gehou sal word op ______________________________ 20 _______ en volgende dae

te ___________________________________________________________________DV.

*Sien artikel 30 van Die Kerkorde vir afvaardiging na die Ring.
*Sien artikel 33 van Die Kerkorde en punt 4 van Reglement 2 van die Sinode van 
Wes-Kaap (Reglement vir die Funksionering van die Sinode van die NG Kerk in SA) 
vir afvaardiging na die Sinode.

Primariusbedienaar(s) van die Woord as afgevaardigde(s):
[* Voeg bykomende persone in soos nodig]
Volle name en van: Noemnaam: Selfoon: E-pos:

1.

2.

3.

Sekundus (sekundi) vir bedienaar(s) van die Woord as afgevaardigde(s):
[* Voeg bykomende persone in soos nodig]
Volle name en van: Noemnaam: Selfoon: E-pos:

1.

2.

3.
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Primarius (primarii) ouderling(e)/diaken(s) as afgevaardigde(s):
 [* Voeg bykomende persone in soos nodig]
Volle name en van: Noemnaam: Selfoon: E-pos:

1.

2.

3.

Sekundus (sekundi) ouderling(e)/diaken(s) as afgevaardigde(s):
[* Voeg bykomende persone in soos nodig]
Volle name en van: Noemnaam: Selfoon: E-pos:

1.

2.

3.

Hierdie afgevaardigdes het opdrag om op die genoemde vergadering die Kerkraad in alles 
te verteenwoordig en aan die beraadslaginge en besluite oor alle sake wat wettig ter tafel 
kom, namens die Kerkraad deel te neem, in onderworpenheid aan die Woord van God en 
die Belydenis en die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Met voorbidding van Gods rykste seën op die werksaamhede van die vergadering.

 
______________________ ______________________ ______________________
Kerkraadslid/Leraar Kerkraadslid/Skriba Datum
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VORM 9
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

BEROEPSBRIEF VIR PREDIKANTE
• Voorbeeld van beroepsbrief
• Die beroepsbrief moet aangepas word in geval van ’n beroep in 

diens van die kerkverband.
  •  Daar moet onderskei word tussen die beroepsbrief as diensaanbod wat na die 

uitbring van die beroep aan die beroepte gestuur word, en die diensooreenkoms 
wat na aanleiding van die diensaanbod en onderhandelinge opgestel word. Die 
diensooreenkoms kan ’n verdere dokument wees, maar die beroepsbrief as 
diensaanbod sou ook as diensooreenkoms aanvaar kan word. 

  •  Wat hier volg is riglyne vir die opstel van ’n beroepsbrief. 

Briefhoof

Datum ______________________________________________________________

Ds. ______________________________________________________________

Adres  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

Geagte Broer/Suster in Christus

BEROEP NA DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE GEMEENTE 

______________________________

Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en van die Here Jesus Christus!

 1. Aanhef

Dit is vir die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente 

________________________________’n voorreg en vreugde om u in kennis te stel 

dat u by ’n vergadering gehou op ___________________________________ 20 _______ 

tot bedienaar van die Woord van die gemeente beroep is, sodat u hier alles kan kom doen 
wat volgens die Woord van God, die Kerkorde, en ander bepalinge van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk van ’n bedienaar van die Woord verwag kan word. 

Met die bekendmaking van hierdie beroep, wat ook as diensaanbod geld, wil ons biddend 
die vertroue uitspreek dat u die beroep in gehoorsaamheid aan die Here sal oorweeg.
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 2.  Onderneming deur die kerkraad en gemeente

 2.1  Die kerkraad onderneem namens die gemeente dat daar aan u as 
bedienaar van die Woord die nodige agting en liefde bewys sal word, dat 
daar lojale samewerking en ondersteuning verleen sal word, sodat u in die 
uitvoering van u taak en aangemoedig kan word en ook daarin vreugde 
kan ervaar.

 2.2  Die kerkraad onderneem om met betrekking tot u lewensonderhoud uitvoering 
te gee aan artikel 13 van die Kerkorde. Die vergoeding is vir alle werk te alle 
tye. Die volgende is in hierdie opsig van belang:

 2.2.1  Die vergoedingspakket word gebaseer op die riglyne van die Algemene 
Sinode. Die kerkraad sal aan die begin van elke finansiële jaar die 
pakket evalueer en volgens die riglyne van die Sinode aanpas. 
Die vergoedingspakket word in twaalf gelyke maandelikse paaiemente 
uitbetaal.

 2.2.2  Die vergoedingspakket wat aan u aangebied word en wat vir alle werk op alle 
tye is, is soos volg (sien die reglement vir Bedienaar van die Woord van die 
Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap):

 • Traktement volgens riglyne van Algemene Sinode
 • Jaarlikse bonus (13de tjek)
 • Reistoelae volgens riglyne van Algemene Sinode 
 • Huisvesting: Pastorie (met Munisipale kostes beperk tot R xx per maand) OF

  Huissubsidie van R xx en veeldoelige kantoor by gemeentesentrum

  •  Telefoon (vir amptelike gebruik) en selfoon (beperk tot R xx per maand)vir 
amptelike gebruik.

  •  Rekenaar en drukkerfasiliteite vir amptelike gebruik
  •  Tuinhulp R xx per week
  •  Werkgewersbydrae tot die pensioenfonds van die NG Kerk in SA
  •  50% van u premie van die mediese fonds volgens die _________ plan 

van Discovery health.
 • Die kerkraad se deel van die Groeplewensversekering
 • Die vergoedingspakket wat aangebied word sluit ook die volgende in: 

 • Verlof volgens die verlofreglement van die Algemene Sinode.
 • U is geregtig op een afdag per week vir die week wat u die Sondag aan 

diens is.
 • U is geregtig op een afnaweek per kwartaal wat verkieslik op 

’n kategeseafnaweek geneem moet word (dit kan nie aan u verlof 
gekoppel word nie). Die naweek wat u af is, het u nie ’n afdag nie.

 2.3 Privaatwerk: Terwyl u in diens van die kerkraad is, mag u geen privaat en/of 
ander werk verrig of addisionele inkomste van enige aard verdien nie, tensy 
dit met vooraf goedkeuring van die kerkraad geskied en geensins u werk in 
die gemeente benadeel nie. 
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 3. Diensomskrywing

 3.1 Die amp of bediening van die bedienaar van die Woord is gerig op die 
Woordbediening in sy verskillende gestaltes en omvat die ampspligte 
soos omskryf in Artikel 9 van Die Kerkorde, en soos onderteken in die 
Legitimasieverklaring soos vervat in die Reglement vir die Reëling van die 
Opleiding en Legitimasie van Evangeliedienaars (Reglement 11, die Kerkorde 
van die NG Kerk 2011). 

 3.2 Die spesifieke pligte wat van u verwag word sal in onderhandeling met u en 
in oorleg met die ander leraars van die gemeente bepaal word en kan van tyd 
tot tyd opnuut onderhandel word om aan die vereistes van die gemeente te 
voldoen.

 3.3 Aangesien die gemeente deel vorm van die kerkverband, word aanvaar dat u 
ook werk vir die kerkverband (Ring, Sinode en Alg Sinode) sal doen indien dit 
van u verwag word. Die werk vir die kerkverband mag egter nie meer as 10% 
van u werkstyd in beslag neem nie. 

 4. Tug en dissipline

  U sal onderworpe wees aan die tug-, dissiplinêre en grieweprosedure 
soos vervat in Die Kerkorde en alle toepaslike reglemente, asook die 
personeelbeleid van die gemeente.

 5. Finalisering van diensooreenkoms

  U word genooi om met die kerkraad se aangewese verteenwoordigers 
te kommunikeer en onderhandel ten einde ’n finale diensooreenkoms te 
finaliseer voordat u die beroep aanvaar. Finale reëlings oor die datum van 
bevestiging sal ook getref word tydens hierdie onderhandelinge.

    (Nuut ooreengekome voorwaardes kan vervat word in ’n nuwe finale 
dokument of as ’n bylaag tot hierdie dokument gevoeg word. Minstens die 
datum van diensaanvaarding moet aanvullend tot hierdie diensaanbod 
aangeteken en onderteken word.)

 6. Wysigings
  Enige wysiging of verandering aan enige diensooreenkoms sal alleen geldig 

wees as beide partye na onderhandeling skriftelik daartoe instem en sodanige 
wysiginge of verandering deur beide partye onderteken is.

 7. Verklaring deur kerkraad
  Die kerkraad onderneem om die ooreenkoms te eerbiedig onderhewig aan 

die bepalings van die Kerkorde, die besluite van die Algemene Sinode en die 
reglemente en besluite van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap soos van tyd 
tot tyd gewysig. Met die ondertekening van u diensooreenkoms sal aanvaar 
word dat u dieselfde onderneem.
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Geteken te ____________________________________ op hierdie _____________ dag 

van ____________________________________________________ 20 _______

  ______________________________
   Voorsitter van die kerkraad

  ______________________________ ______________________________
   Getuie Getuie

 8. Verklaring deur ringskommissie

  Die voorsitter/skriba van die ringskommissie verklaar namens die ring dat daar 
aan al die kerklike vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is (sien 5.5.2 
van Reglement vir Bedienaar van die Woord van Sinode van Wes-en-Suid-Kaap).

Geteken te ____________________________________ op hierdie _____________ dag 

van ____________________________________________________ 20 _______

  ______________________________
   Voorsitter/Skriba van die ringskommissie

  ______________________________ ______________________________
   Getuie Getuie

 9. Verklaring deur beroepte

Ek, ___________________________________________________ neem kennis van die 

diensaanbod van die Nederduitse Gemeente ___________________________________.

  •  Skrap wat nie van toepassing is nie en parafeer saam met getuies langsaan.
 9.1  Ek aanvaar hierdie diensaanbod soos uiteengesit in die beroepsbrief as 

diensooreenkoms.
 9.2 Ek versoek hiermee dat ek graag verdere onderhandelinge wil voer met die 

oog op die finalisering van ’n diensooreenkoms.
 9.3 Met die ondertekening van hierdie diensaanbod of ’n ander diensooreenkoms 

wat hieruit kan voortvloei, verklaar ek dat daar geen hangende of dreigende 
tughandeling teen my is nie en bevestig ek opnuut dat ek getrou sal bly 
aan die legitimasieverklaring wat ek onderteken het en wat ek aanvaar as 
kode vir die optrede deur ’n bedienaar van die Woord van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk.

 9.4 Met die ondertekening van hierdie diensaanbod of ’n ander diensooreenkoms 
wat hieruit kan voortvloei, verklaar ek dat ek as werknemer my neerlê by Die 
Kerkorde, reglemente en besluite van die Algemene Sinode sowel as die 
reglemente en besluite van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap soos van tyd tot 
tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die kerkraad.
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Geteken te ____________________________________ op hierdie _____________ dag 

van ____________________________________________________ 20 _______

  ______________________________
   Beroepte

  ______________________________ ______________________________
   Getuie Getuie

 10. Datum van diensaanvaarding
Die bedienaar van die Woord (naam) __________________________________________
is vanaf die datum van demissie uit sy/haar vorige werkkring, naamlik op 

(Datum van demissie) _____________________________ 20 _______ volgens die 
ooreengekome diensooreenkoms bedienaar van die Woord van die Nederduitse 

Gereformeerde Gemeente __________________________________________________

en word as sodanig bevestig op (datum) _____________________________ 20 _______

(*Bogenoemde geld ten opsigte van ’n dienende bedienaar van die Woord wat 
’n beroep aanvaar het. In ander gevalle waar ’n beroep aanvaar is, tree die wedersydse 
verantwoordelikhede in werking op die datum van ordening of bevestiging.)

Geteken te ____________________________________ op hierdie _____________ dag 

van ____________________________________________________ 20 _______

  ______________________________
   Voorsitter van die kerkraad

  ______________________________ ______________________________
   Getuie Getuie

Geteken deur die beroepte te ____________________________________ 

op hierdie  _____________ dag 

van ____________________________________________________ 20 _______

  ______________________________ 
   Beroepte

  ______________________________ ______________________________
   Getuie Getuie
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VORM 10
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

AKTE VAN DEMISSIE
Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente

________________________________________________________________________
het die stukke in verband met die beroep van

________________________________________________________________________

na die gemeente ____________________________________________________ gesien.

Die Kerkraad getuig hiermee dat sy/haar gedrag in ons midde in leer en lewe
’n bedienaar van die Woord waardig was. Die Kerkraad maak hom/haar hiermee op
’n eervolle wyse los van alle betrekkinge tot die Kerkraad en die gemeente
alhier en oorhandig hierdie Akte van Demissie, wat ook as attestaat dien,
met die opregte bede dat die arbeid in die nuwe werkkring met groot vrug
onder die seënende hand van die Here mag geskied.

Hy/sy word vergesel deur sy/haar eggenoot(note) as belydende lidmaat

________________________________________________________________________
en die volgende belydende lidmate

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
en die volgende dooplidmate

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Oorhandig te ______________________________________________ deur die Kerkraad 

van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente __________________________________

en geldig vanaf _________________________________________________ 20 _______

Onderteken deur
_________________________________  _________________________________
Voorsitter van kerkraad Skriba

(*Hierdie akte kan volgens omstandighede gewysig word, bv by benoeming as bedienaar 
van die Woord in sinodale diens, of as hoogleraar, of in geval van verdere studie, ens.)
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VORM 11
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

AKTE VAN DEMISSIE By EMERITAAT
Aan: 

________________________________________________________________________
Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente

________________________________________________________________________
het die stukke in verband met u emeritaat aan die Ring/Ringskommissie van

________________________________________________________________________
voorgelê. 

Die Kerkraad getuig hiermee dat u gedrag in ons midde in leer en lewe ’n bedienaar van 
die Woord waardig was en maak u hiermee op ’n eervolle wyse los van diens in hierdie 
gemeente. 

Die gemeente wens u van harte toe dat die rus van u voltydse dienswerk vir u nuttig en 
genoeglik mag wees en dat u steeds Gods rykste seëninge mag geniet.

Oorhandig te _________________________________________ 

en geldig vanaf ____________________ 20 _______

_________________________________  _________________________________
Voorsitter Skriba

(*Indien die leraar na demissie in ’n ander gemeente gaan woon, reik die kerkraad ook 
’n attestaat uit.)
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AFKORTINGS
ABR Algemene Bevoegdheidsraad
AS Gesamentlike Kommissie vir Armoede en Sorg 
Communitas Gesamentlike Kommissie vir Gemeentebediening (sien ook SDG)
GHBM Goeie Hoop-Behuisingsmaatskappy
GKS Gesamentlike Kommissie vir Gemeenteontwikkeling en Kerklike Samewerking 

(sien ook STGKS)
KGA Gesamentlike Kommissie vir Getuienisaksie
NG Kerk  Nederduitse Gereformeerde Kerk
NG Kerk in SA Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Sinode van 

Wes-en-Suid-Kaap)
PL Parlementêre Lessenaar
PPF Predikantepensioenfonds
PSD Predikant in Sinodale Diens
Saakgelastigde PSD vir Ondersteuningsdienste
SAL Sinodale Appèlliggaam
SDAS Sinodale Diensgroep vir Armoede en Sorg
SDG Sinodale Diensgroep vir Gemeentebegeleiding (sien ook Communitas)
SDO Sinodale Diensgroep vir Ondersteuningsdienste
SDT Sinodale Diensgroep vir Toerusting
SKS  Sinodale Koördineringspan
STA Sinodale Taakspan vir die Argief 
STAMA Sinodale Taakspan vir Alkohol- en Middelafhanklikheid
STD Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge 
STE Sinodale Taakspan vir Eiendomme 
STEKO Sinodale Taakspan vir Ekologie
STFA Sinodale Taakspan vir Fondse en Administrasie 
STG Sinodale Taakspan vir Gemeentebegeleiding 
STGKS Sinodale Taakspan vir Gemeente-ontwikkeling en Kerklike Samewerking 

(sien ook GKS)
STjF Sinodale Taakspan vir Jeug- en Familiebegeleiding 
STKP Sinodale Taakspan vir Kliniese Pastoraat
STLAS Sinodale Taakspan vir Leer- en Aktuele Sake 
STP Sinodale Taakspan vir Predikantebegeleiding 
STR Sinodale Taakspan vir Regte
STSA Sinodale Taakspan Sistemiese Verligting Armoede
STTO/Kuratorium Sinodale Taakspan vir Teologiese Opleiding 
STV Sinodale Taakspan vir Vrouebediening
STVBO Sinodale Taakspan vir Voortgesette Bedieningsopleiding 
STVIGS Sinodale Taakspan vir MIV/HIV
STVKO Sinodale Taakspan vir Vroeëkinderontwikkeling
STW Sinodale Taakspan vir Werkskepping
VBO Voortgesette Bedieningsopleiding
VGK/VG Kerk/URCSA Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika
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WOORDVERKLARINGS
Tensy dit uit die samehang anders blyk, het die onderstaande woorde die volgende 
betekenis:

ad hoc kommissie: ’n Liggaam wat tydelik saamgestel word en nadat die taak voltooi is, 
weer ontbind.

akte van bevestiging: Dokument wat die formele band tussen bedienaar van die Woord 
en sy/haar werkkring verklaar.

aktuarius: Persoon wat die kerkordelike belange van die sinode hanteer.
Algemene Sinode: Saamgroepering van al die streeksinodes van die NG Kerk as 

uitdrukking van kerkverband en is die beleidmakende liggaam van die kerk
approbasie: Om ’n saak goed te keur deur nie daarteen beswaar aan te teken nie.
argief (kerkargief): Bewaarplek van historiese kerklike dokumente.
argivaris: Bestuurder van die (kerk)argief.
assessor: Ondervoorsitter van die sinodale vergadering in sitting.
attestaat: Getuigskrif oor ’n lidmaat se leer en lewe.
bedienaar van die Woord: Predikant, leraar of evangeliedienaar.
belydende lidmaat: Iemand wat formeel openbare belydenis van sy/haar geloof gedoen 

het.
beskrywingspunt: Voorstel wat voor ’n vergadering ingestuur is deur iemand wat daartoe 

gemagtig is.
besluite, sinode: Besluite geformuleer deur die Algemene Sinode of ’n streeksinode wat 

geldig is vir daardie kerkverband.
colloquium doctum: Kerklike toelatingseksamen
demissie:  Beëindiging van die werksooreenkoms tussen ’n bedienaar van die Woord en 

sy werkgewer.
diensgroepe: Deur sinode aangewys om koördinering te bevorder tussen taakspanne wat 

in ’n diensgroep tuishoort.
dooplidmaat: Iemand wat die sakrament van die Heilige Doop ontvang het, maar wat nog 

nie formeel openbare belydenis van geloof afgelê het nie.
ekumene:  Kerklike skakeling met ander kerkgroepe.
emeritaat:  Aftrede van ’n bedienaar van die Woord.
emeritus: Afgetrede bedienaar van die Woord.
gekonstitueerde vergadering: ’n Wettige vergadering
geloofsbrief: Amptelike skrywe waardeur ’n gemeente se afgevaardigdes aanmeld by 

’n kerkvergadering.
geslote stemwyse: Wyse van stem waar die persoon wat die stem uitbring nie 

geïdentifiseer kan word nie.
gevolmagtigde: Persoon of liggaam wat gesag ontvang om ’n saak af te handel.
gravamen: Beswaarskrif wat ingedien word by ’n kerkvergadering.
Kerkorde: Voorgeskrewe ordereëls soos bepaal deur die Algemene Sinode en geldig vir 

die hele kerkverband.
kerkraad:  Saamgestel uit bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens. Onderskei 

gemeentekerkraad as liggaam aan wie die opsig, regering en tug in die 
gemeente toevertrou is en wat as die bestuursliggaam van die gemeente 
optree en gedesentraliseerde kerkraad as groeperinge van ouderlinge en 
diakens in die gemeente wat in opdrag van die gemeentekerkraad met 
beperkte bevoegdhede take van die gemeentekerkraad verrig. 
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kerkvisitasie: Onderlinge besoeke van gemeentes by ander Ringsgemeentes.
konsulent: Bedienaar van die Woord wat deur die ring aangewys word vir ’n gemeente 

in dieselfde ring om, in die afwesigheid van ’n bedienaar van die Woord van 
daardie gemeente, voorgeskrewe take te verrig.

kworum: Aantal lede wat vereis word om ’n wettige kerkvergadering te hou.
legitimasie: Die amptelike toekenning van bedieningsbevoegdheid deur die Algemene 

Sinode.
lidmaat: Sien belydende lidmaat en dooplidmaat
meerdere vergadering: Ring, of ’n streeksinode of die Algemene Sinode.
moderamen:  Liggaam van die sinode wat tussen sinodesittings namens die sinode optree.
moderator:  Voorsitter van die sinodale vergadering in sitting.
moderatuur: Dagbestuur van die sinode en moderamen.
notule:  Goedgekeurde weergawe van die handelinge en besluite van ’n vergadering.
opsig: Kerklike toesig, om toe te sien…, herderlike sorg. 
pre-advies:  Inligting wat ’n kerkvergadering ontvang voor ’n besluit geneem word.
predikant: Sien bedienaar van die Woord
primarius:  Die eerste verkose persoon. Meervoud: primarii
proponent:  Iemand wat gelegitimeer is en dus reeds amptelik toegelaat is om as 

bedienaar van die Woord op te tree, maar wat nog nie in ’n gemeente 
bevestig is nie.

reglemente: Bindende voorgeskrewe werkwyse van die Algemene Sinode of 
’n streeksinode.

rektifikasie: Regstel van foute in die lidmaatregisters.
revisie: Hersiening van ’n bestaande besluit van ’n kerkvergadering.
ring:  Saamgroepering van naburige gemeentes as uitdrukking van die kerkverband
saakgelastigde: Persoon wat in diens van ’n gemeente, ring of sinode administratiewe 

take verrig.
sakramente: Doop en nagmaal
sekundus: ’n Plaasvervanger indien die eerste verkose persoon nie beskikbaar is nie. 

Meervoud: sekundi
sinode: Sien Algemene Sinode en Streeksinode
skriba: Skriba is ’n sekretaris
streeksinode: Saamgroepering van gemeentes in streeksverband as uitdrukking van die 

kerkverband.
taakspanne: Deur Algemene Sinode, sinode of ring aangewys om dienswerk namens 

Algemene Sinode, sinode of ring te doen. Verantwoordelikheid om op 
sinodale- en ringsvlak netwerke en vennootskappe te bou.

tug: Kerklike dissipline. Die verantwoordelikheid wat ’n kerkvergadering neem vir 
die leer en lewe van lidmate onder sy sorg.

volstrekte meerderheid: Meer as die helfte van die stemme van die aanwesige lede.
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