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VOORWOORD
Ingevolge die opdrag van die Aigemene Sinode word “die wit boekie”
hiermee weer eens gepubliseer.
Die Nederlandse kerkregteiike Nauta het sy aandag gewy aan die
funksie van ‘n kerkorde en tot die voigende slotsom gekom: “De waarde
van een kerkorde hangt hiervan af, of zij de geschiktheid besit om aan de
heerschappij van Christus over en in Zijn kerk voile recht te doen weder
varen, en of zij werkelijk beantwoordt aan de eis in deze zin de goede orde
in het midden van de kerk te bestelien en te handhaven” ( Verkiaring van
de Kerkorde, 14).
Waar Christus deur sy Woord en Gees regeer, is daar orde en gaan die
werk op die verskiiiende akkers in sy wingerd normaai voort; maar indien
die mens met sy sondige wiliekeur in die kerk probeer heerskappy voer —
soos Diotrefes (3 Joh 9-11) of ouderiinge soos diegene waarteen die apostei
Petrus waarsku (1 Pet 5:2-3) — bestaan wanorde, partyskappe en skeur
ings terwyl die uitvoering van die opdragte van die Koning agterwee biy.
Mag die Aigemene Sinode se ordereëls, soos dit ook in hierdie pubii
kasie opgeneem is, daartoe meewerk dat Jesus waarlik Koning bly in die
1 222 gemeentes en in die 11 sinodale ressorte binne die verband van ons
geliefde NC Kerk.
D C C FOURIE
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DIE KERKORDE
HOOFSTUK 1
Die Belydenis en Orde van die Kerk
Artikel 1
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as
die heilige en onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk in ooreen
stemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die Formuliere
van Enigheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619,
naamlik die sewe-en-dertig Artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis,
die Heidelbergse Kategismus en die Vyf Dordtse Leerreëls.
Artikel 2
Waar die Woord van God eis dat in die gemeente van Christus alles
welvoeglik en ordelik moet toegaan (1 Kor 14:40), word in die volgende
artikels ‘n aantal bepalinge gegee vir die lewe en werk van die Kerk met die
oog op die voibrenging van sy taak en roeping ooreenkomstig die Heilige
Skrif en die Belydenis.
Hierdie bepalinge handel oor die ampte in die Kerk, die vergaderinge
van die Kerk, die werksaamhede van die Kerk, regering en tug van die
Kerk en die betrekkinge van die Kerk na buite.

HOOFSTTJK 2
Die Ampte van die Kerk
2.1

ALGEMENE BEPALINGE

Artikel 3
Behaiwe die algemene amp van die gelowige, is daar drie besondere
ampte waaraan Christus die dienswerk van die Kerk toevertrou het: die
van bedienaar van die Woord, die van ouderling en die van diaken. Hier
die drie ampte is gelykwaardig, maar word in opdrag en werk onderskei.
By die uitoefening van hulle roeping mag geen ampsdraer oor ander amps
draers heerskappy voer nie, aangesien Christus die enigste Hoof, Koning
en Meester van sy kerk is.
Artikel 4
Niemand kan in die Kerk van Christus in een van hierdie ampte dien
sonder dat hy op wettige wyse beroep (of verkies) is, die nodige approbasie
verkry bet en bevestig is nie.

2.2

DIE BEDIENAARS VAN DIE WOORD

Artikel 5
5.1

Vir die toelating tot die bediening van die Woord word vereis

5.1.1

‘n deeglike teologiese opleiding en

5.1.2

die ondertekening van die Formuliere van Enigheid.

5.2 Die Algemene Sinode bepaal die vereistes vir die opleiding, die aard
en die toesig daaroor en die plekke waar dit moet geskied.
5.3 Die sorg vir asook die beheer en toesig oor die opleiding van evan
geliedienaars word deur ‘n kuratorium behartig.
5.3.1 Die kuratorium word saamgestel uit verteenwoordigers van die
sinode/sinodes in wie se~ gebied die inrigting/fakulteit gelee is. Die getal
lede in die kuratorium word bepaal deur onderlinge reeling tussen die
betrokke sinodes (Kaapland en Transvaal). Ander sinodes, bet die reg om
op eie koste elk een verteenwoordiger in die kuratorium te benoem.
5.3.2 Die raad van dosente is meer bepaald vir die akademiese opleiding
van die studente verantwoordelik.
5.3.3 Een lid van die raad van dosente het met adviserende stem sitting
in die kuratorium.
5.4 Elke betrokke sinode benoem ‘n admissiekommissie wat verantwoor
delik is vir die keuring van en toesig oor die admissiestudente wat binne sy
ressort studeer. Hierdie admissiekommissie bestaan sover moontlik uit
predikante uit die ring in wie se ressort die universiteit is, sowel as plaaslike
lede van die kuratorium en eksamenkommissie in die betrokke sinodale
gebied.
5.5 Die keuring van kandidate vir toegang tot die teologiese inrig
ting/fakulteit geskied deur die kuratorium of ‘n kommissie van die kura
torium met verslag aan en goedkeuring deur die kuratorium.
5.6 Die kuratorium benoem ‘n eksamenkommissie wat bestaan uit soveel
lede as wat hy nodig ag uit bevoegde persone voorgele aan die kuratorium
deur die onderskeie sinodes en wat nie noodwendig lede van die kura
torium hoef te wees nie.
Die eksamenkommissie het as opdragte:
5.6.1 Die keuring en aanbveling by die kuratorium van kandidate nâ
voltooiing van hul teologiese studies.
5.6.2
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Die afneem van Colloquium Doctum.

Artikel 6
6.1 Die toelating tot die bediening van die Woord geskied deur die
Algemene Regskommissie, wat bestaan uit die Aktuarius van die
Algemene Sinode, die actuarii van die sinodes en een dosent in Kerkreg uit
elk van die drie teologiese fakulteite.
6.2 Hierdie kommissie moet toesien dat aan die ordereëls van die
Algemene Sinode met betrekking tot die opleiding en legitimasie van evan
geliedienaars voldoen word.
6.3 Aan hierdie kommissie word verder toevertrou: Die beslissing oor
aansoeke om behoud van status van bedienaars van die Woord.
Artikel 7
Die beroeping van ‘n bedienaar van die Woord geskied deur die
gekombineerde kerkraad of gewone kerkraadsvergadering na gelang elke
sinode mag bepaal, onder voorsitterskap van die leraar of, as daar net een
leraar aan die standplaas verbonde is, van die konsulent of ‘n leraar van
die ring deur die konsulent daartoe versoek.
Artikel 8
8.1

Die bevestiging geskied nadat

8.1.1

approbasie van die gemeente deur afkondiging verkry is;

8.1.2

approbasie van die ring verkry is;

8.1.3 ‘n akte van demissie uit die vorige werkkring of, in geval van evan
geliedienaars wat in nie-kerklike betrekkinge gestaan het, ‘n getuigskrif
van eervolle ontslag en ‘n attestaat uit die vorige gemeente ingelewer is.
8.1.4 In die geval van proponente of kandidate tot die heilige diens moet
die akte van legitimasie getoon word, ‘n attestaat by die beroepende
kerkraad ingelewer word en geskied die bevestiging met oplegging van
hande.
Artikel 9
Die amp van bedienaar van die Woord omvat
9.1 die verkondiging van die Woord van God en die diens van die
gebede;
9.2

die bediening van die sakramente;

9.3

die leiding van die eredienste;

9.4

die behartiging van die kategetiese onderwys;
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9.5 die uito ning, saam met die ouderlinge en diakens, van die rege
ring van en tug oor die gemeente;
9.6 die doen van behoorlike huisbesoek en behartiging van die herderlike
sorg van die gemeente;
9.7

die leiding van kerkraadsvergaderinge.

Artikel 10
‘n Bedienaar van die Woord mag nie in ‘n ander gemeente sonder die
toestemming van daardie kerkraad optree nie.
Artikel 11
11.1 Aangesien ‘n bedienaar van die Woord sy lewe lank voltyds aan die
kerkdiens verbonde is, is dit vir horn nie geoorloof om tot ‘n ander lewens
taak oor te gaan nie, behaiwe om groot en gewigtige redes, wat deur die
ring beoordeel moet word, met verslag aan die Algemene Regskommissie.
11.2 As hy egter sy gemeente verlaat om ‘n ander betrekking te aanvaar,
verbeur hy sy status as bedienaar van die Woord, tensy hy in sinodale diens
tree of vooraf van die Algemene Regskomrnissie verlof tot behoud van
status ontvang het. Sodanige behoud van status kan alleen verleen word in
dien die betrekking wat hy aanvaar, ‘n geestelike karakter dra en wat met
die verkondiging van die Woord in rcgstreekse vcrband staan en ten bate
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk geag word.
Artikel 12
12,1 Indien ‘n leraar nie langer sy gemeente tot stigting kan dien nie,
mag die ring die band tussen leraar en gerneente losrnaak indien daar,
volgens die oordeel van die ring, billike voorsiening vir die leraar gernaak
Is.
12.2 Billike voorsiening word deur die ring in oorleg met die betrokke
kerkraad of instansie en die betrokke leraar bepaal. ‘n Uitbetaling van ses
rnaande se lewensonderhoud en toelaes word aanbeveel.
Artikel 13
Die gemeente of die kerkverband in wie se diens ‘n bedienaar van die
Woord staan, is verantwoordelik vir sy lewensonderhoud.
Artikel 14
Wanneer ‘n bedienaar van die Woord weens verswakte gesondheid of
ouderdom of andersins uit die diens tree en as hy daarvoor kwalifiseer,
moet hy pensioentoelae ontvang volgens die bepalinge van die reglemente
van die bestaande pensioenfondse. Daar behoort ook voldoende voorsie
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fling gemaak te word vir die weduwees en wese van die bedienaars van die
Woord.
2.3

OUDERLINGE EN DIAKENS

Artikel 15
Die sinode bepaal die dienstermyn van ouderlinge en diakens; daar sal
in die reel ‘n gereelde aftreding van ouderlinge en diakens wees.
Artikel 16
Die amp van die ouderling omvat
16.1

die roeping om ander na Christus te lei;

16.2

die regering van die gemeente;

16.3

die doen van huisbesoek in die gemeente;

46.4

die uitoefening van opsig en tug;

16.5

waaksaamheid oor die suiwerheid van die leer;

16.6 medeverantwoordelikheid saath met die bedienaars van die Woord
vir die kategetiese onderwys.
Artikel 17
Die amp van die diaken omvat
17.1 die opheffing, vertroosting en ondersteuning van almal wat in een
of ander opsig barmhartigheidsdiens nodig het;
17.2 die insameling en besteding van die middele wat vir die diakonale
werk nodig is;
17.3 die organisering en/of insameling van die liefdegawes vir die
instandhouding van die erediens.

HOOFSTUK 3
Die Vergaderinge van die Kerk
3.1

ALGEMENE BEPALINGE

Artikel 18
Daar is vier gewone kerkvergaderinge:
Kerkraad, Ring, Sinod~ en Algemene Sinode.
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Artikel 19
Die opsig oor, die regering van en die tug in die Kerk word aan hierdie
vergaderingc toevertrou.
Artikel 20
20.1 Hierdie vergaderinge het, elkeen na sy eie aard, ‘n kerklike gesag
deur Christus aan hulle verleen.
20.2 Die gesag van die ring oor die kerkraad is dieselfde as die van die
sinode oor die ring en van die Algemene Sinode oor die sinode.
Artikel 21
Die vergaderinge behandel alleen kerklike sake en wel op kerklike
wyse.

Artikel 22
In meerdere vergaderinge word alleen die sake behandel wat daar tuis
hoort of daarheen verwys is deur mindere vergaderinge, of wat nie in
mindere vergaderinge afgehandel kon word nie.

Artikel 23
Die besluite van vergaderinge is bindend, rnaar daaroor kan in appél
na ‘n meerdere vergadering gegaan word:
23.1 In die gevalle van besluite oor alle soorte tugklagtes kragtens artikel
64;
23.2 in die geval van enige soort besluit, deur ‘n belydende lidmaat of ‘n
kerkvergadering wat horn deur die besluit veronreg voel, of wat meen dat
die besluit in stryd met die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde is.

Artikel 24
Die handelinge van elke vergadering word daagliks met Skriflesing en
gebed begin en met danksegging beëindig.
A~rtike1 25
Elke vergadering moet ‘n voorsitter he wat verantwoordelik is vir die
leiding en ordelike verloop van die vergadering, en ‘n skriba wat die
handelinge van die vergadering opteken en die opdragte uitvoer.
3.2
3.2.1

BESONDERE BEPALINGE
DIE KERKRAAD

Artikel 26
Elke gemeente bet ‘n kerkraad, aan wie die opsig oor, die regering van
en die tug in die gemeente toevertrou is.
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Artikel 27
Die kerkraad bestaan uit die bedienaars van die Woord, die ouder
linge en die diakens. Vir die behartiging van die besondere werksaamhede
aan die onderskeie ampte verbonde mag die ouderlinge en diakens, waar
nodig, afsonderlik vergader.
Artikel 28
28.1 Die Kerkraad vergader minstens vier maal per jaar en wel onder die
voorsitterskap van die leraar of leraars om die beurt.
28.2 By ontstentenis van die voorsitter tree die konsulent op of ‘n ander
leraar van die ring deur die konsulent daartoe versoek.
28.3 In dringende gevalle, wanneer die konsulent nie beskikbaar is nie,
kies die vergadering sy eie voorsitter uit die ouderlinge.
3.2.2

DIE RING

Artikel 29
As uitdrukking van die kerkverband en met die oog op behoorlike
kerklike dissipline, word naburige gemeentes onderling gegroepeer tot
ringe. Hierdie groepering van gemeentes word van tyd tot tyd deur die
sinodes gedoen. Die ring vergader een maal per jaar of soos deur die
betrokke sinodes bepaal.
Artikel 30
30.1 Die ring word saamgestel uit die leraar(s) en een ouderling as afge
vaardigdes van elke gemeente binne die ressort.
30.2 As ‘n gemeente meer as een predikantspos het, het die kerkraad die
reg om nog een ouderling vir elke bykomende predikantspos af te vaardig,
indien die sinode daartoe besluit.
30.3

Alle afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.

Artikel 31
Tot die werksaamhede van die ring behoort:
31.1

Kerkvisitasie;

31.2 die opsig oor die gemeentes, om toe te sien dat kerkrade en ge
meentes hulles roeping nakom;
31.3

advies en huip aan kerkrade;

31.4 die stigting van nuwe gemeentes op versoek van kerkrade en die
reeling van gemeentelike grense;
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31.5 die behandeling van sake wat
die ringsvergadering gebring word.
3.2.3

of in eerste instansie of in beroep voor

DIE SINODE

Artikel 32
Die sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes wat
geografies ‘n eenheid vorm en maklik kan vergader. Die groepering kan
deur die Algemene Sinode gewysig word op versoek en met goedkeuring
van die betrokke sinode of sinodes.
Artikel 33
33.1 Die sinode word saamgestel uit die leraar(s) en een ouderling as
afgevaardigdes van elke gemeente binne die ressort.
33.2 As ‘n gemeente meer as een predikant het, het die kerkraad die reg
om nog een ouderling vir elkè bykomende predikantspos af te vaardig, in
dien die sinode daartoe besluit.
33.3 Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteen
woordig deur een lid van die personeel van die Kweekskool op Stellenbosch
sowel as van die Teologiese Fakulteit, Pretoria en die Teologiese Fakulteit,
Bloemfontein.
33.4

Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.

Artikel 34
Die sinode vergader ten minste elke vier jaar, sover moontlik in die
jaar na die gewone vergadering van die Algemene Sinode.
Artikel 35
Tot die taak en bevoegdhede van die sinode behoort:
35.1 die opstel en wysiging van bepalinge en reglemente vir die werk
saamhede aan horn toevertrou, mits dit nie met die Kerkorde in stryd is
nie;
35.2 die behartiging van die gemeenskaplike belange van die plaaslike
kerke in die gebied, met uitsondering van die sake wat by die Algemene
Sinode tuishoort;
35.3

die opleiding van evangeliedienaars

SOOS

deur artikel 5 bepaal;

35.4 sending en barmhartigheidsdiens, evangelisasie, leer en aktuele
sake, jeugsake en ander algemene sake wat aandag vereis binne sy ressort,
ooreenkomstig die bepalinge van die Algemene Sinode;
35.5
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die opbou van ‘n administrasiefonds en ander fondse met die oog op

eie werksaarnhede en die finansiering van die Aigernene Sinode volgens ‘n
aangenorne formule;
35.6 die behandeling van alie sake wat in eerste instansie of by wyse van
appél voor horn gebring word;
35.7
lede.

die aanwysing van afgevaardigdes na die Aigernene Sinode uit sy

Artikel 36
Die sarnestellende kerke of sinodes behou voile seggenskap oor hui
eiendomme, finansies, werksaamhede, ensovoorts, wat hulie voor toetre
ding tot die verband gehad het of daarna verwerf, behaiwe die wat voigens
die Kerkorde aan die Algemene Sinode oorgedra is of sal word, of deur die
Algernene Sinode in trust gehou word.
Artikel 37
Dit staan die samesteliende kerke vry om rnet behoud van alle regte,
voorregte, besittings, naam, ensovoorts, uit die algernene sinodale verband
te tree wanneer huile so ‘n stap voor God in die hg van sy Woord kan reg
verdig.
3.2.4

DIE ALGEMENE SINODE

Artikel 38
38.1 Die Algernene Sinode word saamgestel uit 40 afgevaardigdes, dit wil
se 20 leraars en 20 ouderlinge, van elkeen van die sinodes. Sinodes het die
reg om minder afgevaardigdes te stuur.
38.2 Die teologiese opheiding word in adviserende hoedanigheid verteen
woordig deur een lid van die personeel van die Kweekskool op Stehlen
bosch, die Teologiese Fakulteit, Pretoria en die Teologiese Fakulteit,
Bloemfontein.
38.3

Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.

Artikel 39
Die Moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ‘n rnoderator,
‘n assessor, ‘n aktuarius en ‘n skriba. By elke Algernene Sinode word twee
ander lede van die vergadering onderskeidehik tot moderator en assessor
ge-kies.

Artikel 40
40.1

Voor die afloop van die vergadering word ‘n Breë Moderatuur
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saamgestel, bestaande uit die lede van die Moderatuur en van elke sinode
wat nie in die Moderatuur verteenwoordig is nie: die voorsitter van die
sinodale kommissie as primarius en die ondervoorsitter as sekundus. Twee
addisionele ouderlinge met twee secundi word uit ‘n groslys wat bestaan uit
die ouderlinge van die Sinode gekies om in die Breë Moderatuur te dien.
40.2

Hierdie Breë Moderatuur

40.21 gee uitvoering aan opdragte van die Algemene Sinode wat nie
onder die werksaamhede van ander kommissies van die Algemene Sinode
ressorteer nie;
40.2.2 hanteer voorlopig onder verantwoording aan die volgende
Algemene Sinode sake van spoedeisende aard gedurende die resés;
40.2.3 berei die volgende Algemene Sinode voor, maar is nie ipso facto
lede van die volgende Sinode nie;
40.2.4 roep desnoods ‘n buitegewone vergadering van die Algemene
Sinode, wat saamgestel word uit die afgevaardigdes na die vorige gewone
vergadering, byeen na raadpleging met die moderature of tussentydse
kommissies van die verskillende sinodes;
40.2.5
40.3

dien as kommissie van ekumeniese sake van die Algemene Sinode.
Vakatures

40.3.1 ‘n Vakature ontstaan in die Breë Moderatuur deur die bedanking,
emeritaat, verlies van status, opsegging van kerkverband, afsetting of dood
van ‘n lid. ‘n Vakature ontstaan ook wanneer ‘n persoon vertrek uit die
sinodale ressort uit wie se afgevaardigdes hy oorspronklik tot lid van die
Breë Moderatuur gekies is. Wanneer ‘n lid van die Moderatuur wat inge
volge artikel 39 verkies is, na ‘n ander sinodale ressort verskuiwe, bly hy lid
van die Moderatuur, maar moet ‘n ander verteenwoordiger vir die ressort
wat hy verlaat, gekies word indien hy die enigste verteenwoordiger daarvan
in die Breë Moderatuur was.
40.3.2 Indien ‘n vakature ontstaan ten opsigte van die persoon wat die
amptelike funksies van skriba of aktuarius vervul, benoem die Breë
Moderatuur uit die geledere van alle afgevaardigdes na die vorige gewone
Algemene Sinode ‘n persoon om die vakature te vul.
40.3.3 Ander vakatures word op voordrag van die sinode/sinodale kom
missie uit wie se afgevaardigdes die persoon wat vervang word oorspronklik
tot die Breë Moderatuur verkies is, deur die Breë Moderatuur aangevul.
40.3.4 ‘n Vakature vanweë die onstentenis van ‘n ouderling(e) wat addi
sioneel ingevolge artikel 40.1 verkies is, word deur die Breë Moderatuur uit
die secundi aangevul.
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Artikel 41
Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat die oudste in jare
is, gaan op die Algernene Sinode voor totdat die moderator gekies is.
Artikel 42
Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar, voorlopig om die beurt
in Kaapstad, Bloemfontein en Pretoria.
Artikel 43
Tot die taak van die Algemene Sinode behoort:
43.1 Die aanwysing van die Bybelvertaling wat amptelik gebruik moet
word;
43.2 die vasstelling van die belydenisskrifte, die Kerkorde, die liturgiese
formuliere en gebruike, die Psalm- en Gesangboek en die orde van ere
dienste;
43.3 die behartiging van die gemeenskaplike belange van die sinodes wat
voorheen deur federale en gefedereerde liggame behartig is;
43.4 die vasstelling van die vereistes vir en toesig oor die opleiding van
bedienaars van die Woord en die ondersteuning van die sinodes, finansieel
sowel as andersins, waar die opleiding geskied;
43.5 waar nodig en daartoe versoek, ondersteuning van die sending,
diens van barmhartigheid en ander werksaamhede binne die ressort van
sinodes;
43.6 die administrasie van vaste eiendomme en fondse benodig vir die
werksaamhede van die Algemene Sinode;
43.7 die bepaling van beleid wat gevolg moet word in verband met die
werksaamhede wat deur die sinodes behartig word;
43.8 alle sake wat na horn verwys word deur sinodes of nie deur sinodes
afgehandel kon word nie, of by wyse van appel voor hom gebring word;
43.9 die behartiging van die ekurneniese belange wat die Kerk (vergelyk
artikel 71.4);
43.10

beheer oor algemene kerklike publikasies.

Artikel 44
44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode
afsonderlik met ‘n twee-derde meerderheid ten gunste daarvan besluit het.
44.2 Die Algemene Sinode mag, met uitsondering van 44.1,
Kerkorde wysig of aanvul met ‘n twee-derde meerderheidstem.

die
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44.3.1 Alleen sake in verb and met leertug, leergeskille of geskille tussen
sinodes onderling of tussen sinodes en mindere vergaderinge kan by wyse
van appél voor die Algernene Sinode dien. In die gevalle van leertug en
leergeskille word ‘n twee-derde meerderheidsbesluit vir die bekragtiging
van die uitspraak van die Sinode vereis.
44.3.2 Indien ‘n twee-derde meerderheid nie verkry word nie, mag enige
van die partye ‘n verdere beroep op die afsonderlike sinodes doen. Die
gesarnentlike volstrekte meerderheid van stemme van die afsonderlike
sinodes is dan beslissend.
Artikel 45
45.1 Die Algemene Sinode kan vir die reelings van sy vergadering en
werksaamhede reglemente opstel mits dit nie in stryd met die Kerkorde is
nie.
45.2 Die Algemene Sinode kan artikels van die Kerkorde, met uitsonde
ring van artikel 44, suspendeer of daaraan dispensasie verleen deur ‘n
twee-derde rneerderheidstern.
Artikel 46
Die Algemene Sinode mag kommissies benoem om horn van advies te
dien of om besluite en opdragte uit te voer.
Artikel 47
Die Algemene Sinode rnag vir sy werksaarnhede ‘n algernene kerkkan
toor organiseer en sekretarisse benoem met die oog op die voltydse behar
tiging van sekere werksaamhede.

HOOFSTUK 4
Die Arbeid van die Kerk
4.1

DIE OPENBARE EREDIENS

Artikel 48
48.1 Die erediens is, onder die genadige werking van die Heilige Gees,
die openbare samekoms van die gemeente tot ontmoeting met God en
onderlinge gerneenskap van die heiliges — en wel onder leiding van die
besondere ampte en deur die bediening van die Woord, die bediening van
die heilige sakramente, die gebed, kerklied en offergawes.
48.2

Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad vasgestel

met gebruikmaking van die amptelike Afrikaanse Bybelvertaling en die
liturgiese orde van die erediens, asook die Psalm- en Gesangboek en die
liturgiese formuliere, sons —ur die Algemene Sinode vasgele.
48.3 Die leiding van eredie. te berus by die bedienaar van die Woord
van die plaaslike gemeente of, in sy afwesigheid, by die konsuient, of by ‘n
ander bevoegde evangeliedienaar of gereformeerde belydenis wat deur die
kerkraad daartoe uitgenooi is, of by ‘n ouderling wat ‘n leesdiens
waarneem,
48.4.1 Die inhoud van die prediking moet steeds ‘n verkiaring en toepas
sing van die Heilige Skrif wees.
48.4.2 Daar moet ook minstens twaalf keer per jaar in volgorde aan die
hand van die Heidelbergse Kategismus gepreek word en so dikwels
moontlik uit die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls.
4.2

DIE SAKRAMENTE

Artikel 49
49.1 Die heilige Doop word, behalwe by hoe uitsondering, in ‘n erediens
deur ‘n bedienaar van die Woord bedien.
49.2 Die heilige Nagmaal word minstens vier tnaal in die jaar in elke ge
meente gevier.
4.3

DIE KATEGESE

Artikel 50
Die kinders van die gemeente, asook alle buitekerklikes wat tot die
gemeenskap van die Kerk wil toetree, moet onderrig word in die Woord
van God en die leer van die Kerk met die oog op die aflegging van bely
denis van geloof, waardeur huile tot voile lidmaatskap van die Kerk
toetree, met al die regte en verantwoordelikhede daaraan verbonde.
4.4

DIE HERDERLIKE SORG

Artikel 51
Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens sal deur getroue
huisbesoek hulle herderlike sorg uitstrek tot aile lidmate van die gemeente,
in besonder deur behoeftiges, siekes of oues van dae te besoek en hulle te
bemoedig, te vertroos en te ondersteun.
Voorts sal lidmate voortdurend gewaarsku word teen valse leringe en
dwalinge en teen wereldgesindheid en goddelose lewenspraktyke.
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4.5

AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE

Artikel 52
52.1 Die Kerk rig horn deur middel van ampsbediening tot die lidmate
van die gemeente ten einde die gemeente op te bou tot vervulling van sy
dienswerk.
52.2 Die Kerk rig horn deur intensiewe gespesialiseerde ampsbediening
tot vervreemdes wat formeel nog lidmate is ten einde hulle daadwerklik te
bereik en hulle tot gerneenskap met Christus te bring.
52.3 Die Kerk rig horn deur middel van evangelisasie tot diegene wat ver
vreemd is van Christus, sy Woord en sy kerk en wat om die rede buite kerk
verband geraak bet ten einde hulle tot die gemeenskap met Christus en sy
gemeente terug te bring.
4.6

SENDING

Artikel 53
Sendingwerk is in eerste instansie die roeping van elke lidmaat van die ge
meente en die plaaslike kerkraad. Dit is die uitvoering van ‘n Skriftuurlike
en Goddelike bevel van die drie-enige God. Dit behels die verkondiging
van die evangelie aan nie-gekerstende mense.
53.2 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis,
onderneem die gemeentes in kerkverb and van ring en sinode sendingwerk.
4.7

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Artikel 54
54.1 Die kerke moet met priesterlike bewoënheid omsien na die arrnes en
ander sorgbehoewendes om hulle te help, te troos en geestelik op te hef.
54.2 Waar die omvang en omstandighede dit eis, moet die diakonieë in
kerkverband van ring en sinode inrigtings vir hierdie sorgbehoewendes in
die lewe roep.
4.8

DIE DIENSWERK VAN DIE GELOWIGES

Artikel 55
55.1 Dit is noodsaaklik dat die lidmate van die Kerk geaktiveer word orn
as Kerk werksaam te wees ten opsigte van die Skriftuurlike opdragte tot
opbouing van die liggaam van Christus en die uitbreiding van die Konink
ryk van God.
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55.2 Hierdie dienswerk van die gelowiges kan ongeorganiseerd en spon
taan geskied, maar behoort ook ter wille van die groter krag en doeltref
fender funksionering daarvan kerklik georganiseer te word. Sodanige orga
nisasie moet egter altyd geskied met toepaslike verantwoording aan die
kerkraad, ring en sinode.
Die Kerk het die onvervreembare reg om sy eie lidmate vir bepaalde
werksaamhede te organiseer deur kommissies van die Kerkraad, ring of
sinode of te Iaat organiseer deur organisasies wat van die Kerk daartoe op
drag gekry het.
55.3 Waar daar kerklike organisasies vir bepaalde dienswerk bestaan op
sinodale en algemeen-sinodale viak, behoort alle georganiseerde dienswerk
op daardie terrein daarby in te skakel.
55.4 Organisasies wat in hierdie verband tot stand kom, lé hulle bepa
linge aan die betrokke kerkvergadering vir goedkeuring voor. Die voorleg
ging geskied deur die kerklike kommissie wat verantwoordelik is vir die
afdeling van die Kerk se werk waarby die organisasie die nouste betrokke
is.
4.9

LEER EN AKTUELE SAKE

Artikel 56
Daar word gcywcr vir ‘n goed ingeligtc en Skriftuurlike beskouing ten op
sigte van aktuele, leerstellige en etiese vrae en die bevordering van ‘n
sedelik gesonde openbare lewe.
4.10

STOFLIKE AANGELEENTHEDE

Artikel 57
Elke kerkvergadering maak die nodige voorsiening vir die sorgvuldige
beheer van die stoflike aangeleenthede van die Kerk en doen jaarliks
versiag van sy rentmeesterskap aan die gemeente, ring, sinode of Algemene
Sinode, soos die geva] mag wees.
HOOFSTUK 5
Kerklike Opsig en Tug
Artikel 58
58.1

Kerklike opsig word gehou en kerklike tug uitgeoefen

58.1.1

tot eer van God,

58.1.2

tot heil van die Kerk,
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58.1.3
58.2

tot behoud van die sondaar;
Volgens voorskrifte van

58.2.1

die Woord van God,

58.2.2

die Kerkorde en ander bepalinge van die Kerk.

Artikel 59
Aangesien die kerklike opsig en tug ‘n geestelike karakter dra, moet
die opsieners by die uitoefening daarvan die toon van die burgerlike regs
pleging vermy. Hulle mag hulselfnooit as regters beskou nie, maarmoet as
vaderlike opsieners, met diepe ootmoed voor God en met tere liefde en
belangstelling, die oortreders probeer terugbring van hul dwaalweë,
sonder aansien van persoon.
Artikel 60
‘n Tugmaatreel mag nie toegepas word voordat ‘n kiag grondig onder
soek is en sonder dat die aangeklaagde geleentheid vir sy verdediging gekry
het nie.
Artikel 61
61.1 Die kerklike opsig strek horn uit oor die hele lewenswandel van die
lidmate, en die tug gaan oor alle tugwaardige sondes wat teen die Woord
van God, die Belydenis en die Kerkorde indruis.
61.2 In die geval van geheime sondes moet gehandel word volgens die
leer van Christus in Matt 18:15-16.
61.3 In gevalle van openbare ergerlike sondes moet die betrokke kerkver
gadering handel volgens die bepalinge van die Kerk.
61.4 Onderskeid moet gemaak word tussen ‘n enkele oortreding en vol
harding in die sonde.
Artikel 62
Onder die kerklike opsig staan en aan die tug is onderworpe
62.1

alle lidmate van die gemeente

—

belydende sowel as dooplidmate;

62.2 alle ampsdraers, naamlik ouderlinge, diakens, evangeliedienaars
wat die status van predikant of proponent beklee, en sendelinge ingevolge
die Algemene Sendingreglement.
Artikel 63
63.1 Op al die lidmate van die gemeente rus die verpligting om mekaar
in broederlike liefde te vermaan en om sulke vermaninge ter harte te
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neem. In besonder is dit egter die roeping van die leraar en die ouderling
om te vermaan.
63.2 Waar ‘n lidmaat horn skuldig maak aan valse leerstellinge en openbare ergerlike gedrag, val hy onder die tug van die plaaslike kerkraad.
63.3 Ampsdraers, soos oms~crywe in artikel 62.2, staan onder die opsig en
tug van die ring waaronder hulle ressorteer, met dien verstande dat die
kerkraad se opsig oor ampsdraers die reg orn as klaer op te tree veronder
stel.
Artikel 64
Wanneer tugmaatreëls toegepas word, word van die volgende gebruik
gemaak na gelang van die vergadering wat tug uitoefen:
64.1 Belydende lidmate:
64.1.1 ‘n Bestraffing in of buite die vergadering van die kerkraad;
64.1.2 sensuur, wat bestaan uit die onthouding van die heilige bondseëls,
sowel as die opskorting van lidmaatsregte, tot tyd en wyl daar bewys van
grondige berou is.
64.1.3 Waar sensuur toegepas is en die Iidmaat in die sonde voihard mag
hy deur die kerkraad, na raadpleging van die ring, van die gerneente
afgesny word deur die gebruik van die betrokke formulier.
64.2 Dooplidmate:
64.2.1 ‘n Bestraffing in of buite die vergadering van die kerkraad;
64.2.2
64.3
64.3.1

terughouding van die aflegging van geloofsbelydenis.
Kerkraadslede:
‘n Bestraffing in of buite die vergadering van die ring;

64.3.2 skorsing in die diens tot tyd en wyl daar bewyse van grondige
berou is, met verlies van die gebruik van die bondseëls;
64.3.3 afsetting uit die diens deur die ring, met die verlies van die
gebruik van die bondseëls;
64.4
64.4.1

Evangeliedienaars (soos in artikel 62.2 omskrywe):
‘n bestraffing binne of buite die vergadering van die ring;

64.4.2 skorsing vir ‘n vasgestelde tydperk met verlies van die gebruik van
die bondseëls;
64.4.3 ontslag uit die diens van die gemeente of uit die diens van die
kerkverband, met verlies van traktement en toelaes, die gebruik van die
bondseëls en die voorreg om beroep te word;
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64.4.4 afsetting uit die diens deur die sinode op aanbeveling van die ring
wat, ook in die geval van proponente, nietigverklaring van die akte van
legitirnasie insluit.
Artikel 65
65.1 Elke aangeklaagde wat horn deur die uitspraak van ‘n kerkvergade
ring beswaard voel, het die reg tot appel op die volgende meerdere verga
dering, te wete opdie ring en sinode.
65.2 In tugsake wat die leer van die Kerk raak, het klaer sowel as aange
klaagde in ‘n vryspraak of skuldigbevinding die reg tot appel tot by die
Algemene Sinode. (Vergelyk ook artikel 44.3.2)
Artikel 66
Tugmaatreels word opgehef in die geval van:
66.1

Lidmate:

66.1.1 Wanneer iemand hartgrondige berou betoon nadat by onder sen
suur geplaas is, rnoet die kerkraad, as by oortuig is van die egtheid van die
berou, die sensuur ophef.
66.1.2 Wanneer ‘n lidrnaat deur die gebruik van die forrnulier van die
gerneente afgesny is, en hy hartgrondige berou het en verlang orn weer in
die gerneente opgeneern te word, sal die kerkraad, as by oortuig is van die
egtheid daarvan, die lidrnaat weer in die gemeente opneem met die
gebruik van die betrokke forrnulier.
66.2

Kerkraadslede:

In die geval van kerkraadslede word die sensuur, skorsing en afsetting
opgehef deur die ring wat die tug toegepas het, op aanbeveling van die
kerkraad onder wie se opsig hy horn bevind.
6.3

Evangeliedienaars (soos hierbo ornskrywe):

66.3.1 Opheffing van skorsing en ontslag vind plaas deur die ring wat die
tug toegepas het, op aanbeveling van die kerkraad onder wie se opsig hy
horn bevind.
66.3.2 Herstel in die amp na afsetting of bedanking as predikant vind
plaas deur die Algemene Regskornrnissie na Colloquium Docturn op aan
beveling van die sinode/sinodale kornrnissie wat horn afgesit bet of binne
wie se ressort by bedank het, nadat die sinode/sinodale kommissie die
getuienis van die ring onder wie se opsig hy geval bet tydens afsetting of
bedanking, ingewin bet.
66.3.3
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Herstel in die amp in die geval waar leertug toegepas is, geskied

deur die Algemene Sinode op aanbeveling van die sinode wat horn afgesit
het.
66.4 In die geval van ergerlike sondes soos owerspel, onsedelikheid,
moord, meineed, growwe diefstal en wat verder deur die Algemene Sinode
as sodanig beskou mag word, mag geen sinode verlof tot herstel in die amp
verleen nie. Dergelike gevalle kan alleen by hoe uitsondering, nadat
gunstige aanbevelings van alle betrokke instansies ontvang is, deur die
Algemene Sinode in sitting oorweeg word.

HOOFSTUK 6
Betrekkinge van die Kerk na Buite
6.1

KERK EN STAAT

Artikel 67
67.1 Die Kerk, plaaslik sowel as in sy verband, vind die grond van die sy
bestaan nie slegs in die wilsluiting van sy lede nie, maar in die vrymagtige
raadsbesluit en welbehae van die drie-enige God, en is in sy ontstaan, be
staan en voortbesiaan soewcrcin in eie kring.
67.2 Die Kerk as iflstituut onderwerp horn aan die gesag en wette van die
staat, in soverre dit sy deelname aan die regsverkeer en uitoefening van
burgerlike regte betref en in soverre genoemde regsverkeer en burgerlike
regte nie met die Woord van God in stryd is nie.
67.3 Die Kerk aanvaar met dankbaarheid die beskerming deur die
owerheid, asook die erkenning van sy onvervreembare reg tot die beoefe
ning van vryheid van godsdiens in belydenis en byeenkoms, met dien
verstande dat genoemde vryhede nie misbruik word om die fondamente
van die staatsgesag te ondergrawe of om wanorde op publiek-regtelike ter
rein te veroorsaak nie.
67.4 Die Kerk aanvaar dit as sy heilige roeping cm steeds profeties en
getuigend die staat en die wéreld waarin hy bestaan, aan te spreek.
67.5 Wanneer die Kerk die owerheid oor ‘n bepaalde saak nader, geskied
die skakeling op ordelike wyse. Skakeling met ‘n plaaslike en/of provinsiale
owerheid geskied deur afgevaardigdes van kerkrade en/of ringe en/of
sinodes, terwyl skakeling met die landsowerheid deur die Breë Moderatuur
geskied of in ocrieg met die Breë Moderatuur, behaiwe wamleer sinodale
kommissies uit die aard van hulle werksaamhede, self staatsdepartemente
mag nader.

6.2

KERK EN MAATSKAppy

Artikel 68
Die Kerk verleen aan maatskaplike organisasies wat op ‘n positief
Christelike basis georganiseer is, en wat ten doel het die bekamping van
bepaalde maatskaplike wantoestande of die behartiging van bepaalde
maatskaplike of opvoedkundige belange, sy medewerking en steun wan
neer die optrede van sodanige organisasies tot bevordering van die Konink
ryk van God strek. Die Kerk erken steeds die selfstandigheid in eie
bevoegdheid van alle samelewingsverbande (by kerk, gesin, skool),
gemeenskapstrukture (by vereniginge, partye, ens) en voorts die velerlei
vrye rnaatskaplike verhoudinge, so eie aan die moderne gedifferensieerde
samelewing.
6.3

KERK EN ONDERWyS

Artikel 69
69.1 Die Kerk aanvaar dit as sy roeping orn toe te sien dat daar steeds ‘n
ereplek aan die Woord van God op die dagskole gegee word, dat die opvoe
ding van die jeug behoorlik en in ‘n Christelike gees en rigting behartig
word en dat, met die oog daarop, geskikte leerkragte aangestel word. Die
Kerk erken die soewereiniteit in eie kring van die skool en die universiteit,
rnaar het die reg orn van skole en universiteite Christelike onderwys vir sy
kinders en jongrnense te verwag.
69.2 Die Kerk sal horn daarvoor beywer om die Protestants-Christelike
karakter van ons yolk te beskerm, te behou en uit te bou.
6.4

DIE KERK EN DIE VRYE VERENIGING

Artikel 70
70.1 Die Kerk wil graag die vorming van vrye vereniginge op positief
Christelike grondsiag aanmoedig.
70.2 Die mate waarin ‘n bepaalde vereniging aanspraak op die steun van
die Kerk mag maak, hang af van die grondsiag en doelstellinge van ‘n
bepaalde vereniging en sy uitlewing van daardie grondsiag en doelstellinge
in die praktyk.
6.5

DIE KERK EN EKUMENIESE BETREKKINGE

Artikel 71
71.1
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Die Nederdujtse Gereformeerde Kerk strewe deur middel van sy

kerkvergaderinge steeds daarna om met die kerke op gereformeerde
grondsiag in ons land welwillend saam te werk.
71.2 Met kerke van gereformeerde belydenis en kerkregering in die
buiteland word, sover moontlik, deur middel van korrespondensie Chris
telike gemeenskap beoefen en hulle emigrerende lidmate word met at
testasie ontvang.
71.3 Met ander kerke van algemene Protestants-Christelike belydenis sal,
sover dit moontlik en prakties is, kontak gesoek word in ooreenstemming
met die roeping van die Kerk om in gehoorsaamheid aan die Heilige Skrif
daarna te strewe om die eenheid van die gelowige prakties te bevorder en te
bestendig.
71.4 Oor die aard en/of graad van die offisiële betrekkinge met eku
meniese liggame word deur ‘n twee-derde meerderheid van die Algemene
Sinode beslis.
(Bostaande is die amptelike uitgawe van die Kerkorde).
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REGLEMENT VAN ORDE (Algemene Sinode)
1

OPENING EN KONSTITUERING

1.1 Die afgevaardigdes kom byeen op die pick en tyd soos voorafbepaai.
Die afgevaardigde ieraar met die langste diens, wat die oudsu in jare is,
vooraf deur die Kommissie van Orde aangewys, tree as voorsitter op totdat
die Moderator verkies is (art 41) en hy gaan voor met Skriflesing en gebed.
1.2 Die geioofsbriewe van alle afgevaardigdes moet minstens tine
maande voor die aanvang van die vergadering in die hande van die Skriba
van die Algernene Sinodewees wat dit tesame met wysigings, xvat tot vnor
die vergaciering by horn ingedien is, vir goedkeuring ter tafei iè.
1.3 Die vergadering word deur die voorsitter gekonstitueer uit die
afgevaardigdes wie se geioofsbriewe ingedien is. Die meerderheid van die
afgevaardigdes na die vergadering ingevolge artikel 38.1 van die Kerkorde,
maak ‘n kworum uit.
1.4 Onmiddellik na die konstituering van die vergadering word die
Moderatuur op ‘n geslote stemwyse gekies. Daar word dadelik tot stem
ming oorgegaan, sonder dat vooraf ~ nominasielys gevorm word. Die
opneern en tel van die stemme word aan ‘n kornmissie opgedra wat vooraf
deur die Kommissie van Orde benoern word.
1.5 Die voorsitter van die vorige Algemene Sinode, of by sy ontstentenis
iemand deur die Knmmissie van Orde aangewys, lewer die openingsrede
op ‘n tyd en pick soos die Kornrnissie van Orde bepaai.
2

STEMMING

2.1 Elke stemming geskied deur die lede wat aanwesig is. Vir ‘n beslissing
word ‘n voistrekte rneerderheid van stemme van die aanwesige lede vereis,
behaiwe in die gevalle waar die Kerkorde ‘n twee-derde meerderheid vereis
(art 44 en 71.4).
2.2 Indien die stemming op die verkiesing van persone betrekking het,
geskied dit op ‘n geslote stemwyse soos voig:
2.2.1 Eers word ‘n nominasieiys gevorrn, behaiwe in die geval van die
Moderatuur. Daarvoor plaas elke stemgeregtigde nie rneer name op die
stembriefie as die getal persone wat gekies moet word nie.
2.2.2 Uit die name in die nominasielys stem eike stemgeregtigde vir
soveel name as die getal persone wat gekies moet word.
2.2.3 Wie die rneeste stemme op horn verenig het, is gekies indien die
getai stemme op horn uitgebring die volstrekte meerderheid van die
aanwesige iede uitmaak.
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2.2.4 Indien een of meer van die vereiste aantal nie die volstrekte
meerderheid van stemme van die aanwesige lede op horn of hulle verenig
het nie, vind daar ‘n nuwe stemming plaas en wel uit die name wat die
hoogste getal stemme gekry het en saam ‘n volstrekte meerderheid vorm.
2.2.5 Indien ‘n gelyke getal stemme op twee of meer name op die stemlys
verenig is op so ‘n wyse dat daardeur meer name verkry is as wat vereis
word, word deur die lot die benodigde getal gevind.
2.2.6
3

As die stemme staak, beslis die lot.

BEHANDELING VAN SAKE

3.1 Die Kommissie van Orde word saamgestel uit die Moderator, Skriba
en Aktuarius en die uitvoerende amptenaar van die Algemene Sinode
saam met die lede van die moderatuur en die saakgelastigde van die sinode
binne wie se ressort die vergadering gehou word. Hierdie kommissie tree op
as Kommissie van Orde en stel die agenda vir die vergadering op (art 40),
en dra sorg dat dit, indien enigsins moontlik, ses weke voor die vergadering
in die hande van die afgevaardigdes gestel word. Aan alle diensdoenende
predikante van die NG Kerk, sowel as amptenare en ander ter sake instan
sies, word die agenda voor en die acta na die sitting van die Algemene
Sinode gestuur.
3.2 Die rapport van die Komrnissic van Ordc word cerste in behandeling
geneem.
3.3 By die voorbring van sake volg die voorsitter die orde wat vir hom die
geskikste voorkom. Hy dra die sake wat behandel moet word duidelik voor
en gee by die behandeling daarvan die nodige inligting. As die geleentheid
dit vereis, mag hy wenke aan die hand doen om die vergadering te help om
tot ‘n besluit te kom.
3.4 In voorkomende gevalle wat betref die leiding van die vergadering
waarvoor gaan voorsiening in hierdie reglement gemaak is nie, handel die
voorsitter volgens gebruik en eie oordeel. In die geval van beswaar teen die
handelswyse van die voorsitter, beslis die vergadering.
3.5 By die behandeling van sake is elke lid op ‘n spreekbeurt geregtig. As
twee of meer lede gelyk opstaan, beslis die voorsitter wie die eerste aan die
beurt kom.
3.6 Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een spreekbeurt
oor dieselfde saak nie, behalwe met die verlof van die vergadering of om as
voorsteller repliek te lewer.
3.7 Voorstelle en amendernente van lede moet skriftelik ingedien word
en deur die voorsteller en sekondant onderteken wees. Aanbevelings van ‘n
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permanent-’ of ‘n tydelike kommissie word as voorstelle aan die vergader
ing besko~.
3.8 Geen voorstel of amendement mag deur die voorsitter ontvang word
voordat hy die saak aan die orde stel nie.
3.9 ‘n Voorstel of amendement wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die
verlof van die vergadering teruggetrek word nie.
3.10 Die inleier van ‘n beskrywingspunt of die indiener van ‘n voorstel
word beperk tot 8 minute, met 5 minute tyd vir repliek, en ander sprekers
tot 5 minute. Die vergadering mag in bepaalde gevalle van hierdie tyds
beperking afsien.
3.11 Die voorsitter bet die reg om, wanneer na sy oordeel die saak onder
behandeling genoegsaam bespreek is, dit aan die vergadering te stel of
laasgenoemde nie tot stemming wil oorgaan nie.
3.12 ‘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 beeindig word, of dat van ‘n bepaalde saak afgestap word.
‘n Ordemosie kan op enige tydstip gedurende die voortgang van 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 van mening is dat dit aangewend word om ‘n
behoorlike bespiekiiag vaji die onderwerp te voorkom.
3.13 Die stemming verloop soos voig:
3.13.1 Oor alle sake, wat nie algemene instemming ontvang nie, word
daar gestem of deur opsteek van hande, of in die geval van kontensieuse
sake op ‘n geslote stemwyse indien die voorsitter so reel. Die meerderheid
van stemme bepaal die besluit.
3.13.2 In die geval van voorstelle en amendemente, word die amende
mente eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste wat in
gedien is, en daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendemente
gewysig.
3.13.3 Na elke stemming oor ‘n amendement of ‘n voorstel word die
uitslag van die stemming aangekondig — nie noodwendig die getal nie,
maar of dit aanvaar of verwerp is.
3.13.4 Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid by
woon, mag aan die besprekinge deelneem, maar nie stem nie.
3.14 Tot wie die Algemene Sinode horn rig
3.14.1 Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem, is hy bevoeg
om die Kerk in sy geheel aan te spreek, dit wil se mindere kerk
vergaderinge, ampsdraers en lidmate.
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3.14.2 Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem wat opgevolg of
in die praktyk uitgevoer moet word, werk hy deur die kanaal van die
konstituerende sinodes.
4

NADAT BESLUITE GENEEM IS

4.1 Dit staan elke lid van die vergadering vry om sonder opgaaf van redes
te laat aanteken dat by in die minderheid gestem het, of dat hy nie teen
woordig was toe die besluit geneem is nie.
4.2 Besluite wat eenmaal geneem is mag alleen na voorafgaande kennis
gewing en met die toestemming van die vergadering op ‘n tyd deur die
Moderatuur bepaal, in revisie gebring word.

5

KOMMISSIES

5.1 Tydelike kommissies, soos deur die Kommissie van Orde volgens die
Agenda aangewys, mag voor die aanvang van die Sinode met hulle werk
saamhede begin.
5.2 Die benoeming van tydelike kommissies gedurende die sitting van die
Algemene Sinode word op voordrag van die Moderatuur, deur die
vergadering met opsteek van hande benoem.
5.3 Hoofamptenare of voltydse sekretarisse van die permanente kom
missies van sinodes sowel as die Algemene Sinode, het sitting met advi
serende stem in die betrokke tydelike kommissies mits hulle magtiging
verkry bet van die kommissies in wie se diens hulle staan. Ter wille van
kostebesparing dien slegs een predikant in sinodale diens per sinode in die
betrokke tydelike kommissie. Indien ‘n sinode nog iemand wil stuur, moet
toestemming van sy kommissie verkry word wat ook die koste dra. Sodanige
adviseurs kan nie voorsitters of skribas van tydelike kommissies wees nie.
5.4 Insenders van beskrywingspunte mag die betrokke punt by die
tydelike kommissie persoonlik toelig.
5.5 Permanente kommissies word deur die vergadering met opsteek van
hande benoem op voordrag van ‘n tydelike kommissie vir kommissies
waarop die Assessor van die Algemene Sinode tesame met die assessors van
die sinodes en skribas van aftredende kommissies dien.
5.6 Die Algemene Sinode kan van enige lidmaat gebruik maak om op ‘n
kommissie te dien.
5.7 Aan die einde va~ die sitting verkies die Algemene Sinode uit ‘n
groslys bestaande uit die ouderlinge-afgevaardigdes, aanvullende lede vir
die Breë Moderatuur volgens die eis van artikel 40.1.
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6

SAKE VIR BEHANDELING

6.1 Alleen ‘n sinode, of sy sinodale kommissie, of sy rnoderatuur/dag
bestuur en permanente kommissies van die Algemene Sinode mag beskry
wingspunte en sake vir behandeling indien.
6.2 Beskrywingspunte en sake vir behandeling is alleen ontvanklik as
hulle in ooreenstemming met artikel 43 van die Kerkorde is en minstens
drie maande voor die vergadering in die hande van die skriba is.
6.3 Spoedeisende sake van besondere en algemene belang mag deur die
vergadering in behandeling geneern word indien die vergadering daartoe
besluit na raadpleging en aanbeveling van die Moderatuur.
7

VERSLAE

7.1 Verslae van kommissies moet minstens ses maande voor die vergader
ing in die hande van die skriba wees.
7.2 Dringende sake wat in die ses maande-tydperk voor die vergadering
voorkom en deur kommissies behandel is, mag by wyse van addendum
verslae, met verlof van die Kommissie van Orde, ter tafel gele word.
7.3 Die Kommissie van Orde het~die bevoegdheid om verslae deur die
kommissies ingedien, te laat verkort indien dit onnodig lank is.
8

NOTULE

8.1 Die Skriba, indien nodig met behuip van ‘n assistent-skriba(s), deur
die vergadering sonder ‘n voorafgaande nominasielys verkies, teken aan
wat in die vergadering behandel word en neem die voorstelle woordeliks
oor.
8.2 Die voorstelle en arnendemente wat deur lede ingedien word, ook die
wat nie aanvaar word nie, word in die notule opgeneem.
8.3 Die notule van elke sittingsdag word deur ‘n redaksiekommissie ver
sorg en op die volgende sittingsdag deur die vergadering goedgekeur en
deur die Moderatuur onderteken.
8.4 Die notule van die laaste sitting word by die eerste sitting van die
Breë Moderatuur deur hulle finaal goedgekeur en onderteken.
9 SLUITING
Die vergadering word met Skriflesing en gebed deur die Moderator of ie
mand deur horn daartoe versoek, afgesluit.
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FUNKSIONERING VAN DIE ALGEMENE SINODE
1 KERKVERGADERINGE
Die Algemene Sinode volstaan dat die NG Kerk volgens KO art 18 vier
kerkvergaderinge het.
2 GEMEENTE
Elke NG gemeente bestaan uit
2.1 die belydende lidmate wat binne die bepaalde grense, vir die ge
meente deur die ring vasgestel, woonagtig is en wie se lidmaatskap deur die
kerkraad in ooreenstemming met die kerklike bepalinge daaromtrent
erken en aangeteken is;
2.2 die dooplidmate, dit wil sé die gedoopte kinders van belydende lidmate wat binne die gemeentegrense woon en ander dooplidmate wie se
domisilie in die gemeente is; en
2.3 die nog ongedoopte kindertjies van belydende lidmate wat kragtens
die verbond van God in betrekking tot die gemeente staan.
3 KERKRAAD
Elke gemeente het ‘n kerkraad aan wie die opsig oor die regering van en die
tug in die gemeente toeverlrou is.
4 RING
Die Algemene Sinode is van oordeel dat die aard en gehalte van die rings
besluite grotendeels deur die gehalte van die aanbevelings van die verskil
lende kommissies van die ring bepaal word. Ringskommissies moet vooraf
ernstig besin en elke ringsvergadering met sinvolle aanbevelings dien sodat
die ringsvergadering al meer sy sleutelfunksie in ons kerklike opset kan ver
vul.
5 SINODES
Die Algemene Sinode besluit dat sinodes steeds ernstig moet waak om geen
verskraalde vergadering te word nie, maar moet daarteen waak om werk
saamhede wat goedskiks of selfs met sinodale steun deur kerkrade en ringe
gedoen kan of behoort te word, na hulle te trek.
Sinodes moet hulleverder daarop toelé om sake wat binne hulle juris
diksie val af te handel en aangeleenthede nie sonder meer na die Algemene
Sinode te verwys nie. Studiewerk behoort voile aandag van sinodes deur
hul kommissies te ontvang, en indien die vrug van die studie van gemeen
skaplike belang blyk te wees word dit deurgestuur om sodoende die druk
op die kommissies van die Algemene Sinode te verlig.
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6

DIE ALGEMENE SINODE

6.1 Beleidsinode
Die Algemene Sinode wat volgens art 43 van die Kerkorde hoofsaaklik ‘n
beleidsinode is, moet steeds op die gevaar van oorreglementering van die
kerklike lewe bedag wees. Voorstelle veral met betrekking tot reglemente
en besluite wat die regte en verpligtinge van ‘n aansienlike aantal lidmate
raak en wat ingrypende betekenis het (byvoorbeeld oor tug, status van
leraars ensovoorts) moet met besondere aandag en versigtigheid benader
word.
6.2 Groeiende Begrotings
Die Algemene Sinode neem met sorg kennis van die groot toename van die
finansiële las wat die Algemene Sinode vir sinodes en gemeentes meebring.
Hoewel normale stygings in die begroting van die Algemene Sinode oor die
jare (byvoorbeeld as gevoig van inflasie) vanselfsprekend is, oordeel die
Sinode dat die volgende totale bedrae buitengewoon geakkumuleer bet:
1962
1970
1974
1978
1982

R 7
R113
R352
R438
R921

500
842
394
944
418

6.3 Nuwe werk
Die Algemene Sinode besluit in die hg van art 46 van die Kerkorde dat
kommissies en amptenare van die Algemene Sinode geen projekte mag mi
sieer wat die Sinode eventueel voor die voldonge feit met betrekking tot die
finansiële verpligtinge stel nie.
6.4 Kontraktuele Ooreenkomste
Die Algemene Sinode besluit dat kontraktuele ooreenkomste waarvoor die
Algemene Sinode die finansiële verantwoordelikheid moet aanvaar, nie
sonder vooraf toestemming van die Sinode of Breë Moderatuur deur kom
missies vir die Algemene Sinode aangegaan mag word nie.
6.5

Vermindering van administratiewe uitgawes

6.5.1 Verkleining van Algemene Sinode
Die Sinode besluit dat die getal af,gevaardigdes met behoud van die
beginsel van gelyke verteenwoordiging na 40 per sinode verminder word.
6.5.2 Kommissies van die Algemene Sinode
Die Sinode besluit om sy kommissies uit sy eie lede en ander lidmate saam
te stel. Lede van sinodes en ander instansies kan op eie koste adviserend sit
ting neem.
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6.5.3 Beter skakeling tussen kommissies van die Algemene Sinode
Die Algemene Sinode dra dit aan die dagbesture/uitvoerende komitees van
sy kommissies op om by geleenthede waar dit geen ekstra koste beteken nie,
met mekaar samesprekings, gesamentlik en onderling te hou, ten einde
op hoogte met mekaar se werksaamhede te bly
raakvlakke van hulle onderskeie opdragte te reel
oorvleueling en botsings uit te skakel
gemeenskaplike sake te bespreek
koördinasie en hartlike samewerking te bevorder
in plaas van om in aparte kompartemente ongekoordineerd voort te gaan.
6.5.4 Afhandeling van Sake
Die Sinode besluit dat waar moontlik sake per skrywe of telefonies hanteer
moet word.
6.5.5 Vakatures
Die Sinode besluit om poste wat vakant raak deur die uittrede van broers
nie outomaties te vul nie. In elke geval moet die betrokke kommissie ‘n
memorandum aan die AKF voorlé waarin duidelik gemotiveer word
waarom so ‘n pos gekontinueer moet word.
6.5.6 Artikel 43 van die Kerkorde
Die Sinode besluit om Kerkorde art 43 oor die bevoegdhede van die
Algemene Sinode streng toe te pas, veral wat sy praktiese werksaamhede
betref wat sover moontlik na sinodes verwys word. So word die kerkregte
like bevoegdheidsgrens tussen die Algemene Sinode en die sinodes eerbie
dig.
6.5.7 Opdrag aan Breë Moderatuur
Die Sinode dra dit aan die Breë Moderatuur op om met die oog op doel
treffende vaartbelyning ‘n omvattende ondersoek te doen oor alle aspekte
van die Algemene Sinode en by die volgende Sinode te rapporteer. Aandag
moet ook gegee word aan ‘n tweejaarlikse vergadering van die sinode en
aan die moontlikhede wat moderne tegnologiese ontwikkelings bied.
6.6

Ontvanklikheid van sake by kommissies van die Algemene Sinode

6.6.1 Aangesien die Breë Moderatuur spoedeisende sake namens die
Algemene Sinode hanteer (KO art 40.2.2), is alleen die aangeleenthede
wat binne die bevoegdheid van die Algemene Sinode val, by die Breë
Moderatuur ontvanklik.
6.6.2 Slegs instansies wat die Algemene Sinode mag nader (Reglement
van Orde 6.1) mag hulle ook na die Breë Moderatuur in die resés wend.
6.6.3 Met die oog op sinvolle advies aan die Algemene Sinode en die uit
voering van hulle opdrag, kan kommissies van die Algemene Sinode en
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ooreenstemmende kommissies van die sinodes met mekaar skakel, met dien
verstande
6.6.3.1

dat hulle binne hulle opdragte bly;

6.6.3.2 dat kommissies van die Algemene Sinode nie oorskry op die ter
rein van die sinodes nie;
6.6.3.3 dat hulle nie opdragte aanvaar wat nie deur die Algemene
Sinode/Breë Moderatuur aan hulle gegee is nie.
6.6.4 Op die terreine waar die Kerkorde aandui dat die Algemene
Sinode werksaamhede onderneem, byvoorbeeld van ekumene, kerklike
publikasies, algemene kerkkantoor en die terrein van die Algemene Regs
kommissie, kan persone en instansies sonder meer by sodanige kommissies
van die Algemene Sinode toegang verkry.
6.6.5 Op die terreine onder die bevoegdheid van die Algemene Sinode
wat nie onder ander kommissies ressorteer nie, kan die Breë Moderatuur
direk genader word deur instansies soos in 6.6.2 vermeld.
6.6.6 Waar raakvlakke voorkom, mag kommissies met mekaar skakel ten
einde oorvleueling en duplisering ~it te skakel.
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REGLEMENT VIR DIE REeLING VAN DIE OPLEIDING
EN LEGITIMASIE VAN EVANGELIEDIENAARS
(Aanvullend tot artikels 5 en 6 van die Kerkorde)
1 BEROEPING VAN KERKLIKE DOSENTE
Die kuratoria neem die leiding ten opsigte van die beroeping van dosente,
en moet saam met die kieskollege toesien dat in die groslys alleen die name
verskyn van persone wat
1.1 predikant- of proponentstatus in die Nederduitse Gereformeerde
Kerk het en wat reeds in ‘n gemeente bevestig was;
1.2

die nodige kwalifikasies vir die betrokke professoraat besit;

1.3

goeie getuienis aangaande hul bekwaamheid en godsvrug het; en

1.4

ontwyfelbare voorstanders van die gereformeerde leer is.

1.5 Sodanige beroepenes se name word in die amptelike blad gepubliseer
met die oog op approbasie deur die hele kerkverband.
1.6 ‘n Eertydse predikant wat as teologiese dosent bevestig word se predi
kantstatus word met sy bevestiging herstel.
2

DIE KOORDINASIE VAN DIE TEOLOCIESE KURSUS

Die koördinasie van die teologiese kursus geskied 5005 voig:
Dat aangesluit word by die bestaande patroon van twee-fase opleiding
en dat nouer skakeling verkry word onder andere deur:
2.1 Gereelde kontak tussen die departemente aan die Teologiese
Fakulteit en ander departemente om oorvleueling te vermy, moontlike
aanpassing van vakinhoude in voorstudie te oorweeg, oor en weer gebruik
making van dosente in die aanbieding van bepaalde kursusse, en same
werking in verband met nagraadse studie en projekte;
2.2 die aanbieding van kursusse in Bybelkunde en in Teologiese Weten
skapsleer, met inagneming van die reelings hieronder gedoen;
2.3

skakeling tussen teologiese en admissiestudente op verenigingsvlak.

2.4

Besluite deur die Algemene Sinode van 1978

2.4.1 In aansluiting by sy besluit van 1974 keur die Sinode die beginsel
goed van ‘n herbeplanning van die teologiese opleiding met die oog op ‘n
beter integrasie van die twee fases (studie in die lettere en studie in die
teologie) soos dit tans bestaan, hetsy deurdat sommige teologiese vakke by
die letterstudie ingesluit word, hetsy deurdat die opleiding die vorm aan
neem van één omvattende geintegreerde teologiese kursus, al na gelang
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van die moontlikhede by die onderskeie universiteite. Die Sinode stel egter
as voorwaarde dat dit geen verlaging in die standaard van of die literére Of
teologiese studie mag meebring nie.
2.4.2 Die herbeplande teologiese kursus sal van so ‘n aard wees dat ad
missiestudente van ander universiteite sonder enige benadeling by die
voorgestelde kursus sal kan aansluit.
2.4.3 Dit word aan die kuratoria van die kerklike teologiese fakulteite, in
oorleg met mekaar en die betrokke universiteite, opgedra om die
genoemde herbeplande kursus in te stel.
2.5

Besluite van die Algemene Sinode van 1982

2.5.1 Dat na oorlegpleging van die kuratoria en betrokke universiteite
die drie teologiese kursusse elk op eie wyse geintegreer word, met dien
verstande dat by die herbeplanning van teologiese kursusse dit voort
durend op so ‘n wyse plaasvind dat admissiestudente van ander universi
teite sover moontlik sonder enige benadeling by die voorgestelde kursusse
kan aansluit;
2.5.2 dat die duur van die geIntegreerde teologiese kursus van 7 na 6 jaar
verkort word;
2.5.3 dat die akademiese jaar verleng word om vir hierdie inkorting van
die tydsduur gedeeltelik te kompenseer;
2.5.4 dat die drie kuratoria volmag kry om in oorleg met die drie teolo
giese fakulteit die inhoud, duur, aanbieding en implementering van die
voortgesette teologiese opleiding uit te werk, en daaroor aan die Sinode te
rapporteer. Dit sluit in aanbevelings ten opsigte van die vereistes vir voort
gesette opleiding van reeds afgestudeerde predikante;
2.5.5 dat die Sinode dit aan die AKAE opdra om voort te gaan om met
die drie kuratoria te skakel in belang van die bevordering van indiensoplei
ding van predikante;
2.5.6 dat die Sinode sy beroep op kerkrade herhaal om op hulle koste aan
hulle predikante die nodige studieverlof vir die bywoning van indiensoplei
dingsgeleenthede te verleen;
2.5.7 dat dit op grond van die besluit van die Algemene Sinode van 1978,
na implementering van die ses jaar opleiding, verpligtend sal wees vir alle
predikante wat hierdie verkorte opleiding ondergaan het, om op koste van
hulle kerkrade nie later as vyf jaar na legitimasie nie, ‘n kursus in voort
gesette opleiding te volg;
2.5.8 dat die woord verplz~tend soos dit hierbo gebruik word, nie die
betekenis het dat dit wetlik afdwingbaar is nie, maar dit word as ‘n saak
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van groot belang beskou en lê ‘n baie sterk morele verpligting op predi
kante om hieraan gehoor te gee. Die ringe moet jaarliks in sy kerkvisitasie
hieraan aandag gee.
3 DIE SAMESTELLING VAN
VERWANTE KOMMISSIES

DIE

KURATORIUM

EN

AAN

3.1 Die kuratorium
Ingevolge artikel 5.3.1 van die Kerkorde word ‘n kuratorium saamgestel
uit verteenwoordigers van die sinode/sinodes in wie se gebied die
inrigting/fakulteit gelee is. Die getal lede in die kuratorium word bepaal
deur onderlinge reeling tussen die betrokke sinodes (Kaapland en Trans
vaal). Ander sinodes het die reg om op eie koste elk een verteenwoordiger
in die kuratorium te benoern.
3.2 Die raad van dosent
Die raad van dosente bes aan uit al die dosente van die betrokke in
rigting/fakulteit.
3.3 Die eksamenkommissie
Ingevolge artikel 5.6 van die Kerkorde benoem die kuratorium ‘n
eksamenkommissie wat bestaan uit soveel lede as wat hy nodig ag uit
bevoegde persone voorgele aan die kuratorium deur die onderskeie sinodes
en wat nie noodwendig lede van die kuratorium hoef te wees nie.
3.4 Die admissiekommissie
Ingevolge artikel 5.4 van die Kerkorde benoem elke betrokke sinode ‘n ad
missiekommissie. Hierdie kommissie bestaan sover moontlik uit predikante
uit die ring in wie se ressort die universiteit is, sowel as plaaslike lede van
die kuratorium en eksamenkommissie in die betrokke sinodale gebied.
4
4.1

TOELATING TOT DIE TEOLOGIESE OPLEIDING
Akademiese vereistes vir toelating

4.1.1 ‘n Baccalaureus-graad, verwerf aan een van die erkende universi
teite in Suid-Afrika.
4.1.2 As deel van ‘n sodanige Baccalaureus-graad, of aanvullend daarby,
word welslae in die volgende vakke vereis:
4.1.2.1 Hebreeus II en Grieks II (of Grieks IIA of Grieks JIB) of ‘n goed
gekeurde tweejarige kursus in Hebreeus en in Grieks.
4.1.2.2 Bybelkunde I indien die kandidaat aan ‘n universiteit studeer
waar die yak aangebied word. Die admissiekommissie van die betrokke
sinode behou die reg om op ‘n ad hoc-basis enige kursus in Bybelkunde wat
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binne sy ressort aangebied word met die oog op toelating tot die teologiese
studie te erken of nie te erken nie. Indien ‘n student nie Bybelkunde I kan
voig nie, word hy toegelaat om dit tydens sy eerste jaar van teologiese
studie aan te vul.
4.1.2.3 ‘n Kursus in Teologiese Wetenskapsleer. Die inhoud van die kur
sus word in oorleg met die kuratoria en dosente bepaal.
In die geval van Stellenbosch en Pretoria word hierdie kursus tydens
die voorstudie deur die betrokke fakulteit van teologie aangebied, waar
gewens in samewerking met die departement Wysbegeerte. Die aantal
lesure word bepaal deur onderhandeling tussen die kuratorium en die
plaaslike universiteit.
Vir admissiestudente aan ander universiteite word deur die admissie
kommissie van die betrokke sinode in oorleg met die kuratoria ‘n ‘n per
soon(e) benoem om ‘n ooreenstemmende kursus aan te bied. Waar ‘n uni
versiteit gewillig is om hierdie kursus aan te bied, onderhandel die ad
missiekommissie met horn daaroor.
4.1.3 Kandidate word sterk aanbeveel om met die oog op een van die
onderstaande afdelings die volgende vakke in hul graadkursus in te sluit:
Moederkerk: Wysbegeerte, Sielkunde, Sosiologie.
Kleurlingsending: Sosiologie, Maatskaplike Werk.
Bantoesending: Volkekunde, ‘n Bantoetaal, Engels, Maatskaplike Werk.
Indiersending: Arabics.
4.1.4 ‘n Kandidaat wat slegs een kursus vir sy B-graad of een van die
vereiste kursusse vir admissie kortkorn, mag tot die teologiese opleiding
toegelaat word op voorwaarde dat hy in daardie jaar die ontbrekende kur
sus met goeie gevoig aflé. ‘n Ingeskrewe student vir die teologiese kursus
word nie toegelaat orn met sy tweede teologiese studiejaar voort te gaan
voordat ontbrekende B-kursusse aangevul is nie.
4.2

Funksies van die admissiekommissie

4.2.1 Die kommissie roep alle studente wat binne die sinodale ressort in
skrywe vir ‘n admissiekursus met die oog op latere toelating tot teologiese
studie as bedienaars van die Woord in die Nederduitse Gereformeerde
Kerk, op om voor horn te verskyn ten einde provisioneel as teologiese
studente van die Kerk toegelaat te word.
4.2.2

Die kommissie is verder met die volgende belas:

4.2.2.1 ‘n Ondersoek na aanleiding van ‘n geskrewe verkiaring van die
kandidaat met betrekking tot sy redes waarom hy die evangeliebediening
as roeping kies, sowel as sy persoonhike geloofsekerheid, en ‘n onlangse ver
troulike rapport van sy leraar;
4.2.2.2.
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‘n ondersoek na die kandidaat se gerneentehike meelewing, die

indiening van sy attestaat by sy plaaslike gemeente en sy deelname aan
jeugorganisasies;
4.2.2.3 advies en inligting oor kursusse en akademiese vereistes vir
toelating tot die bediening;
4.2.2.4 die nodige reëlings met plaaslike gemeentes met betrekking tot
toesig oor die kandidate se leer en lewe.
4.2.2.5~ Die kommissie ontmoet jaarliks al die studente.
4.2.3 Aan die einde van die admissiekursus verskyn die kandidate wat
begeer om met teologiese studie voort te gaan weer eens voor die kommissie
wat ondersoek instel na
4.2.3.1

hul volgehoue voorneme om vir predikant te studeer;

4.2.3.2 hul kerklike meelewing gedurende die admissiejare; hiervoor
moet ‘n vertroulike rapport van die kerkraad ingedien word;
4.2.3.3 hul akademiese en ander prestasies sowel as hul lewens- en
wéreldbeskoulike oortuigings.
4.2.4 Die kommissie stuur daarna ‘n vertroulike rapport deur na die
betrokke eksamenkommissie van die inrigting/fakulteit waar die student sy
studie wil voortsit. Dic cksamcnkommissie is namens die kuratorium vir die
keuring tot toelating verantwoordelik. Na ontvangs van die verslag berus
die finale beslissing by die kuratorium.
4.3 Aansoek vir teologiese opleiding
Wanneer ‘n kandidaat sy admissiekursus voltooi het en hom te Stellen
bosch of Pretoria of Bloemfontein aanmeld vir sy teologiese opleiding,
moet sy aansoek vergesel wees van:
‘n bewys van die akademiese kwalifikasies behaal en
‘n mediese en, indien die plaaslike admissiekommissie dit wenslik ag, ‘n
vertroulike sielkundige versiag.
5
5.1

TOELATING TOT DIE EVANGELIEBEDIENING
Vereistes vir die proponentseksamen

5.1.1 Die eksamenkommissie as ‘n subkommissie van die kuratorium, in
samewerking met die raad van dosente, laat die kandidaat wat aan ho
staande vereistes voldoen het, tot die teologiese studie toe. Hy staan vir die
duur van sy teologiese studie onder die toesig van die kuratorium en die
raad van dosente 5005 in artikel 5.3 van die Kerkorde neergele, en hulle
hou ‘n voortgaande toesig oor die student se leer en lewe. Hulle kan ‘n stu
dent tydelik of permanent stuit in sy studie met die oog op toelating as be35

dienaar van die Woord, en enige ander dissiplinere maatreëls teen horn in
stel wat hulle wenslik mag ag.
5.1.2 Eise aan teologiese studente
Sodanige studente is verplig om die kursus van die betrokke teologiese in
rigtings/fakulteite vir vier jaar lank gereeld by te woon en in die eksamens
te slaag.
5.1.3 Omvang van die kursus
Die kursus, wat vir die proponentseksamen vereis word, behels die
volgende:
Ou-Testamentiese wetenskap
Nuwe-Testamentiese wetenskap
Historiese vakke en Kerkreg
Dogmatologiese vakke
Godsdienswetenskap en Sendingwetenskap
Diakoniologiese (amptelike) vakke
‘n Kursus in professionele Afrikaans
Addisionele talevereistes met die oog op verdere studie, soos byvoorbeeld
Latyn, Duits of Frans, word op ‘n ad hoc-basis behandel.
5.1.4 Studente na die buiteland
Indien iemand begeer om vir een jaar of langer na ‘n inrigting wat nie van
die NG Kerk is nie, sy studie in teologie voort te sit en erkenning daarvoor
verlang, moet hy vooraf verlof daartoe van die raad van dosente bekorn en
aan die kuratorium van sy voornerne kennis gee. Die resultate van sy studie
moet deur die raad van dosente beoordeel word. Sodanige verlof word nie
gegee voordat hy minstens die derde-jaar-eksamen geslaag het nie.
5.1.5 Tyd van die proponentseksamen
Die eksamen word teen die einde van die vierde teologiese studiejaar
afgeneem. Die eksamen kan op ‘n buitengewone tyd gehou word as
tegemoetkoming van studente wat in die buiteland gestudeer het, indien
die eksamenkommissie dit nodig ag.
Die eksamenkommissie bepaal in oorleg met die raad van dosente
gedurende hoeveel dae die praktiese eksamen afgeneem sal word, hoeveel
tyd aan elke yak bestee word en ook of dit skriftelik of mondeling sal
geskied.
5.1.6 Omvang van die proponentseksamen
Die eksamen word in die volgende twee dele afgeneem:
5.1.6.1 Die wetenskaplike dccl, afgeneem deur die dosente, met die
byvoeging van een lid van die eksamenkommissie as mede-eksaminator vir
elkeen van die hoofafdelings van die vakke.
Met inagnerning van die vakkeuse met die oog op spesialisasie, gaan
die wetenskaplike deel oor die volgende vakke:
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4.7 vul vir die uitvoering van sy werksaamhede poste soos deur die
Algemene Sinode goedgekeur;
4.8 het die reg om ‘n huishoudelike reglement op te stel, mits dit nie in
stryd is met die artikels van die Kerkorde en hierdie reglement nie;
4.9
5

doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaamhede.
KONSTITUERING EN VERGADERINGE

5.1

Die kommissie vergader minstens een keer per jaar, indien nodig.

5.2 Die kommissie benoem by sy konstituering na elke gewone sitting van
die Algemene Sinode
5.2.1

‘n voorsitter, ‘n ondervoorsitter en ‘n skriba, indien nodig;

5.2.2 ‘n dagbestuur vir die hantering van spoedeisende sake, bestaande
uit die voorsitter, ondervoorsitter en skriba;
5.2.3
6

sodanige onderkomitees as wat nodig is.

AANBEVELINGS

6.1 Die Algemene Sinode beveel by die sinodes aan om op sinodale,
rings- en gemeentelike viak ook kommissies vir leer en aktuele sake daar te
stel, sodat daar deurlopendheid van struktuur vanaf algemeen-sinodale tot
op kerkraadsvlak kan wees.
6.2 Die Algemene Sinode beveel aan dat die kantoor van die kommissie
in noue verband of met die Kweekskool of met die Teologiese Fakulteit van
Pretoria geskakel sal wees veral met die oog op biblioteek en flavors
ingsfasiliteite.
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR
LEER EN AKTUELE SAKE (AKLAS)
1 ‘n Kommissie vir leer en aktuele sake word deur die Algemene Sinode
benoem.
2

SAMESTELLING

2.1 Een lid met sekundus uit die ressort van elkeen van die sinodes; die
persone moet verkieslik die voorsitter en visevoorsitter van die ooreenstem
mende sinodale kommissie wees;
2.2 die doserende personeel van die departement dogmatologie van die
Teologiese Fakulteit te Pretoria, Stellenbosch en Bloemfontein met ‘n
maksimum van twee uit elke fakulteit;
2.3 die voltydse predikant in algemene sinodale diens vir leer en aktuele
sake;
2.4

predikante in diens van sinodes met opdrag leer en aktuele sake.

3 VAKATURES
Vakatures in die kommissie onder kategorie 2.1 wat gedurende die resés
ontstaan, word deur die Breë Moderatuur aangevul op aanbeveling van
die betrokke sinode.
4 OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die kommissie
4.1 adviseer die Algemene Sinode en sy betrokke kommissies in verband
met alle sake rakende die leer en leerstellig-etiese kwessies van aktuele
belang in die lewe en getuienis van die Kerk in hierdie wéreld;
4.2 w~rk in belang van ‘n goed ingeligte en gesonde protestantse mening
ten opsigte van aktuele sake en op die terrein en ter bevordering van ‘n
sedelik-gesonde openbare lewe;
4.3 behartig as koördinerende Iiggaam alle sake in hierdie verband wat
na horn verwys word, en Iei en aktiveer die Kerk in die bevordering van
openbare sedelikheid;
4.4 dra sorg vir navorsing en beplanning, inligting en voorligting en
statistiek in verband met die leer en aktuele sake en openbare sedes;
4.5 verteenwoordig in belang van hierdie opdragte die Kerk by die staat
en by ander kerke en liggarne wat dieselfde doel nastrewe;
4.6

administreer die fondse aan horn toevertrou;
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3.8 benoem die redakteurs van Die Kerkbode, Die Voorligter, en die
kompilator van Die Jaarboek.
4

KONSTITUERING EN VERGADERINGE

4.1 Tydens of na elke gewone vergadering van die Algemene Sinode kon
stitueer die nuut-saamgestelde kommissie en kies sy eie voorsitter en skriba.
4.2 Alle direkteure tree af op die eerste aigemene vergadering van die
maatskappye na afloop van ‘n Algemene Sinode van die NG Kerk. Direk
teure kan heraangestel word.
4.3 Ingevolge die Statute van die maatskappye vergader die lede van die
maatskappye een maai per jaar vir die jaarvergadering om die geouditeer
de jaarstate van die maatskappye te behandel.
4.4 Kragtens dieselfde Statute kan lede egter deur gevolrnagtigde ver
teenwoordigers wat namens hulie stem, die jaarstate behandel en ander
geldige besluite neem sodat dit nie vir die voile AKKP nodig is om jaarliks
te vergader nie.
4.5 Die direksies hanteer alie sake van die maatskappye streng volgens
die bepaiinge van die Maatskappywet in die beste belang van die publi
kasies van die NG Kerk.

70

REGLEMENT VAN DIE ALGEMENE KOMMISSIE
VIR KERKLIKE PUBLIKASIES (AKKP)
1 ‘n Kommissie vir kerklike publikasies word deur die Algemene Sinode
benoem.
2 SAMESTELLING
Die kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 Een lid (met secundus) uit die ressort van elkeen van die samestel
lende sinodes van die Algemene Sinode. Die lede hoef nie noodwendig
afgevaardigdes van die Algemene Sinode te wees nie.
2.2 Een lid in adviserende hoedanigheid aangewys deur die Algemene
Komitee van die Vrouediens/aksie.
2.3 Die redakteurs van die tydskrifte wat onder die beheer van die kom
missie val en die uitvoerende direkteur van Bybelkor.
2.4 Die kommissie het die reg om deskundiges vir ad hoc-sake te koop
teer.
3 OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die kommissie
3.1 kies kragtens die Statute van die Tydskrifmaatskappy van die NG
Kerk die direkteure van die maatskappy in sy hoedanigheid as ledever
gadering van die maatskappy;
3.2 kies kragtens die Statute van Bybelkor (die Bybelkorrespondensie- en
skolingskursusse van die NG Kerk) die direkteure en die Uitvoerende
Direkteur van die maatskappy in sy hoedanigheid as ledevergadering van
die maatskappy;
3.3 adviseer die Algemene Sinode insake die beleid vir kerklike tyd
skrifte, die Jaarboek en Bybelkor;
3.4 is deur die direksies van die voormelde rnaatskappye verantwoordelik
vir die uitgee en beheer van Die Kerkbode, Die Voorligter, Die Jaarboek en
die kursusse van Bybelkor;
3.5 beheer deur die direksies van die maatskappye die fondse aan horn
toevertrou;
3.6 gee aandag aan die verdere konsolidering en sarnesmelting van
kerklike tydskrifte en adviseer die Algemene Sinode in hierdie verband;
3.7

doen gereeld aan die Algernene Sinode verslag van sy werksaamhede;
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8.2.1 Twee verteenwoordigsters uit elke sinodale ressort, verkieslik die
voorsitter en visevoorsitter van die betrokke sinodale komitee;
8.2.2

die aktuarius van die Algemene Sinode;

8.2.3 een verteenwoordiger uit elke kommissie van die Algemene Sinode
waarin die Vrouediens/aksie verteenwoordig is.
8.3 Bevoegdhede van die Algemene Komitee
Die Algemene Komitee
8.3.1 bewerkstellig gereelde onderlinge gedagtewisseling en noue same
werking tussen die vrouedienste/aksies in die sinodale ressorte;
8.3.2 adviseer vrouedienste/aksies oor probleme of sake wat deur die
sinodale vrouedienste/aksies na die Algemene Komitee verwys word;
8.3.3 is die adviserende mondstuk van die vrouelidmate in sake van
algemene belang;
8.3.4

doen versiag aan die Algemene Sinode;

8.3.5 stel lektuur en ander hulpmiddele wat vir die vrouedienste/aksies
tot nut kan wees, beskikbaar;
8.3.6 bev€el name vai~ vrouelidmate aan vir benoeming in kommissies
van die Algemene Sinode, SOOS deur die Algemene Sinode bepaal;
8.3.7 hanteer, beheer en administreer beskikbare fondse op ‘n ad hoc
basis, soos byvoorbeeld vergaderkoste.
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6.3.4 beveel name van vroueiidmate aan vir benoeming in die kommis
sies van die ring soos die ring bepaai;
6.3.5
7

hanteer, beheer en administreer beskikbare fondse.

Sinodale organisasie

7.1 Die verspreiding van inligting, die verskaffing van advies op aan
vraag, en die organisasie van gesamentlike onderneminge word deur die
sinodale komitee behartig.
7.2

Samestelling van die sinodale komitee

7.2.1 ‘n Voorsitster, ondervoorsitster, sekretaresse en tesouriere SOOS deur
die sinodale konferensie of sinodale komitee verkies, en na gelang elke
sinode besluit:
7.2.2

‘n verteenwoordigster(s) deur elke ringskomitee aangewys;

7.2.3

die aktuarius van die sinode;

7.2.4 een verteenwoordiger van elke kommissie van die sinode waarop
die Vrouediens/aksie ook verteenwoordiging het.
7.3 Bevoegdhede van die sinodale komitee
Die sinodale komitee
7.3.1 reel een maal elke vier jaar voor die gewone vergadering van die
sinode ‘n sinodale konferensie, bestaande uit verteenwoordigers uit elke ge
meente;
7.3.2 doen aanbevelings by ringskomitees en by die sinode oor sake in ver
band met die Vrouediens/aksie;
7.3.3 lewer versiag oor die werksaamhede van die Vrouediens/aksie in
die sinodale ressort aan die sinode;
7.3.4 beveel name van vroueiidmate aan vir benoeming met voile
stemreg in sinodale kommissies van die sinode soos die sinode besluit;
7.3.5 benoem ‘n uitvoerende komitee en ander subkomitees soos wat
nodig mag wees;
7.3.6 hanteer, beheer en administreer fondse wat ingevoige die sinodaie
begroting beskikbaar is.
8

Algemene sinodale organisasie

8.1 Die koördinering van die vrouedienste in die sinodale ressorte is die
taak van die Aigemene komitee van die Vrouediens/aksie (AKV).
8.2

Samestelhng van die Algemene Komitee
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5.2.1 ‘n Voorsitster, ondervoorsitster, sekretaresse en waar nodig, ‘n te
souriere, gekies op ‘n algemene vergadering van vrouelidmate, met byvoe
ging, na gelang elke sinode besluit, van
5.2.2

die Ieidsters van die wyke, of wyksgroepe, of dienskomitees/groepe;

5.2.3

eggenotes van gemeenteleraars;

5.2.4

verteenwoordiging van die kerkraad.

5.3

Bevoegdhede van die gemeentekomitee

Die gemeentekomitee
5.3.1 reel byeenkomste van vrouelidmate;
5.3.2 benoem ‘n uitvoerende kornitee en sodanige subkomitees as wat
nodig mag wees;
5.3.3 beveel name van vrouelidmate aan vir benoeming op kommissies
van die kerkraad SOOS dit deur die kerkraad bepaal word;
5.3.4 lewer verslag aan die kerkraad en onderneem die skakeling met die
ringskomitee en die sinodale komitee;
5.3.5 hanteer en beheer fondse binne die raamwerk van verantwoording
aan die betrokke kerkvergadering.
6

Ringsorganisasie

6.1 Die verskaffing van voorligting en inligting, en die aansporing tot die
verwesenliking van die doelstellinge van die Vrouediens/aksie in die rings
ressort, word deur die ringskomitee behartig.
6.2 Samestelling van die ringskomitee
6.2.1 ‘n Verteenwoordigster(s) uit elke gemeentelike Vrouediens/aksie in
die ringsverband;
6.2.2

‘n verteenwoordigster(s) van die ring;

6.2.3

ander verteenwoordigers na gelang elke sinode besluit;

6.3 Bevoegdhede van die ringskomitee
Die ringskomitee
6.3.1 benoem ‘n voorsitster, ondervoorsitster en sekretaresse, wat ook as
‘n uitvoerende komitee optree;
6.3.2 reel een maal per jaar ‘n ope ringskonferensie, en verder sodanige
kursusse as wat nodig geag word;
6.3.3 ontvang verslae van die gemeentekomitees in die ringsressort, en
lewer op grond daarvan aan die ringsvergadering versiag;
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ALGEMENE REGLEMENT
DIENS/AKSIE
1

VIR

DIE

VROUE

INLEIDENDE OPMERKINGE

1 Onderstaande riglyne is van toepassing op sinodale ressorte waar daar
slegs een vrouedienswerk bestaan. Waar twee diensaksies nog naas mekaar
funksioneer, word voortgegaan volgens bestaande reglemente en huishou
delike bepalinge.
2 Die basis vir hierdie riglyne is artikel 55 van die Kerkorde, die Regle
ment vir die dienswerk van gelowiges en die Reglement van die AVSK.
3 Hierdie riglyne vir die organisering van die Vrouediens dien as die
raamwerk waarbinne elke sinode sy eie vrouediens moet organiseer deur ‘n
eie reglement waarvan die bepalinge nie in stryd mag wees met die riglyne
nie.
4 Sodanige huishoudelike bepalinge en wysiginge daarvan, geld eers
nadat die betrokke kerkvergadering sy goedkeuring daaraan verleen bet.
5 Hierdie riglyne kan slegs deur die Algemene Sinode in sitting gewysig
word.
2

RIGLYNE VIR DIE VROUEDIENS/AKSIE

1 Naam
Die Vrouediens/aksie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
2 Grondslag
Die Woord van God, soos vertolk deur die belydenisskrifte van die NG
Kerk.
3 Doelstelling
Om onder leiding en opdrag van die kerkvergaderinge die vrouelidmate te
aktiveer in die amp van die gelowige, sodat hulle toegerus kan wees vir hul
dienswerk op die werkterreine van die Kerk, naamlik Sending, Diens van
Barmhartigheid, Evangelisasie, Jeugarbeid en Leer en Aktuele Sake.
4 Gerigtheid
Die Vrouediens/aksie is gerig op al die vrouelidmate van die gemeente.
5

Gemeentelike organisasie

5.1 Die algemene organisasie van die plaaslike Vrouediens/aksie en die
koordinering van die werksaamhede van die verskillende wyke word deur
die gemeentekomitee gedoen.
5.2

Samestelling van die gemeentekomitee
65

6.4 Bedienaars van die Woord wat deur die Moederkerk aan die Dogter
kerk beskikbaar gestel word, word deur hulle bevestiging in die Dogterkerk
lidmate van die Dogterkerk.
6.5 Bedienaars van die Woord wat deur die Moederkerk beskikbaar
gestel is en dienswerk in die Dogterkerk verrig, staan ten opsigte van opsig
en tug onder die betrokke vergaderinge van die Dogterkerk. Die verant
woordelikheid van die Moeder- en Dogterkerke in hierdie verband word
deur onderlinge ooreenkoms gereël.
6.6 Sendingwerkkragte uit die Moederkerk wat volgens ooreenkoms
kerklike dienswerk in ‘n Dogterkerk verrig, kan kragtens hierdie dienswerk
lidmate van die Dogterkerk word solank hulle in die dienswerk bly.
6.7 Waar ‘n sendingwerkkrag vanweë praktiese omstandighede in geen
gemeente van die Moederkerk sy lidmaatsvoorregte kan uitoefen nie, en hy
ook nie volgens 6.6 lidmaat van die Dogterkerk geword bet nie, bly sy lid
maatsregistrasie in die register van die gemeente van die Moederkerk waar
hy lidmaat was voor sy vertrek na die sendingveld en by geniet sy lidmaat
skapsvoorregte in die plaaslike gemeente of werkkring van die Dogterkerk.
6.8 Sendingwerkkragte uit die Moederkerk wat lidmate van die Dogter
kerke volgens 6.6 geword bet, staan ten opsigte van opsig en tug onder die
betrokke Dogterkerk. Die verantwoordelikheid van die betrokke ver
gaderinge van die Moeder- en Dogterkerke in hierdie verband word deur
onderlinge ooreenkoms gereel.
6.9 Sendingwerkkragte wat nie lidmate van die Dogterkerke geword bet
nie, staan onder die opsig en tug van die Moederkei-k en die opsig van die
Dogterkerk. Getuienis met die nodige bewysstukke word van die Dogter
kerk in alle gevalle ingewin.
7 EKUMENIESE BETREKKINGE
Die Moeder- en Dogterkerke sal mekaar raadpleeg by die aangaan van
ekumeniese betrekkinge.
8 SKAKELING MET DIE OWERHEID
Wanneer die Kerk horn tot die owerheid moet rig oor aangeleenthede van
gerneenskaplike belang vir die Moeder- sowel as die Dogterkerk, word
sover moontlik onderling geraadpleeg.
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5

VERHOUDINGE

5.1 In die verhouding tussen die Moeder- en Dogterkerke moet die lid
mate, ampsdraers en kerkvergaderinge hulle weerhou van alle heerskappy
van die een oor die ander, aangesien Christus die alleenheerskappy oor Sy
kerk voer.
5.2 Die NG Kerk erken en aanvaar die wesenlike eenheid wat daar tussen
die Moederkerk en die Dogterkerke bestaan kragtens die gemeenskaplike
geloof in en verbondenheid aan dieselfde Here en sy Woord, en kragtens
die erkenning van dieselfde gereformeerde belydenis en kerkregering, en
begeer dat hierdie eenheid steeds in noue betrekking gehandhaaf sal word.
5.3 Indien enige wysiginge van die gemeenskaplike Belydenisskrifte deur
die Moeder- of Dogterkerde oorweeg word, geskied wedersydse raad
pleging deur die betrokke Algemene Sinodes.
5.4 Die verskillende vergaderinge met die Moeder- en Dogterkerke
raadpleeg, in ooreenstemming met die funksie van elkeen afsonderlik,
mekaar oor sake van gemeenskaplike belang.
5.5 Sodra daar ‘n Dogterkerk onder ‘n bevolkingsgroep tot stand gekom
het, kan die Moederkerk verder sendingwerk onder daardie bevolkings
groep onderneem in oorleg met die Dogterkerk.
5.6 Dit is noodsaaklik dat die lidmate van sowel die Moeder- as die
Dogterkerk ‘n positiewe Christelike getuienis deur woord en daad tot die
onderskeie bevolkingsgroepe laat uitgaan.
5.7 Die Moederkerk verleen na vermoë en indien nodig, aan die Dogter
kerke geestelike en stoflike huip.
5.8 Die verskillende dienste wat deur die Moederkerk in belang van die
sendingwerk onderneem is, kan indien nodig, aan die Dogterkerke
oorgedra word of na eis van omstandighede gesamentlik onderneem word.
6

BEDIENAARS VAN DIE WOORD EN SENDINGWERKKRAGTE

6.1 Die Moederkerk kan bedienaars van die Woord vir die Dogterkerk
beskikbaar stel. Hierdie leraars kan volgens voorafgaande ooreenkoms
beroep en bevestig word al na gelang die betrokke sinodes met mekaar
ooreengekom het.
6.2 Waar daar nog geen gemeente van ‘n Dogterkerk bestaan nie, kan
die Moederkerk sendelinge beroep, bevestig en uitstuur.
6.3 Die Moederkerk mag ook, waar daar reeds gemeentes van die
Dogterkerk bestaan, volgens onderlinge ooreenkoms ‘n sendeling beroep
en beskikbaar stel vir diens in die Dogterkerk.
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verband deur ring en sinode die plaaslike kerkraad in die uitvoering van
die sendingtaak steun.
3.4 Buite die gebied van die kerkverband kan die kerkraad, ring en/of
sinode sendingwerk onderneem.
3.5

Die Algemene Sinode bepaal die sendingbeleid.

3.6 Dit is die taak van die Moederkerk om bedienaars van die Woord en
hulpkragte vir die sendingtaak op te lei en uit te stuur.
3.7 Waar op ‘n bepaalde plek ‘n aantal gelowiges uit ‘n bevolkingsgroep
deur belydenis en doop saamgevoeg word en solank daar nog nie genoeg
same persone tot die besondere ampte van ouderling en diaken verkies kon
word nie, staan die lidmate saam met die betrokke bedienaar van die
Woord en die hulpkragte onder opsig en tug van die Moederkerk. Die
Moederkerk sal die lidmate so spoedig moontlik tot die vorming van ge
meentes lei.
3.8 Die Kerk maak ook gebruik van verskillende dienste (medies, onder
wys, lektuur, barmhartigheid, ens.) vir sover hierdie dienste die geleent
heid skep om die verkondiging van die evangelie met woord en daad te
bevorder.
4

NA KERKSTIGTING

4.1 Sodra daar ‘n gemeente of gemeentes onder ‘n bepaalde bevolkings
groep gevorm is, word lidmate elders onder dieselfde bevolkingsgroep ver
soek om, waar prakties moontlik, met hierdie gemeente(s) in verband te
tree.
4.2 Sodra daar meer as een gemeente onder ‘n bepaalde bevolkingsgroep
gevorm is, tree die gemeentes met mekaar in kerklike verband.
4.3 In die Dogterkerk voer Christus gesag deur die regering, opsig en tug
van sy kerklike vergaderinge.
4.4 Ook hierdie Kerk vind die sin en bestemming van sy bestaan daarin
dat hy deur God gebruik word in sy handeling met die mens en die wêreld.
4.5 Dit is die taak en roeping van die Kerk om die samelewingsverbande
van die bevolkingsgroep waarbinne hy bestaan in die hg van die Woord
van God te ondersoek met die oog op die reiniging en heiliging daarvan.
4.6 Die Kerk is verantwoordelik vir die instandhouding en inrigting van
sy erediens en die nakoming van sy Christelike rentmeesterskap.
4.7 The opleiding van bedienaars van die Woord uit sy eie bevolkings
groep is die verantwoordelikheid van die Dogterkerk. Solank as dit nodig
mag wees, geskied dit in samewerking met die Moederkerk.
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DIE ALGEMENE SENDINGREGLEMENT

1 VERKLARENDE INLEIDING
Die Algemene Sendingreglernent van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
is nie ‘n ooreenkoms tussen die NG Kerk en die ander Kerke in Nederduitse
Gereformeerde verband nie, maar is slegs ‘n duidelike standpuntstelling
van die kant van die NG Kerk. Die Algemene Sinode van die NG Kerk kan
egter die bepalinge daarvan van tyd tot tyd wysig om beter uitdrukking te
gee aan ooreenkomste wat bestaan of onderling tot stand kom tussen die
NG Kerk en die Kerke in die NG verband.
2

ALGEMEEN

2.1 Sending is die handeling van die drie-enige God, Vader, Seun en
Heilige Gees, met die wéreld, waardeur Hy uit die ganse menslike geslag
vir Horn ‘n gemeente deur sy Woord en Gees vergader (Heidelbergse
Kategisrnus Sondag 21), deur wie Hy sy Woord aan die gevaile wéreld laat
verkondig, die gemeenskap van die heiliges uit alle nasies en volke tot stand
bring en diens aan die wêreld in sy nood laat lewer vir die uitbreiding van
Gods koninkryk tot aan die voleinding.
2.2 Daarom aanvaar die NG Kerk die sin en bestemming van sy bestaan
om deur God gebruik te word in sy handelinge met die mens en die wéreld.
2.3 Gelowiges uit elke taal en nasie wat sodoende vergader word, vorm
met alie gelowiges ‘n eenheid in die ware geloof in Christus.
2.4 Sodat elkeen in sy eie taal die groot dade van God kan hoor en ver
kondig, word afsonderlike selfstandige kerke uit verskillende bevolkings
groepe tot stand gebring.
3 DIE VRUG VAN DIE SENDINGWERK TOT BY KERKSTIGTING
Waar ‘n nuwe sendingwerk begin word en tot tyd en wyl ‘n kerk gestig is
wat dan volgens sy kerkorde self die kerklike organisasie bepaal, word die
onderstaande prosedure gevoig;
3.1 Dit is die plig van die plaaslike kerkraad om elke Iidmaat te aktiveer
vir die uitvoering van die sendingtaak.
3.2 Elke plaaslike kerkraad onderneem die sendingtaak in die eerste pick
binne sy eie gemeente en in die tweede pick ook buite die grens, maar in
laasgenoemde geval alleen in oorlegpieging met en medewerking van die
betrokke kerkverband(e).
3.3

Waar die ornvang van die sendingtaak dit vereis, kan die kerk
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7 VERDERE BESLUITE MET BETREKKING TOT DIE BOSTAAN
DE
7.1 Dat hierdie Reglement die prosedures en besluite van die verskillende
sinodes met betrekking tot die tug en die geskilprosedures vervang.
7.2 Dat die wysiginge wat aan hierdie Reglement deur die Algemene
Sinode aangebring mag word, in werking tree sodra die Acta van die
Algemene Sinode verskyn. Intussen word alle tugsake en sake met betrek
king tot kerklike geskille volgens die bestaande reglemente behandel.
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Indien die ringskommissie oordeel dat die geskil deur die ring behan
del moet word, stel hy ‘n versiag vir die ring op en roep so spoedig moontlik
‘n vergadering van die ring byeen, met oproeping van die betrokke partye
en hul getuies.
2.6 By die ondersoek deur die ring geld die prosedure uiteengesit in
Bepaling 2.3 van die Reglement vir die Uitoefening van Kerklike Tug vir
sover dit van toepassing is. Aan die hand van die beredenering en/of
getuienis wat voor horn gelewer is, sowel as aan die hand van die rings
kommissie se versiag kom die ring tot ‘n bevinding wat hy saam met die
gronde daarvoor notuleer. Skriftelike kennis hiervan word aan die partye
gegee.
3 APPEL TEEN DIE BESLISSING VAN DIE RING
Appél teen die beslissing van die ring mag deur ‘n belydende lidrnaat of ‘n
kerkvergadering wat horn deur die besluit veronreg voel, of wat meen dat
die besluit in stryd is met die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde, by die
skriba van die sinodale kornmissie en desverkiesend daarna by die skriba
van die sinode aangeteken word, en dieselfde prosedure wat bepaal is met
betrekking tot appélle in tugsake word ook in appélle met betrekking tot
geskille deur die sinodale kornmissie en die sinode gevoig.
4 APPEL TEEN DIE BESLISSING VAN DIE SINODE
Ingevolge artikel 44.3 van die Kerkorde kan alleen sake in verband met
leergeskille of geskille tussen sinodes onderling of tussen sinodes en
mindere vergaderinge by wyse van hoer beroep voor die Algemene Sinode
dien. Dieselfde voorskrifte met betrekking tot die behandeling van leertug
deur die Algemene Sinode, is ook met betrekking tot die behandeling van
geskille van toepassing.
5 GRAVAMEN TEEN ‘N BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE
‘n Ongesensureerde lidrnaat of ‘n kerkvergadering wat beswaar op grond
van die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde teen ‘n besluit van die
Algemene Sinode het, mag sy beswaar by wyse van ‘n memorandum aan
die sinode of sinodale kommissie waaronder hy ressorteer voorlé. Die
sinode of sinodale kommissie oorweeg die beswaar en indien dit gehand
haaf word, word dit by wyse van ‘n beskrywingspunt aan die Algemene
Sinpde vir oorweging voorgele.
6 KOSTE MET BETREKKING TOT GESKILSAKE
Dieselfde reels met betrekking tot koste aan tugsake verbonde soos in 4 van
die Tugreglement neergele is, geld ook in verband met geskille.
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REGLEMENT VIR DIE
KERKLIKE GESKILLE
1

BESLEGTING

VAN

BEPALINGE VIR DIE KERKRAAD

1.1 In gevalle van geskille tussen lidmate van die gemeente wat onder die
aandag van die kerkraad korn, benoern die kerkraad, indien hy dit nodig
ag, ‘n kommissie uit sy midde wat dit as sy eerste taak moet sien om die
geskil op ‘n broederlike wyse by te lè.
1.2 Oordeel die kerkraad dat dit nie nodig is om eers ‘n kommissie van
ondersoek aan te stel nie, of indien die kommissie wat benoem is, nie die
geskil op ‘n broederlike wyse kan byle nie, word die partye opgeroep om
hulle geskil aan die kerkraad vir beslissing voor te lê.
1.3 By die ondersoek deur die kerkraad geld die prosedure soos in Bepa
ling 2.3 van die Reglement vir die Uitoefening van Kerklike Tug uiteen
gesit. Die kerkraad beslis oor die geskil, notuleer sy bevinding sowel as die
gronde daarvoor en gee skriftelik aan die partye daarvan kennis.
2 BEPALINGE VIR DIE RING
2.1 ‘n Belydende lidmaat of ‘n kerkvergadering wat horn deur die beslis
sing van die kerkraad verontreg voel, of wat rneen dat die besluit in stryd is
met die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde, mag binne 21 dae nadat hy
die besluit van die kerkraad ontvang het, skriftelik by die skriba van die
ring waarbinne die betrokke gemeente ressorteer, kennis van appel teen
die besluit gee met skriftelike kennisgewing aan die skriba van die kerkraad
(vgl. 23.2 van die Kerkorde).
2.2 Die appellant moet binne 21 dae nadat hy kennis van appél gegee
het, die ringskriba voorsien van ‘n duidelike, skriftelike uiteensetting van
die gronde van sy appél anders verval sy reg op appél.
2.3 Die skriba van die ring verkry by die kerkraad alle stukke wat op die
appél betrekking het en besorg dit aan die ringskommissie.
2.4 As eerste instansie neem die ring geskille tussen kerkraadslede, tussen
kerkrade, en tussen kerkrade en lidmate van die gemeentes in behande
ling.
2.5 Die ringskommissie vergader so spoedig moontlik en roep die partye
wat in die geskil betrokke is op om hulle geskil aan die ringskommissie vir
beslissing voor te lé. By ‘n ondersoek deur die ringskommissie geld die
prosedure in Bepaling 2.3 van die Reglernent vir die Uitoefening van
Kerklike Tug uiteengesit vir sover dit van toepassing is. Indien die rings
kommissie ‘n bevredigende skikking tussen die partye kan bewerkstellig, is
die aangeleentheid sonder meer afgehandel.
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Die klag(tes) van
(2)
gee met verskul
digde eerbied te kenne:
Dat die eerwaarde
(3)
ampsdraer van die
Nederduitse Gereformeerde gemeente
(4)
horn skuldig gemaak het aan die sonde van
(5)
deur op die dag van
die maand
(6)
van die jaar of daaromtrent, te
(7)
deur
(8)
tot groot skade en skande van die godsdiens en van sy
heilige amp. Mag dit u derhaiwe behaag om te gelas dat hierdie aanklag
gedien word op die weleerwaarde
(3)
en dat
hy opgeroep word om te verskyn voor u om horn daarop te verantwoord;
en dat, as hy skuld erken, of as dit teen horn vasstaan, sodanige sensuur
op horn toegepas word as wat deur die Woord van God en die kerklike
bepalinge betreffende die tug van die Kerk in sulke gevalle voorgeskryf
word. Of, ingeval u anders mag oordeel, mag dit u dan behaag om in
die onderhawige geval te handel soos dit vir u nuttig en gepas mag
voorkom.

(9)

N.B. In die ruimte deur die syfers in die bestaande vorm aangedui, moet
die volgende ingevul word:
1

Die naam van die ring by wie die kiag ingedien word.

2

Die naam van die klaer, een of meer.

3

Die naam van die aangeklaagde(s).

4

Die naam van die gemeente waar hy ‘n ampsdraer is.

5

Die naam van die kwaad wat bedryf is, by. dronkenskap.

6

Die datum.

7

Die plek waar die sonde bedryf is.

8 Die wyse waarop die sonde gepleeg is. As daar verswarende omstan
dighede bykom, SOOS by. dat die sonde in die openbaar gepleeg is, of op die
dag van die Here, of dat die wandaad, by. dronkenskap, ‘n gewoonte of
hebbelikheid geword het, dan moet dit hier meegedeel word.

9

Handtekening van die klaer(s).
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vergadering in die hande van die skriba van die Algemene Sinode gestel,
behaiwe wanneer stukke ingevolge die reglernent van orde as ‘n spoed
eisende saak deur die vergadering aanvaar word na raadpleging en
aanbeveling van die Moderatuur.
3.4.3 Die vergadering word bedien deur ‘n volledige en beredeneerde advies van die Algemene Regskommissie ingeval van ‘n buitengewone
Algemene Sinode of deur die Tydelike Regskommissie ingeval van ‘n
Algemene Sinode. Hierdie kommissie het die bevoegdheid orn enige in
ligting of advies wat benodig word, in te win.
3.4.4 Die volgende afgevaardigdes mag dan nie op die Algernene Sinode
sitting neern nie:
1

Die klaer of lede van die kerkvergadering wat kia;

2

die aangeklaagde(s);

3 lede wat as lede van mindere vergaderinge re~ds oor dieselfde saak
uitspraak gegee het;
4

lede wat in dieselfde saak of een of ander tyd as getuies opgetree het.

Die lede van die Tydelike of Algernene Regskommissie se sittin~gsreg
bly onaangetas.
34.5 Op ‘n geslote vergadering van die lede wat na die suiwering oorbly,
beoordeel die Algemene Sinode die saak deur ‘n twee-derde meer
derheidsbesluit van die aanwesige lede na aanleiding van die stukke en die
bevindinge en aanbevelings van die Tydelike of die Algemene Regs
kommissie, en stel daarna die partye van die bevindinge en die uitspraak
skriftelik in kennis.
4

OPHEFFING VAN DIE TUG OF VERDERE TUGMAATREELS

4.1 In die gevalle van voiharding in die sonde of verset teen kerklike tug
maatreëls en die noodsaaklikheid van die toepassing van verdere tug
maatreëls, of van die opheffing van bestaande tugmaatreels korn ‘n nuwe
saak na yore en word dit behandel deur die personeel van die betrokke
kerkvergadering wat op die tydstip in çliens is of daartoe afgevaardig word.
4.2 Die ander reelings wat vir ‘n voorlopige en ‘n finale ondersoek geld,
geld ook in hierdie handelinge van die betrokke kerkvergaderinge.
5

KOSTE AAN TUGSAKE VERBONDE

5.1 ‘n Klaer of ‘n appellant word by die aanvang van die tugondersoek in
kennis gestel van die feit dat die eventuele koste van die saak van horn of
haar gevorder mag word indien die betrokke vergadering so besluit.
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5.2 ‘n Kerkvergadering wat tug uitoefen of oor ‘n appél beslis word aan
die einde van die vergadering met ‘n versiag deur sy kommissie vir finansies
of in die geval van die sinodale k~mmissie ‘n ad hoc-kommissie bedien, wat
‘n beraming van die koste aan die tugsaak verbonde bevat.
Die volgende word bereken:
1

Koste verbonde aan die opstel van die duplisering van stukke;

2

Koste van die versending of die verspreiding van stukke;

3 Noodsaak1ik~
kommissies;

reis-

en

verblyfkoste

van

lede

van

die

ondersoek

4 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede van die kerkvergadering
volgens die sinodale skaal in hierdie verband.
Professionele regskoste mag nie in berekening gebring word nie.
5.3 Nadat die beraming goedgekeur is, besluit die vergadering aan wie
betaling moet geskied en wie die koste aan die tugsaak verbonde moet dra.
Die skriba behartig die administrasie van die koste.
5.4 Indien ‘n party aandring op ‘n buitengewone vergadering van die
sinodale kommissie of van die sinode of die Algemene Sinode vir die
oorweging van sy saak moet by, voordat van die vergadering kennis gegee
word, ‘n bedrag as kostewaarborg inbetaal soos deur die verantwoordelike
kommissie wat in spoedeisende sake namens die betrokke kerkvergadering
handel, vasgestel is.
VORM VIR DIE INDIENING VAN KLAGTES
Klagtes met betrekking tot die lewenswandel en die leer
1. Klagtes mag by ‘n kerkraad in die vorm van ‘n brief ingeklee word,
met dien verstande dat dit die volgende primere gegewens bevat:
1.1

Dit moet behoorlik onderteken wees.

1.2

Dit moet die aangeklaagde(s) ondubbelsinnig aandui.

1.3

Dit moet die tugwaardige sonde waaroor gekia word, beskrywe.

1.4 Indien dit van toepassing kan wees, moet die tyd en plek van die
beweerde wandaad vermeld word.
2. Vir die inlewering van klagtes by die ring, kan die volgende vorm as ‘n
leidraad gebruik word:
Aan die voorsitter van die Ring van
(1)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ou-Testamentiese wetenskap
Nuwe-Testamentiese wetenskap
Dogmatiek
Gereformeerde Etiek
Kerkgeskiedenis, insluitende Vaderlandse Kerkgeskiedenis
Dogmengeskiedenis
Gereformeerde Kerkreg
Diakoniologiese (amptelike) vakke
Sendingwetenskap
Besondere eksaminering in die spesialisasievakke van elke kandidaat.

5.1.6.2 Die praktiese dccl, afgeneem deur die eksamenkommissie, met
die oog op die volgende:
1
die geskiktheid van die kandidaat om die Kerk ooreenkomstig die Skrif
en die Belydenis te dien, en sy innerlike gehegtheid aan die leer van die
Kerk. Met die oog hierop sal ‘n lid of lede van die eksamenkommissie wat
vir die betrokke vakke verantwoordelik is indien moontlik, die mondelinge
eksamens aan die einde van die vierde jaar bywoon en aan die eksamen
kommissie verslag doen;
2
sy beweegredes om bediepaar van die Woord te word, en sy per
soonlike godsvrug;
3
sy bekwaamheid in die beoefening van die predikkunde, ook deur
mondelinge voordrag wat indien moontlik voor ‘n lid van die eksamen
kommissie gelewer is. Met die oog hierop moet ‘n geskrewe proefpreek ‘n
maand voor die eksamen ingelewer word;
4
sy geskiktheid in die beoefening van die pastorale sorg, waarvoor die
eksamenkommissie insae het in die vertroulike versiag van die leraar(s)
onder wie die student sy praktiese werk in ‘n gemeente gedoen het.
5
Verder word die geskiktheid van die kandidaat in ‘n samespreking
tussen die eksamenkommissie en die raad van dosente bespreek. Die raad
van dosente bevestig skriftelik dat die kandidaat die voorgeskrewe kursusse
met vrug gevoig het, en die eksamen suksesvol afgele het; dat by minstens
een maand onder die toesig van ‘n diensdoenende leraar van die Kerk
ondervinding opgedoen bet en van die praktiese aspekte van die ge
meentelike bediening, dat hy onder die toesig van een van die dosente ‘n
proefpreek gelewer bet, en dat sy sedelike gedrag onbesproke is.
6
Van die kandidate word verder vereis:
6.1 ‘n Verklaring van die kerkraad onder wie die kandidaat ressorteer
aangaande sy kerklike lidmaatskap, die suiwerheid van sy leer en
voorbeeldigheid van sy lewenswandel;
6.2

bewys dat die kandidaat se eksamengelde betaal is;
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6.3 ‘n mediese sertifikaat ten opsigte van goeie gesondheid op ‘n voor
geskrewe vorm.
Bostaande stukke, in 6 genoem, moet verkieslik een maand voor die
eksamen by die skriba van die eksarnenkommissie ingelewer wees. Die
skriba lê by die aanvang van die eksamen die stukke aan die eksarnen
kommissie voor.
5.1.7 Stemming oor toelating
Oor die aanbeveling van ‘n kandidaat vir die formele legitirnasie word deur
‘n volstrekte meerderheid van stemme, en wel met geslote stembriefies,
beslis. Die eksamenkornmissie beveel die kandidate wat in die ondersoek
geslaag het, deur die kuratorium by die Algemene Regskommissie vir
legitirnasie aan.
5.1.8 Redes vir afwysing bekend gemaak
Indien die eksamenkommissie besluit om ‘n kandidaat af te wys, word aan
hom die redes vir die besluit bekend gemaak en/of aangedui in watter
vakke hy te swak bevind is.
5.1.9 ‘n Kandidaat wat afgewys is, word volgens die diskresie van die
eksamenkommissie weer op ‘n tyd deur die kommissie bepaal tot die
eksamen toegelaat. Intussen moet hy horn van die openbare evangelie
prediking onthou.
5.2 Colloquium Doctum
Ingevolge artikel 5.6 van die Kerkorde word Colloguium Doctum deur die
eksamenkommissie afgeneem.
5.2.1

Vereistes vir toelating tot Colloguium Doctum

5.2.1.1 bewys van goeie sedelike gedrag deur rniddel van ‘n getuigskrif
uitgereik deur die bevoegde outoriteite;
5.2.1.2 bewys van ‘n toelatingseksarnen, gelykstaande aan die admissie
eksamen, wat die kandidaat afgele het aan ‘n universiteit of seminariurn
wat deur die NG Kerk erken word;
5.2.1.3 bewys dat hy ‘n volledige teologiese kursus van rninstens vier jaar
aan ‘n sodanige universiteit of serninarium deurloop het in die hoofvakke
wat vir die proponentseksarnen vereis word (vergelyk 5.1.3);
5.2.1.4 bewys dat hy die proponentseksarnen of ‘n ander gelykwaardige
eksamen met goeie gevoig afgele het;
5.2.1.5 bewys dat hy deur die sinode of ‘n sinodale kommissie ondersoek
is met betrekking tot die wedergeboorte deur die Heilige Gees, die per
soonlike ondervinding van die genade van God en geestelike geskiktheid vir
die evangeliebediening.
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‘5.2.2 Inhoud van die Colloquium Doctum
As iernand by die Colloquium Doctum deur die betrokke eksamen
kommissie afgewys word, mag hy horn na ses maande weer aanrneld vir
herondersoek.
5.2.4 Aanbeveling vir legitimasie
Nadat Colloquium Doctum tot bevrediging van die eksarnenkommissie
afgele is, word die kandidaat deur die kuratorium vir legitirnasie by die
Algemene Regskommissie aanbeveel.

5.3 Legitimasie
Ingevolge artikel 6 van die Kerkorde is die Algemene Regskommissie met
die legitimasie van eertydse predikante en proponente belas.
5.3.1 Ampsbelofte
Die geeksarnineerde verklaar na toelating met ‘n plegtige eed dat hy, om
standplaas te verkry, geen ooreenkoms aangegaan of gifte gegee het nie of
ooit sal aangaan of gee nie; en dat hy nie daarvan bewus is dat dit deur ie
mand van sy kant af of in sy belang aangegaan of gegee is of aangegaan of
gegee sal word nie; en dat hy ook nimmer ‘n standplaas sal soek, of aan
neem waarvan hy kan vermoed dat dit deur enige voorwaarde, belofte of
watter middele ook van ‘n voorafgaande ooreenkoms aan horn opgedra
word.
5.3.2 Ondertekening van die Belydenisskrifte
Die geeksamineerde bekragtig bowendien met sy naamtekening ‘n plegtige
verkiaring en belofte in ooreenstemming met die formulier wat daarvoor
opgestel is en wat betrekking het op die Belydenisskrifte.
5.3.3 Plegtige toelating
Die geeksamineerde word, met ‘n gepaste toespraak deur die Aktuarius
van die Algernene Sinode of ‘n lid van die Algemene Regskommissie tot die
evangeliebediening toegelaat. In die reel geskied dit by geleentheid van ‘n
openb are kerklike byeenkoms wat vir die doel as afsluiting van die jaar se
werksaamhede in oorleg met die kuratorium, gereel is. ‘n Akte van legi
timasie, namens die Algemene Regskommissie deur twee lede van die kom
missie onderteken, word aan horn uitgereik.
5.3.4 Kennisgewing in die amptelike blad
Die aldus gelegitimeerde verkry die titel van proponent. Van sy legitirnasie
word terstond in die amptelike blad van die Kerk kennis gegee. Pro
ponente is beroepbaar vanaf die oomblik van hulle legitimasie.
5.3.5 Die bevoegdhede van ‘n proponent
Die status van ‘n proponent is deur ‘n reglement van die Algernene Sinode
in hierdie verband bepaal.
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5.3.6 Ouderdomsbeperking vir beroeping
‘n Proponent is nie beroepbaar voordat hy die ouderdom van twee en twin
tig jaar bereik het nie, en ‘n persoon kan nie gelegitimeer word as hy ouer
as sestig jaar is nie.
5.3.7 Eis aan studente met buitelandse studie
Studente van ons Kerk wat in die buiteland studeer het, word nie
gelegitimeer voordat hulle hul proponentseksarnen afgele het nie.
5.3.8 Vereistes vir verdere studie
Kandidate tot die heilige diens wat hulle vierjarige studiekursus met sukses
voltooi het, rnaar wat gevra het orn tydelik nie beskikbaar te wees vir die
aktiewe bediening nie omdat hulle in die binne- of buiteland verder wil
studeer, mag gelegitimeer word, rnaar moet jaarliks in Oktober ‘n vorder
ingsrapport by die Algemene Regskommissie inlewer, en moet hulle na
twee jaar weer by die Algemene Regskommissie aanmeld vir verlenging
van die studietydperk indien nodig.
5.3.9 Eise vir legitimasie van predikante of proponente uit kerke van
gereformeerde belydenis
Gewese lidmate van ander kerke, wat ‘n teologiese opleiding ontvang het
aan ‘n inrigting van gereformeerde belydenis en wie se bediening en/of lid
maatskap in daardie kerk beeindig is kan, nadat hulle langs die ordelike
weg lidmate van die NG Kerk geword het, by die ring aansoek doen om ‘n
aanbeveling om tot die evangeliebediening toegelaat te word.
Die ring win in ‘n sodanige geval alle moontlike inligting omtrent die
kandidaat in by die kerkrade en ringe van die NG Kerk waar hy woonagtig
was sedert hy lidmaat van ons Kerk geword het, asook van die ornstan
dighede waaronder hy die bediening in sy vorige kerk verlaat het. Nadat
die aanbeveling van die ring deur die sinode of sinodale kommissie
bekragtig is, moet hy horn wend tot die eksamenkommissie, wat beslis of
die kandidaat tot aanvuilende opleiding toegelaat moet word en, indien
wel, ook oor die vereistes van die aanvullende opleiding.
Daarna ondersoek die eksamenkornrnissie horn met die oog op die
moontlike aanbeveling by die Algernene Regskomrnissie vir legitirnasie.
5.3.10 Persone uit inrigtings van nie-erkende kerke
Van persone wat ‘n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding aan inrig
tings van nie-erkende kerke gevoig het, word verwag orn die voile teoiogiese
studie aan een van die fakulteite waar predikante van die NG Kerk opgelei
word, te voitooi.
5.3.11 Persone uit inrigtings van erkende kerke
‘n Persoon wat ‘n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding aan inrig
tings van erkende kerke gevoig het, word deur die eksamenkomrnissie in
oorleg met die raad van dosente aileen toegelaat indien bewys gelewer
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word dat die opleiding van die betrokke kandidaat beantwoord aan
vereistes wat gelykstaande is aan die standaard van opleiding van die NG
Kerk. ‘n Sodanige aansoeker word dan toegelaat om die deel van die oplei
ding wat nog ontbreek aan te vul om te voldoen aan die vereistes van ‘n
voiledige kursus en mag, na aflegging van die proponentseksamen (gewysig
volgens die bepaaide omstandighede), gelegitimeer word.
5.3.12 Persone uit nie-kerklike inrigtings of fakulteite
‘n Persoon wat sy teologiese opleiding geheel of gedeeltelik aan ‘n inrig
ting/fakulteit wat nie aan ‘n kerk verbind is nie en waar die NG Kerk geen
inspraak by die aansteiling van dosente of by die keuring, toesig, dissipline,
opleiding en begeleiding van studente het nie, moet die voile teologiese
kursus aan een van die teoiogiese fakuiteite waar predikante van die NG
Kerk opgelei word, voitooi alvorens hy gelegitimeer kan word.
6

VERDERE SINODALE BEPALINGE

Die betrokke sinode of sinodes wat beheer oor die teologiese inrigtings
uitoefen, kan na gelang van piaashke omstandighede en verhoudinge tot
hulle universiteite verdere bepahnge neerié, op voorwaarde dat hulle nie in
stryd is met die besiuite van die Aigemene Sinode soos in hierdie regiement
vervat nie.
Dit geld beide vir die teologiese kursus en vir die funksie van die
kuratoria waar die betrokke sinodes bepalinge het in verband met die
beroeping van dosente, toesig oor dosente, verhouding tussen die teologiese
fakuiteit en die departement Bybelkunde, ensovoorts.
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REGLEMENT VIR DIE STATUS VAN PREDIKANTE
EN PROPONENTE
1

ALGEMENE UITGANGSPUNTE

1.1 Met betrekking tot die amp van bedienaar van die Woord bestaan
daar twee basiese vorme en status, naamlik die van proponent, dws ‘n per
soon wat die inwendige roeping ontvang het en wat voidoen het aan die
vereistes wat die Kerk vir die evangeliebediening stel, en die van predikant,
dws ‘n persoon wat die inwendige sowel as die uitwendige roeping deur ‘n
gemeente ontvang het en bevestig is.
1.2 Sonder die uitwendige roeping deur die institutére Kerk kan nie
mand predikantstatus verkry of behou nie.
1.3 Indien ‘n leraar fl ~05 oorweeg waartoe hy wel geen kerklike roeping
ontvang bet nie, maar wat na die oordeei van die Algemene Regs
kommissie ingevolge artikel 11.2 van die Kerkorde ‘n geestelike karakter
dra en met die verkondiging van die Woord in regstreekse verband staan
en ten bate van die NC Kerk geag word, kan proponentstatus aan so ‘n
leraar verleen word.
1 .4 Voltydse studie is aanbeveiingswaardig, mits dit nie ‘n onredelike las
op die predikantepensioenfonds lé en aldus die predikantekorps as geheel
benadeel nie.
2

DIE STATUS VAN PREDIKANT

2.1

Die volgende persone het die voile status van predikant:

2.1.1 Persone wat die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die
Kerk deurloop bet, die vereiste eksamens met goeie gevoig afgelé het,
toegelaat is tot die verkondiging van die evangelie en beroepbaar verklaar
is; en
2.1.2

deur ‘n gemeente beroep en daarin bevestig is.

2.1.3 Aan hulle word namens Christus die bevoegdheid verleen tot die
voile ampswerk as predikant ingevolge artikel 9 van die Kerkorde.
2.1.4 Hulle mag deel in die eer en waardigheid aan die amp verbonde en
mag die titel van bedienaar van die Goddelike Woord (V D M) gebruik.
2.2 Die volgende persone het ook die voile status van predikant, maar
met beperkte ampswerk:
2.2.1 Persone wat die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die
Kerk deurloop bet, die vereiste eksamens met goeie gevolg afgele bet,
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toegelaat is tot die verkondiging van die evangelie, beroepbaar verklaar en
bevestig is, rnaar
2.2.2

wat nie op die oombiik aan ‘n gemeente verbonde is nie.

2.2.3 Aan hulle word namens Christus die bevoegdheid verleen tot
gedeeltelike ampswerk op uitnodiging van ‘n kerkraad, naamlik die ver
kondiging van die Woord, die diens van die gebede en die bediening van
die sakramente, die kategetiese onderwys, die herderlike sorg en deelnem
ing aan ampshandelinge soos bevestiging van ampsdraers en die afneem
van openb are belydenis van lidmate.
2.2.4

Hulle is die volgende:

2.2.4.1
sentra.

Professore en dosente aan die Kerk se drie teologiese opleiding.

2.2.4.2 Predikante in diens van die Kerk in breër verband, wat insluit
predikante in sinodale diens, predikante in diens van ‘n ring of ringe vir ‘n
gemeenskaplike taak binne die ringsressort, predikante in diens van die
Bybeigenootskap, die SAUK se Godsdiensdepartement en Transwèreld
radio.
2.2.4.3 Emeriti, dit is diegene wat met voile eer weens ouderdom of
verswakte gesondheid uit die diens ontsiaan is.
2.2.4.4 Predikante wat besig is met voitydse studie en daartoe op
aanbeveling van hul ringe/ringskommissies die veriof namens die Kerk van
die Algemene Regskommissie verkry het.
2.2.4.5 Persone wat behoud van status met die oog op verdere studie
verkry het, moet binne ses maande na die veriening van sodanige status
behoud deur die Aigemene Regskommissie bewys lewer dat met die studie
‘n aanvang gemaak is, en verder jaarliks in Oktober ‘n vorderingsrapport
by die Algemene Regskommissie indien, wat die tydperk van studie tot
hoogstens vier jaar kan verleng.
2.2.5 Hulle mag deei in die eer en waardigheid aan die amp verbonde en
mag die titei van bedienaar van die Goddehke Woord (V D M) gebruik.
3

DIE STATUS VAN PROPONENT

3.1

Die voigende persone verkry die status van proponent in die Kerk:

3.1.1 Persone wat die teologiese opleiding voigens die voorskrifte van die
Kerk deurioop het, die vereiste eksamens met goeie gevolg afgeie het,
toegelaat is tot die verkondiging van die Woord en dus beroepbaar
verkiaar is.
3.1.2

Huile word toegeiaat tot ‘n gedeelte van die ampswerk van
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predikant, naarnlik die nie-amptelike verkondiging van die Woord en die
diens van die gebede.
3.1.3 Hulle bet hulseif aangebied vir die amp van bedienaar van die
Woord, is deur die Kerk daartoe bevoegd verklaar en wag nou op ‘n beroep
na ‘n gerneente.
3.2

Aan die volgende persone word ook die status van proponent verleen:

3.2.1 Persone soos hierbo in 3.1.1 genoem, maar wat gevra het om
tydelik nie beskikbaar te wees vir die amp nie omdat hulle besig is met
verdere studie, of as dosente in ‘n teologiese yak (Bybelkunde, Hebreeus en
Grieks ingesluit) aan ‘n inrigting vir hoer onderwys werksaam is.
3.2.2 Persone wat ander geestelike werk doen waarvoor hulle verlof
namens die Kerk van die Algemene Regskommissie verkry het.
3.2.3 In albei gevalle het hulle slegs gedeeltelike ampsbevoegdheid, soos
in 3.1.2 hierbo.
3.2.4 Omdat niemand egter onbepaald die bevoegdheid as proponent
kan verkry sonder om horn inderdaad vir die bediening aan te bied nie,
moet sulke persone aan wie die status van proponent verleen is, hulle elke
twee jaar by die Algemene Regskommissie aanmeld en met opgawe van
redes aansoek doen om verlenging van status.
3.2.5 Solank hierdie persone die status van proponent het, is hulle
beroepbaar.
3.2.6 Proponente wat behoud van status met die oog op studie verkry,
moet binne ses maande bewys lewer dat hulle vir studie ingeskryf het, en
jaarliks teen Oktober ‘n vorderingsverslag, gesertifiseer deur die promotor,
aan die Algemene Regskommissie voorlê met die oog op verlenging van die
studietydperk tot ‘n maksimum van vier jaar.
4 DIE STATUS VAN GELOWIGE
Ander persone wat wel ‘n teologiese opleiding deurloop bet en toegelaat is
tot die verkondiging van die Woord, of wat reeds in ‘n gemeente bevestig
is, maar die bevoegdheid van predikant of proponent verloor bet of dit nog
nie verkry het nie, beklee die status van elke ander gelowige in die Kerk.
5 DIE WEGNEEM VAN REGTE EN VOORREGTE
Gelegitimeerdes aan wie behoud van status toegeken is, se status bly
onaangetas indien die Algernene Sinode later die voorwaardes vir die
behoud van status wysig, mits sodanige persone in leer en lewe bly voldoen
aan die algemene vereistes vir behoud van status en aan die besondere
voorwaardes wat oorspronklik by hulle behoud van status gegeld bet.
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6

VERLIES EN HERSTEL VAN STATUS

6.1 Verlies van status
‘n Predikant of ‘n gelegitimeerde proponent verbeur sy status as evangelie
dienaar, en van hierdie feit gee die skriba van die Algemene Regskom
missie in die amptelike orgaan kennis, indien hy
6.1.1 ‘n werk wat nie onder artikel 11 van die Kerkorde inbegrepe is nie,
aanvaar (wat nie geld vir ‘n emeritus wat ingevolge die bepalinge van die
betrokke pensioenfonds emeritaat aanvaar het nie) of
6.1.2 in ‘n politieke bestuursliggaam dien of horn as kandidaat in ‘n
nominasie- of verkiesingstryd beskikbaar stel, of
6.1.3

horn deur woord en daad van die NG Kerk afskei, of

6.1.4 wanneer hy sy bedanking om ander redes as siekte of ouderdom by
die plaaslike kerkraad indien en dit deur die kerkraad na raadpleging van
die ring of die ringskomrnissie aanvaar word, sonder dat of voordat hy van
die Algemene Regskornmissie verlof tot behoud van status ontvang het, of
6.1.5 skriftelik aan die skriba van die Algemene Regskommissie kennis
gee dat hy die amp van bedienaar van die Woord neerlê, of
6.1.6 geestelike dienswerk verrig waartoe hy van die Kerk geen roeping of
sending ontvang het nie en waarvoor hy geen verlof tot behoud van status
van die Algemene Regskommissie ontvang het nie, of
6.1.7

deur ‘n sinode afgesit word.

6.3 Herstel van status
Legitimasie van ‘n persoon wat sy status verloor het, mag slegs geskied
onderhewig aan die voorskrifte van artikel 66.3 en 4 van die Kerkorde
nadat aan die vereistes van Colloquium Doctum voldoen is.
6.3.1 ‘n Evangeliedienaar wat met behoud van status uit die amptelike
bediening getree het, of ‘n proponent, bly beroepbaar en hoef nie by ont
vangs van ‘n beroep Colloquium Doctum af te lé nie, maar moet die
Belydenisskrifte opnuut onderteken. Hierdie ondertekening geskied in die
teenwoordigheid van die voorsitter van die kerkraad, wat die betrokke stuk
stuur na die aktuarius van die sinode, wat dit aan die argief van die
Algemene Sinode in Kaapstad vir bewaring besorg.
6.3.2 ‘n Evangeliedienaar wat sy status verloor het deur afsetting of
bedanking en vir herstel van status aansoek wil doen, moet die volgende
prosedure voig:
6.3.2.1 Hy moet skriftelik aansoek doen by die ring wat demissie verleen
het, of in geval geen amptelike demissie verleen is nie, die ring binne wie se
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ressort die gemeente of liggaam in wie se diens hy gestaan het onmiddellik
voor sy verlies van status, val.
6.3.2.2 Hierdie ring ondersoek die hele aangeleentheid grondig met
inagneming van artikel 66.3 van die Kerkorde en win ook getuienis in van
al die kerkrade en ringe binne wie se ressort die betrokke persoon woon
agtig was sedert hy uit die bediening getree het.
6.3.2.3 Die ring voorsien ‘n gemotiveerde versiag met sy aanbevelings
direk aan die sinode of die sinodale kommissie binne wie se ressort die ring
val en lê alle ter saaklike stukke voor.
6.3.2.4 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie stuur na die ont
vangs daarvan die stukke na die Aktuarius van die Algemene Sinode met
die oog op sy advies aan die sinode of sinodale kommissie.
6.3.2.5 Indien die sinode of die sinodale kommissie die aansoek weier,
word dit met opgawe van redes aan die applikant skriftelik berig. Teen die
beslissing van die sinodale kommissie mag die applikant appél aanteken by
die volgende gewone sitting van die sinode of by ‘n later geleentheid ‘n
nuwe aansoek indien.
6.3.2.6 Indien die sinode/sinodale kommissie die aansoek goedkeur,
word die applikant ingevolge 5.2.1.5 van die Reglement vir die reeling van
die opleiding en legitimasie van evangeliedienaars ondersoek, en indien die
uitslag positief is word hy na die betrokke eksamenkommissie vir Collo
quium Doctum verwys, of by die Algemene Sinode vir herstel van status
aanbeveel.
6.3.2.7 Na bevredigende aflegging van Colloquium Doctum word hy vir
legitimasie by die Algemene Regskommissie aanbeveel.
6.3.2.8 ‘n Eertydse predikant, wat in sy amp herstel word, word nie weer
met oplegging van hande bevestig nie.
7 HERTOELATING VAN GESKEIDES TOT DIE BEDIENING
Waar ‘n persoon wat ‘n predikant was en geskei is aansoek om hertoelating
tot die bediening doen, word die volgende riglyne deur die betrokke in
stansies in ag geneem:
7.1 In elke geval moet met die grootste omsigtigheid te werk gegaan word
en toegesien word dat die besluite van kerkraadsvergaderinge met betrek
king tot egskeiding en hertrou behoorlik nagekom is.
7.2 Hierna kan hertoelating oorweeg word indien die betrokke persoon
geskei is omdat sy vorige vrou owerspel gepleeg het en dit bo redelike twyfel
bewys is dat hy die onskuldige party is.
7.3 Ander gevalle kan alleen oorweeg word waar geen huweliksontrou by
die man was of waar daar geen ergerlike omstandighede was nie.
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REGLEMENT VIR DIE UITOEFENING VAN DIE
TUG EN DIE BESLEGTING VAN GESKILLE
DIE UITOEFENING VAN DIE TUG
Klagtes en gerugte
‘n Tugondersoek vind plaas na aanleiding van:
1. Die indiening van ‘n kiag of klagtes per brief of op die aanbevole vorm
deur ‘n ongesensureerde lidmaat, ‘n kerkraad of ‘n kuratorium by die
kerkvergadering wat ingevolge artikel 63 van die Kerkorde die opsig en tug
oor die aangeklaagde het, of
2. die kennisname deur ‘n lid of lede van ‘n kerkvergadering van ‘n
verspreidende nadelige gerug of gerugte aangaande diegene wat aan sy op
sig en tug onderworpe is.
3. ‘n Klaer mag die kiag teen ‘n aangeklaagde nie sonder die toestemm
ing van die betrokke kerkvergadering sowel as die aangeklaagde terugtrek
nie.
1
1.1

DIE VOORLOPIGE ONDERSOEK DEUR ‘N KOMMISSIE
Bepalinge vir die Kerkraad

1.1.1 Na die ontvangs van ‘n kiag of ‘n nadelige gerug, benoem die
kerkraad ‘n kommissie van ondersoek indien dit nodig geag word. Van sit
ting op sodanige kommissie word persone wat in die eerste en tweede graad
van enige partye* verwant is, uitgesluit.
1.1.2 Die kommissie van ondersoek voorsien aan die aangeklaagde of die
persoon oor wie die nadelige gerug gaan, skriftelik die klag of die inhoud
van die gerug, en roep die partye met hulle getuienis op om voor die kom
missie te verskyn met die oog op ‘n ondersoek na die kiag of die gerug. Die
prosedure by die ondersoek is soos in 2.3 uiteengesit.
Die volgende is die partye* in die geval van ‘n ingelewerde krag:
1.1 Die klaer, een of meer. Ingevolge KO art 63.3 kan enige kerkraad ook ‘n klaer wees en
afgevaardigdes van die kerkraad moet verskyn.
1.2

die aangeklaagde, een of meer.
In die geval van ‘n nadelinge gerug:

2.1

Die aangeklaagde, een of meer.

2.2 Die met die gerug geassosieerde persoon (een of meer), dit wil sé die persoon wat self nie
direk die voorwerp van die gerug is nie, maar wat veral in die geval van sedelike sondes,
betrek is by die gerug.
LET WELl Die aanbringer of kennisnemer van die gerug is geen party nie.
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1.1.3 Indien enige van die partye nie verskyn of wettige redes vir sy of
haar afwesigheid verstrek nie, gaan die kommissie met sy ondersoek voort
en handel met die gegewens tot sy beskikking.

LJ..4 Die kommissie van ondersoek stel daarna sy versiag op skrif, en
dien dit in by die voorsitter of skriba van die kerkraad vir oorweging en
beslissing deur die volgende gewone of buitengewone vergadering van die
kerkraad.
1.2

Bepalinge van die Ring

1.2.1 Die ringskornmissie vergader so spoedig moontlik om die kiag of die
nadelige gerug te ondersoek. Indien enige lid van die ringskommissie in die
eerste of tweede graad aan enige van die partye verwant is, of by die aan
yang daarvan bewus is dat hy nie ononderbroke die ondersoek kan bywoon
nie, word die sekundus opgeroep.
1.2.2 In gevalle van beweerde ergelike wangedrag deur ‘n ampsdraer,
het die ringskommissie die bevoegdheid om, nadat ‘n kiag ontvang is of
van ‘n nadelige gerug kennis geneem is, die betrokke ampsdraer(s) in die
diens te stuit, tensy die ringskommissie van oordeel is dat die kiag of gerug
van alle grond ontbloot is. Die stuiting geskied met verantwoording aan die
ring en met kennisgewing aan die betrokkene en aan die kerkraad of die
bestuur van die liggaam in wie se diens hy staan.
1.2.3 Die ringskommissie voorsien aan die aangeklaagde of die persoon
oor wie die gerug gaan ‘n afskrif van die klag of die inhoud van die nade
lige gerug, en roep die partye met hulle getuienis op om voor die rings
kommissie te verskyn met die oog op ‘n ondersoek na die klag of die gerug.
Die prosedure by die ondersoek is soos in 2.3 uiteengesit.
1.2.4 Indien enige van die partye nie verskyn of wettige redes vir sy of
haar afwesigheid verstrek nie, gaan die ringskommissie met sy ondersoek
voort en handel met die gegewens tot sy beskikking.
1.2.5 Indien die ringskommissie bevind dat die kiag of die gerug onge
grond is, wys by dit voorlopig van die hand met kennisgewing aan die par
tye. Hierdie bevinding bly van krag totdat die ring dit by sy eersvolgende
vergadering bekragtig of verwerp. Indien die ringskommissie oordeel dat
die kiag of gerug nie sonder grond blyk te wees nie, stel hy sy versiag op
skrif, en roep binne ‘n redelike tyd ‘n vergadering van die ring vir die finale
ondersoek byeen. Aan hierdie ringsvergadering lé die ringskommissie alle
stukke wat voor horn gedien het, ter oorweging voor.
1.3
1.3.1
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Bepalinge van die Sinode
Indien ‘n ring aanbeveel dat ‘n evangeliedienaar ingevolge artikel

64.4.3 van die Kerkorde uit die diens afgesit moet word, word die sinode
met ‘n volledige advies van die tydelike regskommissie bedien.
1.3.2 Voor die tydelike regskommissie kan die aangeklaagde en die
ringskommissie, indien die kommissie dit nodig ag of die partye dit self ver
soek, verskyn ten einde die geskrewe stukke deur beredenering toe te hg.
2

DIE FINALE ONDERSOEK DEUR ‘N KERKVERGADERING

2.1

Bepalinge van die Kerkraad

2.1.1 Indien ‘n aangeklaagde ‘n kiag teen of ‘n gerug aangaande horn of
haar ontken of bevraagteken, word die partye in kennis gestel van die
datum, tyd en pick van die finale ondersoek. Indien die aangeklaagde nie
verskyn nie en ook geen gegronde redes vir sy afwesigheid verstrek nie,
behandel die kerkraad die saak in sy afwesigheid sonder om verder op sy
verdediging te wag. Indien die klaer of ‘n onmisbare getuie afwesig is, en ‘n
gegronde rede vir sy of haar afwesigheid verstrek, word die ondersoek van
die saak uitgestei totdat die persone kan verskyn, met kennisgewing aan die
partye.
2.1.2 ‘n Kerkraadsvergadering wat die finale ondersoek waarneem, word
met ‘n volstrekte meerderheid van die dienende iede gekonstitueer. Na die
konstituering suiwer die voorsitter die vergadering en die voigende moet
hulle onttrek:
1

die partye;

2 lede van die vergadering wat in die eerste of tweede graad aan enige
van die partye verwant is;
3

getuies.

Die lede van die ondersoekkommissie se sittingsreg word nie geraak
omdat hulie die ondersoek behartig het nie.
Die lede van die vergadering wat na die suiwering oorbly, gaan dan
voort met die finale ondersoek.
‘n Lid wat by die aanvang van die finale ondersoek sitting neem,
behou sy sittingsreg totdat die saak afgehandel is, behalwe in die geval van
afwesigheid wanneer hy sy sittingsreg tydens die verdere duur van die
ondersoek verbeur.
Kerkraadslede wat in die amp bevestig word soiank die oiidersoek van
die tugsaak voortduur, neem ook nie sitting by die behandeling van die
saak nie.
2.1.3 By die finale ondersoek word die prosedure gevolg soos in 2.3 uit
eengesit.
2.1.4

Indien ‘n lidmaat uit ‘n gemeente vertrek nadat ‘n kiag of gerug
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aangaande horn of haar by die kerkraad aanhangig gernaak is, en die
kerkraad verrnoed dat daar grond voor bestaan, reik die kerkraad geen at
testaat of bewys van lidmaatskap aan die lidmaat uit nie, maar stuur die
bewys van lidmaatskap aan die kerkraad van die gemeente waar die lid
maat horn of haar gaan vestig, met toesending van al die stukke wat op die
saak betrekking het sodat daardie kerkraad verder op die saak kan ingaan.
2.1.5 Wanneer ‘n lidmaat onder sensuur is en na ‘n ander gemeente ver
trek, word deur die kerkraad aan die kerkraad van daardie gemeente ken
nis gegee van die feit dat hy onder sensuur is.
2.1.6 Indien ‘n aangeklaagde skuldig bevind word, pas die kerkraad
tugmaatreels ingevolge artikel 64.1 en 2 van die van die Kerkorde toe.
2.2

Bepalinge van die Ring

2.2.1 Wat die kennisgewing van die ringsvergadering en die moontlike
afwesigheid van die partye betref, geld dieselfde bepalinge soos vir die
kerkraad (2.1.2) ook vir die ring.
2.2.2 Indien dit blyk dat minstens twee-derdes van die lede van die ring
teenwoordig is, word verklaar dat die ring wettig gekonstitueer is. Na die
opening verklaar die voorsitter die vergadering as geslote en word die ver
gadering gesuiwer. Die volgende moet hulle onttrek:
1.

Die partye;

2. lede van die vergadering wat in die eerste of tweede graad aan enige
van die partye verwant is;
3.

getuies.

Die lede van die ringskornmissie se sittingsreg word nie aangetas nie,
en die lede wat na die suiwering in die vergadering oorbly, gaan voort met
die ondersoek van die saak.
Wanneer die finale ondersoek ‘n aanvang geneem het, word vereis dat
slegs die afgevaardigdes wat vir die voile duur van die finale ondersoek al
die sittings bygewoon bet, mag deelneern aan die beslissing en uitspraak
van die ringsvergadering.
2.2.3 Met betrekking tot getuienislewering en beredenering op die
ringsvergadering, geld dieselfde bepalinge 5005 vir die kerkraad ook vir die
ring.
2.2.4

Die prosedure by die ondersoek is soos in 2.3 uiteengesit.

2.2.5 Die ring beslis oor die saak by wyse van meerderheid van stemme,
notuleer sy uitspraak en maak dit aan die partye bekend. Indien die
aangeklaagde dit verlang, word aan horn ‘n afskrif van die bevindinge en
die uitspraak oorhandig.

2.2.6 Indien die aangeklaagde skuldig bevind word, pas die ring tug
maatreëls ingevolge artikel 64.3 en 4 van die Kerkorde toe.
2.2.7 Indien ‘n ring dit wenslik ag, kan hy ‘n naburige ring vra om die
voorlopige of finale ondersoek oor te neern en af te handel.
2.3 Prosedure vir Tugondersoek en Kerklike Geskille
(By ‘n kerklike geskil word die prosedure soos nodig aangepas).
2.3.1 Die klaer of die met-die-nadelige-gerug-geassosieerde persoon kry
eerste die geleentheid orn ‘n kort uiteensetting van die kiag of gerug te gee,
en daarna desverkiesend getuienis daaroor aan te bied.
2.3.2 Die aangeklaagde of die persoon oor wie die nadelige gerug gaan,
kry daarna die geleentheid orn ‘n kort uiteensetting van sy verweer te gee
en daarna desverkiesend getuienis daaroor aan te bied.
2.3.3

Die partye het die reg van kruisondervraging.

2.3.4 Na aanbieding van getuienis kry eers die klaer of diè-rnet-die-nade
lige-gerug-geassosieerde persoon, en daarna die aangeklaagde of die per
soon oor wie die gerug gaan die geleentheid om die vergadering toe te
spreek.
2.3.5 Behalwe waar enige van die partye nie verskyn of wettige redes vir
sy afwesigheid verstrek nie, mag geen getuienis of beredenering in die af
wesigheid van enige van die partye gelewer word nie. Wanneer ‘n getuie
getuig moet die ander getuies afwesig wees.
2.3.6 Daar kan van ‘n getuie ‘n instemmende antwoord op die volgende
vraag gevra word: “Beloof u, in die teenwoordigheid van die Almagtige
God, dat u ondubbelsinnig en opreg die waarheid sal spreek, hetsy in die
verkiaring wat u aflé, hetsy in die antwoorde wat u sal gee?”
2.3.7 Indien ‘n persoon op enige stadium voor of tydens ‘n ondersoek
voor die kerkraad/ring ‘n tugwaardige sonde erken en bely, kan die
kerkraad/ring, na die eis van ornstandighede, tug op horn toepas. Indien
die erkenning en belydenis skriftelik geskied voordat die ondersoek begin,
hoef die persoon nie opgeroep te word om te verskyn nie. Dit word aan ‘n
komrnissie opgedra orn die uitspraak van die kerkraad/ring aan die
betrokke persoon oor te dra.
2.3.8
2.4

Geen pleitbesorgers word toegelaat nie.
Bepalinge vir die Sinode

2.4.1 Die moderator vergewis hornself van die feit dat ‘n kworurn teen
woordig is, verklaar die vergadering as geslote en daarna word die
vergadering gesuiwer.
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Die volgende mag nie sitting neem nie:
I

Klaer(s);

2

Persoon(e) wat met die gerug geassosieer word;

3

Verwante aan die partye in die eerste of tweede graad;

4

Getuies;

5 Afgevaardigdes van gemeentes van die ring wie se aanbeveling
behandel moet word;
6 Lede van die sinode wat reeds as lede van ‘n mindere vergadering of die
sinodale kommissie oor dieselfde saak uitspraak gedoen het. Die sittingsreg
van lede van die tydelike of permanente regskommissie bly onaangetas.
2.4.2 Die sinodc beslis met ‘n meerderheidstem oor die saak na
aanleiding van die stukke en die bevindinge en aanbevelings van die
tydelike regskommissie in die geval van ‘n gewone sinode, en die per
manente regskommissie in die geval van ‘n buitengewone sinode, en stel
daarna die betrokke ring en die aangeklaagde van sy uitspraak skriftelik in
kennis.
2.4.3 In die geval van afsetting gee die skriba van die sinode onverwyld
kennis aan die Algemene Regskommissie, wat die feit in die kerklike
orgaan publiseer.
2.4.4 Die skriba van die sinode gee in die geval van afsetting ook aan die
saakgelastigde kennis, sodat laasgenoemde die registrateur van huwelike
daarvan kan verwittig.
3 APPEL DEUR ‘N BESWAARDE KRAGTENS ARTIKEL 65 VAN
DIE KERKORDE
3.1

Bepalinge vir die Ring

3.1.1 Kennis van appèl word skriftelik by die skriba van die ring inge
dien, nie later as 21 dae nadat hy die uitspraak van die kerkraad ontvang
het nie.
3.1.2 Die skriba van die ring moet binne 21 dae nadat by die kennis
gewing van appel ontvang bet, in besit wees van die appellant se skriftelike
gronde vir die appèl, anders verval laasgenoemde se reg op appel.
3.1.3 Die kerkraad moet alle stukke wat op die appèlsaak betrekking het,
aan die ringskommissie op aanvraag voorlé.
3.1.4 Die ringskommissie stel ondersoek in deur die partye voor hom te
laat verskyn, ten einde deur middel van beredenering en kruisonder
vraging alle hg op die geskrewe gronde vir die appèl te verkry. Die rings
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kommissie het die reg om getuienislewering op onduidelike punte aan te
vra.
3.1.5 Die ringskommissie stel sy bevindinge en aanbevelings op skrif en lê
alle stukke wat op die appèlsaak betrekking het aan die volgende gewone of
buitengewone vergadering van die ring vir beslissing voor.
3.1.6 Die suiwering van die ringsvergadering en die sittingsreg van per
sone, soos in 2.2.2 bepaal, geld ook vir die behandeling van ‘n appèlsaak
deur die ring. Afgevaardigdes van die kerkraad teen wie se beslissing
geappelleer word, of lede van die vergadering wat~as kerkraadslede by die
finale ondersoek op die betrokke kerkraad sitting gehad het, het geen sit
tingsreg op die ring vir die behandeling van die appèl nie.
3.1.7 Die ring oordeel op grond van die geskrewe stukke oor die saak,
notuleer sy bevindinge en sy uitspraak, en maak dit skriftelik aan die
kerkraad en die appellant bekend.
3.2

Bepalinge vir die Sinodale Kommissie

3.2.1 Alleen persone wat ingevolge artikel 65 van die Kerkorde appelreg
het, wend hulle in die resés met hul appel na die sinodale kommissie, en
desverkiesend daarna na die sinode.
3.2.2 Kennisgewing van appel teen die uitspraak van die ring word, met
skriftelike kennis aan die ringskriba, skriftelik by die skriba van die sino
dale kommissie ingedien, nie later as 21 dae nadat die appellant die uit
spraak van die ring ontvang het nie.
3.2.3 Binne 21 dae na die kennisgewing van appèl moet die volgende
stukke in die besit van die skriba van die sinodale kommissie wees:
1.

‘n Afskrif van die ringsuitspraak waarteen geappelleer word;

2.

‘n uiteensetting van die gronde vir appel;

3.

toeligtende en verduidelikende verklarings in skrif.

3.2.4 Die skriba van die sinodale kommissie verkry by die betrokke ring
skriba afskrifte van alle stukke wat voor die ring gedien bet, en stuur hier
die stukke tesame met die stukke in 3.2.3 aangedui, na die skriba van die
permanente regskommissie van die sinode ter oorweging.
3.2.5 Indien die regskomrnissie dit nodig ag of daartoe versoek word, kan
die partye, in hierdie geval die appellant, die klaer of die met die gerug
geassosieerde persoon, en die ringskommissie namens die ring, voor horn
verskyn ten einde deur beredenering die geskrewe stukke toe te hg. Die
regskommissie stel sy bevindinge en aanbevelings of skrif, en stuur dit met
al die stukke wat voor horn gedien het, aan die skriba van die sinodale
kommissie terug.
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3.2.6 Die voorsitter van die sinodale kommissie verklaar die vergadering
geslote en suiwer die vergadering op dieselfde wyse as in 2.4.1 aangedui,
met dien verstande dat die lede van die regskommissie se sittingsreg nie
beInvloed word nie.
3.2.7 Die sinodale kommissie beslis deur ‘n meerderheidstem oor die
punte van appel na aanleiding van die stukke en die bevindinge en
aanbevelings van die regskommissie, en stel daarna die ring en die
appellant skriftelik van sy bevindinge en uitspraak in kennis.
3.2.8 Indien ‘n bedienaar van die Woord deur ‘n ring ingevolge artikel
64.4.3 van die Kerkorde met ontslag uit die diens geskors word, word sy
ontslag uit die gemeente as finaal beskou, ook al sou die sinode/sinodale
kommissie daarna sy appél by hoer beroep handhaaf. In die laaste geval
word hy onverwyld deur die aktuarius beroepbaar gestel.
3.3

Bepalinge vir die Sinode

3.3.1 Kennisgewing van appél teen die uitspraak van ‘n ring of van die
sinodale kommissie moet skriftelik by die skriba van die sinode ingedien
word nie later as 21 dae nadat die appellant die uitspraak van die sinodale
kommissie ontvang het rue.
3.3.2 Die gronde vir appél en verdere skriftelike toeligtende verklarings
moet binne 21 dae nadat kennis van appel gegee is, in die besit van die
skriba van die sinode wees, anders verval die appel.
3.3.3 Die sinode word bedien met ‘n volledige advies deur die per
manente regskommissie ingeval van ‘n buitengewone sinode of deur die
tydelike regskommissie ingeval van ‘n sinode. Voor hierdie kommissie kan,
indien hy dit nodig ag of daartoe versoek word, die betrokke partye 5005 in
3.2.5 aangedui, verskyn om deur beredenering en kruisondervraging die
geskrewe stukke toe te hg.
3.3.4 Die geslotenheid en suiwering van die sinode geskied op dieselfde
wyse as in 2.4.1 aangedui.
3.3.5 Die beslissing en die kennisgewing van die sinode geskied op
dieselfde wyse as in 2.4.1 aangedui.
3.3.6 Die beslissing en die kennisgewing aan die partye geskied op
dieselfde wyse as in 2.4.2 aangedui.
3.4

Bepahinge vir die Algemene Sinode

3.4.1 Alleen ‘n appellant wat aan die vereistes van artikels 44.3 en 65.2
van die Kerkorde voldoen, het reg van appél na die Algemene Sinode.
3.4.2
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Die volledige appelstukke word minstens drie maande voor die

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR
DIE DIENS VAN BARMHARTIGHEID (DIE AKDB)
1 NAAM
Die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid van die NG
Kerk. (Hierna genoem die AKDB.)
2 DOELSTELLING
Die AKDB dien as Algemene of Nasionale liggaam van die NG Kerk se
onderskeie Sinodale Kommissies vir die Diens van Barmhartigheid (die
SKDB’s), wat geestelike, maatskaplike en ekonomiese versorgings- en op
heffingswerk aan sorgbehoewendes lewer en maatreëls tref orn sorgbehoe
wendheid van enige aard te voorkom en te bestry.
3 WERKS- EN INSAMELINGSGEBIED
As Nasionale liggaam van die SKDB’s geld die hele RSA, Suidwes-Afrika
en Midde-Afrika as werks- en insamelingsgebied.
4 SAMESTELLING EN LIDMAATSKAP
Die Algemene Sinode stel gereeld tydens sy gewone vergaderinge, die
AKDB 5005 voig saam:
4.1 één verteenwoordiger (met ‘n sekundus) uit elk van die onderskeie
sinodes — verkieslik die voorsitter en visevoorsitter van die betrokke sinode
se SKDB;
4.2

die Sekretarisse van die Dienste van Barmhartigheid van die sinodes;

4.3 ‘n lid uit elk van die doserende personeel van die Teologiese Fakul
teite van die Universiteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein;
4.4

‘n verteenwoordiger van die Algemene Komitee van die Vrouediens;

4.5

die Sekretaris van die AKDB ampshalwe;

4.6

Die Kapelaan-Generaal van die Gevangenisdienste (adviserend).

5 VAKATURES
Vakatures wat op die kommissie gedurende die resés mag ontstaan, word
deur die Breë Moderatuur aangevul op aanbeveling van die betrokke
Sinode, die Algemene Komitee van Vrouediens, die Kuratorium van die
betrokke Teologiese Fakulteite, of die AKDB, na gelang die geval mag
wees.
6 OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die Kommissie
6.1

gee uitvoering aan die opdragte van die Algemene Sinode;
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6.2 adviseer die Algemene Sinode in verband met alle sake ten opsigte
van beleid wat gevoig word in die dienste van barrnhartigheid;
6.3

koördineer die kerk se dienste van barmhartigheid;

6.4

behartig alle sake wat na horn verwys word;

6.5 verteenwoordig as Algernene of Nasionale Kommissie van die Kerk,
die Kerk by sowel die staat as die nasionale rade van die vrywillige welsyns
organisasies en beywer horn om ‘n gesonde verhouding tussen die
genoemde instansies te bewerkstellig, te bevorder en te bestendig;
6.6 verskaf aan die verskillende Sinodale Komrnissies vir die Diens van
Barmhartigheid die nodige leiding en indien moontlik, (finansiële) huip
vir die lewering van nuwe of die uitbreiding van bestaande barrnhartig
heidsdienste;
6.7

beheer en verantwoord die fondse wat aan horn toevertrou is;

6.8 open die nodige kantore en vul, afgesien van die nodige klerklike en
vakkundige huip, ook die poste wat deur die Algernene Sinode goedgekeur
is, en hou toesig oor hul werk;
6.9 het die bevoegdheid om ‘n huishoudelike reglement op te stel, mits
dit nie in stryd is met die artikels van die Kerkorde en hierdie reglement
nie;
6.10 benoem, vir die doeltreffende behartiging van sy opdragte, vaste
studiekornitees vir die onderskeie diensvelde, soos by
Teologiese Besinningskomitee; Kindersorgkomitee; Huweliksorg
komitee; Bejaardesorgkomitee; Gestrerndesorgkomitee; Wetoortredersorg
komitee; Gesinsorgkornitee; Alkoholistesorgkomitee en verdere vaste en/of
tydelike kornitees 5005 wat van tyd tot tyd nodig mag wees;
6.11 kan, vir die behartiging van bepaalde werksaarnhede, soos by die
André Brandfonds, die Noodrampfonds en die Beursfonds en vir dienste in
gebiede waar SKDB’s nie na behore kan funksioneer nie, takke stig en/en
ad hoc-kornitees benoem. Oor die sarnestelling van die komitees sal hy na
behoefte besluit;
6.12 lewer gereeld by elke gewone vergadering van die Algernene Sinode
versiag van sy werksaamhede.
7

KONSTITUERING, DAGBESTUUR EN VERGADERINGE

7.1 Tydens elke gewone vergadering van die Algernene Sinode, konsti
tueer die nuut saamgestelde AKDB onder leiding van die voltydse sekre
tans.
7.2

74

By hierdie geleentheid word ‘n voorsitter, vise-voorsitter en twee

addisionele bestuurslede verkies wat saam met die voltydse sekretaris die
Dagbestuur vorm.
7.3 Die AKDB vergader normaalweg een keer per jaar, indien nodig en
die Dagbestuur so dikwels nodig.
7.4 Die vaste komitees, lede van takke, besture en ad hoc-komitees in ar
tikel 6.11 hierbo genoem, word op die konstitueringsvergaderingsaam
gestel of anders word dit aan die Dagbestuur opgedra om die komitees so
spoedig moontlik te benoem.
8
8.1

FINANSIEEL
Finansléle jaar: 1 April tot 31 Maart.

8.2 Boekhouding: Die AKDB open ‘n bankrekening op sy naam by ‘n
erkende handeisbank en verrig sy rekeningkundige verantwoording volgens
die erkende dubbele boekhoustelsel.
8.3 Tekenmagte: Uitbetalings geskied alleenlik per tjek en die AKDB
magtig drie of vier persone om tjeks namens horn te mag onderteken. Twee
handtekeninge word vir uitbetaling vereis.
9 WYSIGING VAN REGLEMENT
Hierdie reglernent mag alleen deur die Algernene Sinode na advies van die
AKDB gewysig woxd.
10 ONTBINDING
Die AKDB mag alleen deur die Algernene Sinode ontbind word in welke
geval enige bates wat mag oorbly nadat verpligtinge nagekom is en skulde
betaal is, aan die Algemene Sinode oorgedra word om ten behoewe van ‘n
soortgelyke doel as waarvoor dit verkry is, aangewend te word, op voor
waarde dat die organisasie(s) wat bevoordeel word, kragtens die Wet op
Fondsinsamelings (Wet 107 van 1978) gemagtig is orn bydraes by die
publiek in te sarnel.
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR
AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE (AKAE)
1 Daar sal ‘n Algemene Kommissie vir ampsbediening en evangelisasie
wees.
2 SAMESTELLING
Hierdie kommissie word deur elke gewone vergadering van die Algemene
Sinode soos voig saarngestel:
2.1 Een verteenwoordiger (met sekundus) van elkeen van die sinodes, wat
ook verkieslik as die voorsitter en vise-voorsitter van die Ampsbediening en
Evangelisasiekommissie van die betrokke sinode dien;
2.2

die voltydse sekretaris van die AKAE, ampshalwe;

2.3 die predikante in sinodale diens met opdrag Arnpsbediening en
Evangelisasie;
2.4 drie professore in praktiese teologie, een elk uit Stellenbosch, Pre
toria en Bloemfontein;
2.5

die hoofkapelane van die SAW, die SAP en die SA Gevangenisdiens;

2.6 ‘n verteenwoordiger namens die Algernene Komitee van die Vroue
diens/ aksie.
3 VAKATURES
Vakatures op die kommissie wat gedurende die resés ontstaan, word deur
die Breë Moderatuur aangevul op aanbeveling van die betrokke sinode.
4 OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Soos aan alle ander kommissies van die Sinode, word aan die AKAE ‘n
spesifieke werksterrein toegewys, te wete die terrein van ‘n geIntensiveerde
ampsbediening en geIntensiveerde evangelisasie met die oog op die kerk
vervreemdes en buite-kerklikes en voorts sodanige spesifieke bedieninge as
wat die Sinode van tyd tot tyd aan die Kommissie opgedra het en nog mag
opdra.
Die kommissie
4.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevoig
moet word ten opsigte van die ampsbediening en evangelisasiearbeid van
die Kerk;
4.2 behartig as koördinerende liggaarn alle sake wat na horn verwys
word;
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4.3 benoem ‘n subkommissie vir Nywerheidsbediening gerig op die
Spoorwee, wat een van die diensdoende spoorwegleraars en een NC lid
maat uit die spoorwegpersoneel insluit;
4.4 het die reg om ‘n huishoudelike reglement op te stel om die
bogenoemde werksaamhede te behartig, mits dit nie in stryd is met die ar
tikels van die Kerkorde en hierdie reglement nie;
4.5
5

doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaamhede.
KONSTITUERING EN VERCADER1NCE

5.1

Die kommissie vergader een keer per jaar, indien nodig.

5.2 Die kommissie benoem by sy konstituering na elke gewone sitting van
die Algemene Sinode
5.2.1

‘n voorsitter, ‘n ondervoorsitter en ‘n skriba, indien nodig;

5.2.2 ‘n dagbestuur vir die hantering van spoedeisende sake, bestaande
uit die voorsitter, ondervoorsitter en skriba;
5.2.3

sodanige onderkomitees as wat nodig is.
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REGLEMENT VIR DIE KOMMISSIE VIR DIE LID
MAATTOERUSTINGPROGRAM
1

SAMESTELLING EN KONSTITUERING

1.1 Die Kommissie bestaan uit twee verteenwoordigers uit elk van die
volgende kommissies: AKAE, AJK, AKDB, AKLAS en Bybelkor.
1.2 Konstituering
Die Kommissie vir die LTP konstitueer op sy eerste vergadering na die
Algemene Sinode. Die AKAE tree as sameroepende kommissie op.
1.3 Die Uitvoerende Komitee bestaan uit ‘n voorsitter, ondervoorsitter en
skriba wat tydens die konstitueringsvergadering verkies word.
2

DOELENOPDRAG

2.1 Die Kommissie is verantwoordelik vir besinning en aanbevelings aan
die Algemene Sinode ten opsigte van beleidsake rakende die Lidmaattoe
rustingprogram.
2.2 Die Kommissie is verantwoordelik vir beplanning en organisasie met
die oog op die daarstelling van jaarlikse lesmateriaal vir die LTP.
2.3 Die Kommissie koördineer die werk van die samestellende kommissies
in verband met die Lidmaattoerustingprogram.
2.4 Die Kommissie tref die nodige reelings met Bybelkor wat as uitgewer
vir lesmateriaal vir die LTP optree.
3

FINANSIES

3.1 Elke kommissie dra self die koste van sy afgevaardigdes na die ver
gadering van die LTP.
4

VERSLAG

4.1 Die kommissie vir die Lidmaattoerustingprogram doen versiag aan
elke gewone sitting van die Algemene Sinode.
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE SINODALE SEN
DINGKOMMISSIE (ASSK)
1 BENOEMING
Tydesis elke gewone vergadering van die Algemene Sinode word die lede
van die ASSK deur die Algemene Sinode benoern.
2

SAMESTELLING

2.1 Een verteenwoordiger (met sekundus) van elkeen van die sinodes wat
verkieslik as die voorsitter en vise-voorsitter van die sendingkommissie van
die betrokke sinode dien;
2.2

die voltydse sekretarisse van die ASSK, ampshalwe;

2.3 een professor in Sendingwetenskap uit elke teologiese fakulteit van
die NG Kerk.
2.4

die sendingsekretarisse van die sinodes;

2.5

een verteenwoordiger van die Vrouediens/aksie;

2.6

een verteenwoordiger van die Kinderkrans.

3 VAKATURES
Vakatures op die kommissie wat gedurende die resés ontstaan word deur
die Breë Moderatuur op aanbeveling van die betrokke sinode aangevul.
4 OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die kommissie
4.1 adviseer die Algemene Sinode in verb and met alle sake ten opsigte
van die beleid wat in die uitvoering van sy sendingtaak gevoig word;
4.2 behartig as koördinerende Iiggaam alle sake wat na horn verwys
word;
4.3 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting, voorligting en statistiek
oor die sending;
4.4

gee ‘n gesarnentlike sendingblad uit en beheer dit;

4.5 kan vir die uitvoering van sy werksaamhede, afgesien van klerklike
huip, ook poste wat deur die Algemene Sinode goedgekeur is, vul;
4.6 het die reg orn ‘n huishoudelike reglement op te stel, mits dit nie in
stryd is met die artikels van die Kerkorde en hierdie reglement nie;
4.7 beheer die fondse, ondernernings en eiendomme wat aan horn toever
trou is;
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4.8
5

doen aan die Algemene Sinode versiag van al sy werksaamhede.
KONSTITUERING EN VERGADERINGE

5.1

Die kommissie vergader een keer per jaar, indien nodig.

5.2 Die kommissie benoem by sy konstituering na elke gewone sitting van
die Algemene Sinode
5.2.1

‘n voorsitter, ‘n ondervoorsitter en ‘n skriba, indien nodig;

5.2.2 ‘n uitvoerende komitee, bestaande uit die voorsitter, ondervoor
sitter, voltydse sekretarisse en ‘n addisionele lid;
5.2.3 sodanige onderkomitees as wat nodig mag wees vir spesifieke
werksaamhede, en kan indien nodig, lede van die NG Kerk-familie daarop
koopteer.

80

REGLEMENT
MISSIE (AJK)

VIR

DIE

ALGEMENE JEUGKOM

1 BENOEMING
Tydens elke gewone vergadering van die Algernene Sinode word ‘n
Algemene Jeugkornmissie (AJK) deur die Sinode benoem.
2 SAMESTELLING
Hierdie kommissie word soos voig saamgestel:
2.1 Twee verteenwoordigers met sekundi, verkieslik die voorsitter en
ondervoorsitter van die SJK, benoem vanuit elk van die konstituerende
sinodes.
2.2 Die voltydse predikante/amptenare in algemene sinodale en sinodale
diens met opdrag jeug, dien ampshalwe as lede van die kommissie.
2.3 Persone wat vakkundige kennis van aangeleenthede wat onder die
opdrag van die AJK tuishoort mag gekoopteer word met raadgewende
stem.
2.4 Vakatures op die kommissie wat gedurende die resés ontstaan, word
deur die Breë Moderatuur aangevul vanuit die betrokke Sinodale Jeug
kommissie op aanheveling van genoemde kommissie.
3 WERKTERREIN
Die werkterrein van die AJK omsluit alle arbeid van die Kerk ten opsigte
van dooplidmate, jong belydende lidmate en opvoeding en onderwys.
4

OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE

Die AJK
4.1 dien die Algemene Sinode met raad in verband met die beleid wat
gevoig moet word ten opsigte van alle aspekte van die jeugarbeid;
4.2 gee praktiese uitvoering aan enige werksaarnhede deur die Algemene
Sinode aan horn opgedra;
4.3 gee daadwerklike uitvoering aan die beginsels van kontinulteit en
koördinasie in die jeugarbeid van die kerk soos deur die sinode onderskryf;
4.4 tree op as die permanente jeugstudiekommissie van die Algemene
Sinode in belang van al die vertakkinge van die arbeid aan die jeug in
sluitende opvoeding en onderwys;
4.5 benoem predikante/amptenare in Algernene Sinodale diens vir poste
in verband met die jeugarbeid, soos deur die Algernene Sinode goedgekeur
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en vul tussentydse vakatures aan met inagneming van sinodale besluite om
trent hervullings van poste;
4.6

doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaamhede.

5 SUBKOMMISSIES
Die Algemene Jeugkommissie
5.1 benoem subkommissies vir die onderskeie vertakkinge van die jeug
arbeid sowel as ad hoc-kommissies;
5.2 kan ‘n beperkte aantal deskundiges in raadgewende hoedanigheid
benoem op die onderskeie subkommissies of vir ander werksaamhede van
die subkommissies.
6 HUISHOUDELIKE REELS EN REGLEMENTE
Die AJK het die reg om huishoudelike reels en reglemente op te stel mits dit
nie strydig is met die Kerkorde of besluite van die Algemene Sinode nie.

7 VERGADERINGS
Die AJK vergader ten minste een keer per jaar.
8 UITVOERENDE KOMITEE
Die AJK stel sy eie uitvoerende komitee saam waarop elkeen van die sub
kominissies verteenwoordig moet wees.
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR
FONDSE (AKF)
1

Daar is ‘n Kommissie vir Fondse.

2 SAMESTELLING
Hierdie Kommissie word deur elke gewone vergadering van die Algemene
Sinode soos voig saamgestel:
2.1 Een verteenwoordiger (met sekundus) uit elkeen van die sinodes, wat
ook in die ooreensternmende kommissie van die betrokke sinode dien, ver
kieslik die voorsitter of skriba.
2.2

Die Saakgelastigdes van elkeen van die sinodes.

2.3 Die Hoofuitvoerende Amptenaar van die Algernene Sinode, amps
haiwe, wat ook optree as skriba van die AKF.
3 VAKATURES
Vakatures in die AKF wat gedurende die resés ontstaan, word aangevul op
aanbeveling van die betrokke sinode.
4 OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die AKF
4.1 adviseer die Algernene Sinode in verb and met die beleid wat gevoig
moet word ten opsigte van die Fondse en Administrasie;
4.2 behartig as koördinerende liggaam alle sake wat na horn verwys word
en gee advies aan die Kerk in die bevordering van gesonde finansiële
administrasie en beleid;
4.3 het die bevoegdheid om ‘n huishoudelike reglernent op te stel, mits
dit nie in stryd is met artikels van die Kerkorde en hierdie reglement nie;
4.4
5

doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaarnhede.
KONSTITUERING EN VERGADERINGS

5.1

Die AKF vergader wanneer nodig, verkieslik een keer per jaar.

5.2 By sy konstituering tydens elke gewone sitting van die Algernene
Sinode word
5.2.1

‘n voorsitter en ondervoorsitter gekies;

5.2.2 ‘n dagbestuur saamgestel, bestaande uit die voorsitter, ondervoor
sitter, skriba en twee lede;
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5.2.3
6

sodanige onder-komitee(s) as wat nodig is, benoem.

DAGBESTUUR

6.1 Die dagbestuur tree op as Kommissie vir Toesig en Kontrole oor die
kantore van die Algemene Sinode in Pretoria ten einde maksimale koör
dinering te verkry en onnodige duplisering en koste uit te skakel.
6.2 Die Kommissie sal by name aandag gee aan die realisering van die
begrotings van die Algemene Sinode, finansies en administrasie in die alge
meen, personeelaangeleenthede en aanverwante sake.
6.3
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Verslag word jaarliks aan die AKF gelewer.

REGLEMENT VIR DIE REELING VAN EIENDOMME,
GOEDERE EN FONDSE
1

ALGEMENE SINODALE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

1.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in algemene sinodale verband
is ‘n regspersoon en die Algemene Sinode of sy gemagtigde(s) is sy orgaan.
1.2 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is dus eienaar van alle roerende
en onroerende bates wat deur die Algemene Sinode beheer en verkry word
en vaste eiendom word in die naam van Die Nederduitse Gereformeerde
Kerk geregistreer.
1.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die
Algemene Kommissie vir Fondse (AKF) ingevolge besluite van die
Algemene Sinode, met uitsondering van:
1.3.1 die fondse wat deur die AKDB as geregistreerde Welsynsorganisa
sic en Fondsinsamelingsorganisasie statutér verantwoord moet word;
1.3.2

fondse van die AJK en

1.3.3

fondse van die ASSK, ni. CLF, Mema en NG Sendingpers;

1.3.4

AKKP (Tydskriftemaatskappy en Bybelkor) en

1.3.5

Hugenote Kollege.

1.4 Die AKF is bevoeg om in opdrag van die Algemene Sinode, en in die
resés met die raadpleging van die Breë Moderatuur, enige regshandeling
wat verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring
of versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van die
volgende:
1.4.1 Om oordrag van alle eiendomme, goedere of fondse van die ont
binde Raad van Kerke te ontvang.
1.4.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking,
erfiating, aankoop, huur of op enige ander wyse.
1.4.3 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil,
te verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in
pand, as sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
1.4.4 Om gelde onder sy beheer te belé in aandele, skuldbriewe, staats
of munisipale effekte, by erkende banke of bouverenigings, of uit te leen
op eerste verband oor vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goed
dink, en om sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer,
te sedeer, te verander of andersins daarmee te handel.
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1.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree
die AKF sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend ten
behoewe van die Algemene Sinode op na raadpleging van die Algemene
Regskommissie.
1.6 Ten einde hierdie handelinge te verrig, word alle stukke onderteken
deur twee lede van die AKF wat daartoe deur die AKF gemagtig is.
1.7 Die Algemene Sinode het geen aanspraak op die eiendomme,
goedere en fondse wat aan samestellende sinodes, ringe of kerkrade
behoort en onder aparte reglemente besit en beheer word nie.
1.8 Waar enige vaste eiendom aan die NG Kerk geskenk of nagelaat
word ten behoewe van ‘n werksaamheid of inrigting binne die ressort van ‘n
sinode, word dit met wedersydse instemming vir beheer en administrasie
opgedra aan die betrokke sinode om vir die werksaamhede of inrigting
aangewend te word.
1.9 Eiendomme wat vóór die totstandkoming van die Algemene Sinode
van die NG Kerk in gefedereerde verband gevestig was (soos byvoorbeeld
die eiendomme onder die toesig en beheer van die Algemene Sondagskool
kommissie) het in 1962 met kerkvereniging die eiendomme van die
NG Kerk in algemene sinodale verband geword. Transportaktes van
sodanige eiendomme, wat op naam van verskillende sinodes geregistreer
staan, kan met die oog op besparing van oordragkoste, onverandered bly.
Enige handeling in verband met sodanige eiendomme geskied egter in
terme van die bepalings van hierdie Reglement. Hierdie eiendomme kan
verbind of vervreem word volgens die bepalings in die Kerkorde van die
betrokke sinode in wie se naam dit geregistreer is, slegs nadat die AKF
daaroor besluit het.
1.10 In geval van ontbinding van die Algemene Sinode moet alle eien
domme, goedere en fondse tussen die samestellénde sinodes na verhouding
van die getal belydende lidmate binne die ressort van elke sinode ten tye
van die ontbinding verdeel word.
2

SINODALE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

2.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in sinodale verband is ‘n regs
persoon en die sinode of sy gemagtigde(s) is sy orgaan.
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van/in
is dus die eienaar van alle roerende en onroerende bates
wat deur die sinode beheer en verkry word en vaste eiendom word in die
naam van Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van/in
geregistreer.
2.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur ‘n kom
missie deur die sinode benoem met versiag aan die sinode.
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2.4 Die kommissie soos in 2.3 aangedui, is bevoeg om in opdrag van die
sinode in die resés met die goedkeuring van die sinodale kommissie, enige
regshandeling wat verband hou met die heskikking, verkryging, vervreem
ding, beswaring of versekering van die betrokke bates te verrig met inslui
ting van die volgende:
2.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking,
erfiating, aankoop, huur of enige ander wyse.
2.4.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil,
te verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in
pand, as sekuriteit of as borge te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
2.4.3 Om gelde onder sy beheer te belé in staats- of munisipale effekte,
by erkende banke of bouverenigings, of uit te leen op eerste verband oor
vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink en om sodanige
beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te verander
of andersins daarmee te handel.
2.5 In afle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree
die kommissie soos in 2.3 aangedui, sonder meer bepaalde lasgewing sowel
eisend as verwerend ten behoewe van die sinode op na goedkeuring van die
Sinodale Kommissie vir die Kerkorde/Regskommissie.
3

RINGSEIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

3.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in ringsverband is ‘n regsper
soon en die ringsvergadering of sy gemagtigde(s) is sy orgaan.
3.2

Die Nederduitse Gereformeerde Ring van
is dus die eienaar van alle roerende en onroerende bates
wat deur die Ring beheer en verkry word en vaste eiendom word in die
naam van Die Nederduitse Gereformeerde Ring van
geregistreer.
3.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur ‘n kom
missie deur die ring benoem met verslag aan die ringsvergadering.
Die kommissie soos in 3.3 aangedui, is bevoeg om in opdrag van die ring en
in die resés met die goedkeuring van die Ringskommissie, enige regshande
ling wat verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding,
beswaring of versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van
die volgende:
3.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkry deur skenk
ing, erfiating, aankoop, huur of op enige ander wyse.
3.4.2 Om eiendomme, roerende en/of onroerend, te verkoop, te verruil,
te verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in
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pand, as sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
3.4.3 Om gelde onder sy beheer te belé in staats- of munisipale effekte,
by erkende banke of bouverenigings, of uit te leen op eerste verband oor
vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink en om sodanige
beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te verander
of andersins daarmee te handel.
3.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree
die kommissie soos in 3.3 aangedui sonder meer bepaalde lasgewing sowel
eisend as verwerend ten behoewe van die Ring op met goedkeuring van die
Ring of Ringskommissie in die resés. Die Ring word egter ten sterkste aan
beveel om in sodanige situasies die advies van die Sinodale Kommissie vir
die Kerkorde/Regskommissie te verkry.
4

GEMEENTELIKE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

4.1 Elke gemeente is ‘n regspersoon en die kerkraad of sy gemagtigde(s) is
sy orgaan.
4.2

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente van
is dus die eienaar van alle roerende en onroerende bates
wat deur die kerkraad beheer en verkry word en vaste eiendom word in die
naam van Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente
geregistreer.
4.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die
kerkraad met jaarlikse versiag aan die gemeente en die ring.
4.4 Die kerkraad is bevoeg om enige regshandeling wat verband hou met
die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring of versekering van
die betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende:
4.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking,
erfiating, aankoop, huur of op enige ander wyse.
4.4.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil,
te verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in
pand, as sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
4.4.3 Om gelde onder sy beheer te belê in staats- of munisipale effekte,
by erkende banke of bouverenigings, of uit te leen op eerste verband oor
vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink en om sodanige
beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te verander
of andersins daarmee te handel.
4.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree
die kerkraad sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend en
ten behoewe van die gemeente op. Die kerkraad word egter ten sterkste
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aanbeveel om in sodanige situasies die advies van die Sinodale Kommissie
vir die Kerkorde/Regskommissie te verkry.
(Bostaande is besluit met dien verstande dat punte 2, 3 en 4 as leidrade vir
sinodes dien.)
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REGLEMENT VIR DIE HOOF-UITVOERENDE
AMPTENAAR VAN DIE ALGEMENE SINODE
1 BENOEMING
Die amptenaar word deur die Breë Moderatuur benoem.
2 VERPLIGTINGE
2.1 As direkteur vir ekumeniese sake
2.1.1 Hy verrig sy taak ingevolge KO a 70 en besluite van die Algemene
Sinode/Breë Moderatuur.
2.1.2 Vir sy handelinge in die verband is hy direk aan die Breë Mode
ratuur verantwoordelik, en bedien hy elke vergadering van die Breë Mode
ratuur met ‘n volledige versiag.
2.1.3 Hy tree op as skriba en lid met voile stem van die subkommissie vir
Ekumeniese Sake.
2.2

As kerklike administrateur

2.2.1 Hy tree op as skriba en lid met ‘n volie stem van die Kommissie van
Toesig en Beheer oor die kerkkantoor;
2.2.2 hy voer opdragte van die Aigemene Sinode/Breë Moderatuur/Toe
sigkommissie ult;
2.2.3

by is verantwoordeiik vir die organisasie van die kerkkantoor;

2.2.4 by beheer die personeel en bet die bevoegdheid om in oorleg met
die Toesigkommissie, personeel te benoem en indien nodig te ontsiaan;
2.2.5 hy hou toesig oor en beheer die administrasie van alie algemene
sinodaie fondse met direkte verantwoording aan die Toesigkommissie en
die Kommissie vir Fondse;
2.2.6 by lé jaarliks geouditeerde state van ai die verskillende fondse aan
die Aigemene Kommissie vir Fondse voor;
2.2.7 by bet met adviserende stem sitting op die kommissies van die
Algemene Sinode in sover dit bul fondse en administrasie aangaan;
2.2.8 by bet met adviserende stem sitting in die ander subkommissies van
die Breë Moderatuur;
2.2.9 by bet voile stemreg op vergaderinge en byeenkomste waar by die
Kerk as afgevaardigde van ‘n kerklike instansie verteenwoordig.
2.3
2.3.1
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As Algemene Direkteur van Inligting en Kommunikasie
Hy hanteer kerklike inhigtingop die vlak van die Algemene Sinode.

2.3.2 Hy mag nie persoonlike verkiarings oor omstrede sake maak
waaroor die Algemene Sinode horn nie uitgespreek het nie en wat die in~
druk mag skep dat hy namens die Kerk praat nie.
3

VOORREGTE

3.1 Hy ontvang ‘n lewensonderhoud en ander voordele soos deur die Toe
sigkommissie aanbeveel; die Breë Moderatuur het die finale beslissing
daaroor;
3.2 by kry vakansieverlof, langverlof, siekteverlof en studieverlof soos dit
op predikante van toepassing is;
3.3 hy is geregtig op pensioenvoordele soos dit op predikante van toepas
sing is.
4
4. 1

AFTREDE EN ONTSLAG
die amptenaar tree offisieel af op die ouderdom van 65 jaar.

4.2 Die amptenaar se dieristyd kan deur die Algernene Sinode/Breë
Moderatuur met een maand se wedersydse kennisgewing beeindig word, of
onmiddellik, indien die Algemene Sinode/Breë Moderatuur oordeel dat
die toepassing van kerklike tug of burgerlike straf op die amptenaar die
ontruiming van sy ~05 noodsaaklik maak.
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3.4 alle argiefmateriaal, insluitend korrespondensie, van tyd tot tyd aan
die betrokke argivaris stuur.
4

DIE SINODE

4.1 Die Argiefkommissie
Die sinode benoem ‘n argiefkommissie waarvan die betrokke argivaris
ampshalwe lid en skriba is. Hierdie kommissie is, aan die hand van sy eie
omstandighede en behoeftes, belas met
4.1.1 die nodige advies aan die betrokke sinode vir die voorsiening van
doelmatige argiefbewaarplek en toereikende personeel;
4.1.2 die nodige leiding aan die sinode insake die versameling, versor
ging, bewaring en gebruik van argiefstukke;
4.1.3 reelings om argiefstukke van kerkrade en kerklike kommissies vir
bewaring in die sinodale argief te kry;
4.1.4 die verkryging van belangrike kerkhistoriese geskrifte/publikasies
vir die argief, ook by wyse van afskrifte/afdrukke/koPieë daarvan;
4.1.5

die toesig oor die werk van die argivaris en die argiefpersoneel;

4.1.6 die opstel van ‘n versiag oor die werk in die argief aan elke gewone
sinodale vergadering, met aanbevelings en ‘n begroting insake die in
komste en uitgawes van die argief;
4.1.7 die finale beslissing oor die moontlike vernietiging van efemere
stukke;
4.1.8 die oorweging en moontlike publiseeT van belangrike kerkhistoriese
materiaal
4.1.9

die opstel van ‘n In Memoriam-versiag indien die sinode dit verlang.

4.2 Die Argivaris
Die sinode of sy betrokke kommissie benoem ‘n argivaris wat
4.2.1
bou;

alle dienste in die argief op ‘n deeglike en wetenskaplike wyse uit

4.2.2 alle take in verband met versameling, bewaring, ontsluiting,
navorsing en publikasies vervul, met die verantwoordelikheid of reg om
4.2.2.1 kerkrade, ringe, die sinode(s) en kerklike kommissies argiefbewus
te maak en op die inlewering van argiefstukke by die betrokke sinodale
argief aan te dring;
4.2.2.2 aan te dring op die vervanging en/of verbetering van stukke wat
nie aan die voorskrifte van hierdie reglement en/of aan die algemeen aan
vaarde argiefvereistes v.oldoen nie;
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4.2.2.3

aanwinste sover moontlik skriftelik te erken;

4.2.2.4

sover moontlik alle beskadigde stukke vakkundig te laat herstel;

4.2.2.5
bind;

mettertyd alle stukke volgens ‘n aanvaarde beginsel te laat in-

4.2.2.6 toe te sien dat alle bande, bundels, leers en ander argiefstukke
stelselmatig genumereer en op inventaris geplaas word;
4.2.2.7 toe te sien dat die nodige vindmiddels vir alle argiefstukke
opgestel word;
4.2.2.8

teen nasoekgelde uittreksels uit argiefstukke te voorsien;

4.2.2.9 volgens eie diskresie argiefstukke vir navorsing en/of kopiering
beskikbaar te stel, en doeltreffende kontrole uit te oefen;
4.2.2.10 leiding te gee met betrekking tot die metodiek van navorsing en
kerkgeskiedskrywing;
4.2.2.11 die noodsaaklikheid van die versigtige hantering van argief
stukke by navorsers tuis te bring;
4.2.2.12 met diskresie toe te sien dat argiefstukke nie uit die argief gaan
nie:
4.2.2.13 aan versoeke ivm kerkhistoriese publikasies — as diens aan die
teologiese wetenskap en middel tot getuienis oor God se dade — binne ‘n
redelike tyd gevoig te gee;
4.2.3 aan elke gewone vergadering van die sinodale argiefkommissie oor
sy werk versiag doen;
4.2.4 binne sy eie ressort sinodale vergaderinge met adviserende stem by
woon.
4.3 Die Skriba van die Sinodale Kommissie
Die skriba van die sinodale kommissie moet
4.3.1 die oorspronklike handelinge van die sinode en die notule van die
sinodale kommissie, asook alle bylaes, so gou moontlik na die vergadering
in goeie orde aan die betrokke argivaris besorg;
4.3.2 van tyd tot tyd alle argiefmateriaal insluitend korrespondensie aan
die betrokke argivaris laat toekom.
4.4

Kommissies, Inrigtings en ander Instansies

4.4.1 Elke sinode handhaaf sy eiendomsreg op al die stukke van sy kom
missies, inrigtings en ander instansies;
4.4.2

alle permanente sowel as tydelike kommissies van die sinode, asook
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alle amptenare, verteenwoordigers, inrigtings en ander instansies wat
verslae moet lewer, moet die algemene argiefvereistes van hierdie regle
ment eerbiedig;
4.4.3 skribas van alle sinodale instansies moet binne twee maande na die
afloop van die sinode die handelinge van hul vergaderinge, saam met al
die betrokke bylaes en voorts alle argiefmateriaal onder hul sorg, aan die
betrokke argivaris besorg.
4.5 Die Algemene Sinode
Die Algemene Sinode benoem ‘n argiefkommissie wat uit die argivarisse
van die onderskeie samestellende sinodes bestaan, met die voorsitters van
die sinodale argiefkommissies as hul secundi. Hierdie kommissies vergader
al om die ander jaar tensy dringende werksaamhede meer vergaderings
vereis. Die doelstellings en funksies van die Algemene Argiefkommissie is
4.5.1

die formulering van ‘n algemene argiefbeleid vir die Kerk;

4.5.2 die koordinering van die werksaamhede van die onderskeie sino~
dale argiewe;
4.5.3 die lewering van onderlinge dienste soos die uitruil van stukke, die
maak van fotografiese en fotostatiese afdrukke en die reeling vir bind- en
hersteiwerk;
4.5.4 leiding met betrekking tot die publiseer van belangrike kerkhisto
riese materiaal;
4.5.5

advies met betrekking tot die vernietiging van efemere stukke;

4.5.6 om toe te sien dat die stukke van die Algemene Sinode en sy kom
missies in die daarvoor aangewese kerkargief bewaar word;
4.5.7 om gereeld aan die Algemene Sinode van sy werksaamhede verslag
te doen en sake van algemene argiefbelang aan die sinode voor te lê.

BYLAE TOT DIE ARGIEFREGLEMENT
1

ALGEMEEN

1.1 Gegewens moet deeglik nagegaan word voordat ‘n inskrywing in
enige register gemaak word.
1.2

Die korrekte naam van ons Kerk is Nederduitse Gereformeerde Kerk.
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 populer-gebruikte maar nie-amptelike name soos
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“Groote Kerk” vir Kaapstad en “Bosmanstraatkerk” vir Pretoria is ontoe
laatbaar.
Die korrekte name verskyn in die Kerk se Jaarboek.
1.3 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 bewys vertoon wat by die registrasie van die kind se
geboorte uitgereik is en voor belydenisaflegging moet die kandidaat
sy/haar doopseël inlewer.
1.4 Datums word volgens die agtsyferstelsel en in die orde van dag,
maand, jaar geskryf, byvoorbeeld 3 April 1918 as 03.04.1918 en 15
November 1977 as 15.11.1977.
1.5

Geen herhalingstekens soos “do” of “ditto” is toelaatbaar nie.

1.6 Inskrywings geskied in alfabetiese orde. Vanne soos Van der Merwe
en Van Rensburg kom onder die letter V, maar by ‘n van soosJanse(n) van
Rensburg, waar die Janse(n) ‘n deel van die van uitmaak en die betrokke
persoon dit self so gebruik, kom dit onder J.
1.7

Inskrywings word nie genommer nie.

1.8 Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg geen reel tussen
twee inskrywings in die doop~ of lidmatcrcgistcr oopgelaat nic. IIoogstens
mag daar tussen registrasies wat met verskillende letters van die alfabet
begin, ‘n reel oopgelaat word.
Om dieselfde rede begin die inskrywings van elke volgende nuwe jaar
of termyn nie telkens op ‘n nuwe bladsy nie, maar hulle word slegs deur die
ooplaat van ‘n reel, met of sonder die toevoeging van die jaartal, aangedui
of geskei.
1.9

Opmerkingskolom

1.9.1 Inligting wat in die opmerkingskolom van die doopregister 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 van implikasie van die sakrament betrek
king bet.
Waar die vader of moeder byvoorbeeld nie ‘n belydende lidmaat van
die Kerk is nie, of om ‘n ander rede nie by die doop teenwoordig is nie,
moet die doopregister dit aandui dat die betrokke ouer nie die doopgelofte
afgele bet nie. In so ‘n geval word met die opmerking “moeder/vader lé
alleen gelofte af” volstaan.
1.9.2 As algemene reel geld dat niks vermeld mag word wat lasterlik is of
‘n stigma dra nie. Opmerkings soos “buite-egtelik” of “vader onbekend” is
heeltemal ontoelaatbaar.
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1.9.3 Doopregister: In die geval van iemand ná belydenis gedoop, deur
doopouers aangeneem of ná ouderdom 7 gedoop, word slegs die betrokke
bepalingsnommer aangeteken.
1.9.4 Lidmaatregister: Waar die Kerkraad tevrede is dat ‘n lidmaatser
tifikaat onopspoorbaar is en die lidmaat ‘n verkiaring ingedien het, word
in die opmerkingskolom aangeteken: Verki aring ingedien. Kerkraads
besluit . . . (datum).
1.10

Wysiging en/of aanvulling (rektifikasie)

1.10.1 Rekt~fikasie beteken om ‘n fout in die register by. — JOHANNIS
tot JOHANNES of 20 April tot 21 April reg te stel.
Naamsverandering beteken om ‘n bepaalde voornaam of van, by.
PETRUS deur HERMANUS of CONRADIE deur NIENABER soos
dikwels by aanneming gebeur, te vervang.
Versuimde regzstrasie is die aanvulling in doop- en lidmaatregister
wat deur versuim direk ná die gebeurtenis agterweë gebly het.
1.10.2 Aansoeke word in tweevoud op die voorgeskrewe vorms en met die
nodige bewysstukke/stawende dokumente ingedien by die kerkraad van
die gemeente waar die doop plaasgevind het, of in die geval van lidmaat
skap, by die kerkraad van die gemeente waar die inskrywing versuim is of
waax die betrokke lidmaat tans aangctcken staan.
1.10.3 Ten opsigte van ‘n regstelling en naamsverandering is die vereiste
bewysstukke/stawende dokumente oa ‘n identiteitsdokument, terwyl
daar vir ‘n versuimde inskrywing skriftelike verkiarings verkry moet word
van twee betroubare en ongesensureerde lidmate dat die betrokke persoon
wel gedoop is of belydenis afgele het, saam met ‘n doop of lidmaatskaart/
boekie of ‘n foto van die gebeurtenis, indien beskikbaar.
‘n Skriftelike verklaring deur die leraar wat die doop waargeneem het,
vergesel van ‘n afdruk van die betrokke bladsy in die doopkladboekie, kan
in die geval van ‘n versuimde doopinskrywing in plaas van bogenoemde
verklarings ingelewer word. In die geval van versuimde lidmaatinskrywing
is ‘n verkiaring deur die betrokke leraar plus die lidmaatkaart in plaas van
die verklarings aanvaarbaar.
1.10.4 Nadat die kerkraad die aansoek in ‘n wettig gekonstitueerde ver
gadering nagegaan en goedgekeur het, word dit en die bewysstukke met ‘n
aanbeveling na die ring/ringskommissie verwys, wat ná goedkeuring een
van die vorms na die betrokke kerkraad en die ander een, saam met die
bewysstukke, na die argivaris stuur.
1.10.5 Die skriba van die kerkraad bring die goedgekeurde wysiging in
die oorspronklike register aan en die argivaris sien toe dat dit in die af
skrifte in die sinodale argief gebeur.
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1.10.6 Geen skrappings in die register is toelaatbaar nie, maar die juiste
besonderhede word met rooi ink bo die foutiewe naam/name en/of datum
(wat eweneens rooi onderstreep word) ingeskryf. In die opmerkingskolom
kom die nodige wysiging, ook met rooi ink, byvoorbeeld “Ringskommissie
(naam) goedgekeur ... (datum)
Die amptenaar wat die wysiging
aanbring, parafeer dit met vermelding van sy amp.
1.10.7 By versuimde registasie word nâ goedkeuring die inskrywing in die
register van die lopende jaar gedoen, met die verduidelikende opmerking
daarby (“versuimde registrasie”) asook ‘n verwysnota in die register by die
jaar waar die inskrywing moes plaasgevind het.
1.10.8 ‘n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is moet direk reggestel
en deur die skriba/registerhouer geparafeer word. In die afskrifte word die
korrekte besonderhede dan sonder meer oorgeskryf.
2

DIE DOOPREGISTER

2.1

Naam en van

2.1.1 Die dopeling word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar
identiteitsdokument verskyn.
2.1.2

Die dopeling se van word eerste ingeskryf en daarna die voile name.

2.1.3 Slegs die moeder se nooiensvan word saam met haar voile name in
geskryf en nie haar getroude van nie, maar as haar nooiensvan en haar
getroude van dieseifde is, word “geb” duidelikheidshalwe voor haar van
geskryf, by “Anna Maria geb Dippenaar”, indien die vader se van ook
Dippenaar is.
2.1.4
2.2
2.2.1

AIle voorname van ouers en dopelinge word voluit geskrywe.
Buite-egtelike kind
Die dopeiing word langs die gewone weg geregistreer.

2.2.2 Slegs die naam van die moeder word ingeskryf. Indien dit ‘n
weduwee of geskeie vrou is, verskyn haar wettige van met die nooiensvan
tussen hakies. Die reëi vir die vader se naam word oopgelaat.
2.3

Aangenome kind

2.3.1 Waar ‘n dopeling vóór die doopbediening aangeneem is, word die
dopeling onder die van van die aannemende ouers ingeskryf, terwyl die
name van die aannemende ouers voluit in die ouerskoiom verskyn.
2.3.2 Indien die kind ná die doopbediening aangeneem word en hy/sy
dus ‘n ander van kry, word die voorgeskrewe weg vir rektifikasie gevolg.
Onder geen omstandighede mag die name van die oorspronklike ouer(s)
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geskrap word nie. In die opmerkingskoiom word die nommer van die
kerklike bepaling waarvolgens gehandel is, aangedui. Ter wille van die
alfabetiese orde moet ‘n verwysing in rooi ink van die ou van na die nuwe
van in die betrokke register gemaak word, by. Jooste (kyk Van der Merwe).
By die uitreiking van ‘n doopseël word die voile name van die aannemende
ouers sonder meer ingevul.
2.4

Volwassenedoop

2.4.1 In die geval van ‘n voiwassene wat gedoop word, word die name
van die ouers voiuit ingeskryf.
2.4.2 Die doopinskrywing van ‘n getroude vrou geskied onder haar man
se van met “geb . . . (nooiensvan)” daarby.
2.4.3 Indien die name van die ouers nie bekend is nie, word daar in die
ouerskolom “Name nie beskikbaar nie” geskryf.
2.5

By hertroue

2.5.1 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 naam van die natuuriike (biologiese) vader (met die
opmerking: “ooriede op
of “geskei op
wat die gevai mag wees) en
die moeder se name en nooiensvan.
2.5.2 Alleen indien die huidige vader iangs geregtelike wee die kinders
op sy naam laat oorplaas bet, kan die kinders by die doop onder sy naam
geregistreer word. In so ‘n geval moet die dokumentêre bewys aan die
betrokke kerkraad voorgele word.
2.5.3 Indien so ‘n aanneming eers ná die doop piaasvind, moet langs die
voorgeskrewe weg aansoek om naamsverandering in die doopregister ge
doen word (kyk bep. 2.3.2).
2.6

Doopgetuies

2.6.1 Die inskrywing van die name van doopgetuies word ontmoedig om
dat dit eintlik geen kerklike doei dien nie.
2.6.2 Minstens die eerste naam van die doopgetuie word voluit geskryf.
In hierdie geval word die getroude van van die vrou ingeskryf.
2.6.3 Die name van getuies as doopouers kom voluit in die doopgetuie
kolom. Dit gebeur egter slegs wanneer die ouers nie self die dopeling ten
doop kan bring nie. Sulke gevalie moet hoogs uitsonderlik wees en deur die
kerkraad goedgekeur word. Die name van die wettige ouers word normaal
weg in die ouerkolom geskryf met die opmerking: “Doopgetuies iê gelofte
af, kerkraadsbesluit . .. (datum).”
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3
3.1

DIE LIDMAATREGISTER
Aflegging van geloofsbelydenis

3.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die geboortedatum van die
lidmaat word in die betrokke kolom ingeskryf.
3.1.2 Die vrou se van met belydenisaflegging word deurgaans in die
lidmateregister behou, aan hoeveel gemeentes sy daarna ook al mag
behoort en hoeveel male sy ook al mag trou.
Wanneer ‘n getroude vrou belydenis van geloof aflè, word haar
getroude van met haar nooiensvan daarby ingeskryf (“geb
).
3.2

Oorgekom/vertrek

3.2.1 In die geval van ‘n lidmaat wat by wyse van attestaat of lidmaatser
tifikaat uit ‘n ander gemeente kom, word die naam van die betrokke ge
meente in die regte kolom ingeskryf. Die datum waarop die naam van die
lidmaat in die erediens afgelees word, word in die register as datum van
aankoms aangeteken.
3.2.2 In die geval van ‘n vertrekkende lidmaat word die datum wanneer
en die gemeente waarheen hy vertrek, in die betrokke kolom ingeskryf op
die plek waar die naam oorspronklik in die register ingeskryf is.
3.2.3 Waar ‘n persoon uit ‘n ander kerk of sekte oorkom en na die voor
geskrewe prosedure lidmaat van die gemeente word, word die korrekte
naam van die vorige kerk of sekte in die kolom VAN WAAR geskryf en in
die opmerkingskolom die verwysing na die betrokke bepaling van die
Kerkorde waarvolgens gehandel is en die datum van die kerkraadsbesluit
in die opmerkingskolom aangeteken.
3.2.4 Waar ‘n getroude vrou by wyse van attestaat of bewys van lidmaat
skap oorkom, word haar name en van soos dit op die attestaat/bewys van
lidmaatskap voorkom, in die register geskryf. Waar ‘n getroude vrou uit
een van die susterskerke na ‘n NG gemeente oorkom, word haar van en
name aangeteken soos dit op die ingelewerde sertifikaat verskyn. Waar
haar getroude van aangeteken word, moet haar nooiensvan ook in die
register verskyn (“geb
).
3.2.5 Aangesien ‘n predikant se akte van demissie ook sy attestaat is,
word sy bevestigingsdatum as die datum van sy oorkoms aangeteken. Waar
‘n leraar sy emeritaat aanvaar, word die gegewens op die betrokke doku
ment vir registrasie gebruik.
3.3

Verlies lidmaatskap en herregistrasie

3.3.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die jaar van oorspronk
like registrasie geskied, word in die opmerkingskolom aangeteken:
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“Lidmaatskap verval, Kerkraadsbesluit

..

.

(datum)”.

3.3.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van oorspronklike
registrasie geskied, word by die oorspronklike inskrywing in die opmer
kingskolom die verwysing na die kerkraadsnotule en datum aangeteken.
Met vermelding van die naam, jaar van inskrywing en kerkraadsnotule
datum, word die saak per brief aan die argivaris oorgedra vir aantekening
in die registerafskrif.
3.3.3 Wanneer so ‘n persoon weer lidmaat word, word hy/sy opnuut in
geskryf.
4

REGISTERAFSKRIFTE

4.1 Alle afskrifte moet ‘n korrekte en getroue weergawe van die
oorspronklike registerinskrywings wees. As ‘n register egter gebrekkig
aangele is, beteken dit nie dat die gebreke in die afskrifte herhaal moet
word nie. Die gegewens in die register moet maw in hul korrekte vorm
oorgeskryf of -getik word. Die argiefkommissie van die kerkraad moet die
afskrifte nagaan:
deur al die besonderhede in die doopregister met die in die doopkladboek
te vergelyk; deur die name in die lidmateregister met die attestate/lid
maatsertifikate en lys van name van persone wat belydenis afgele het, te
vergelyk; deur die teen blaaie van die lidmaatsertifikaatboek en attestaat
boek met die lidmaatregister te vergelyk; deur die besonderhede in die af
skrifte noukeurig met die in die register te vergelyk.
Die parafering en handtekening van die kommissie beteken dat die af
skrifte nagegaan, waar nodig gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifi
seer is. Alle wysigings moet ook geparafeer word.
4.2 Op die voorbiad 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.
4.3 Lé 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 bladsye sO dat wanneer die “boek” oop lé, die regi
strasieruimte op elkeen van die twee velle dieselfde nommer kry.
4.4 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
reel oopgelaat word.
4.5 Geen gewone regstelling mag bo-oor ‘n skryffout van die register
houer aangebring word nie. Die fout moet liggies deurgehaal en die reg
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stelling daarbo ingeskryf en geparafeer word. LW: ‘n Gewone regstelling
of korreksie is geen wysiging of rektifikasie nie.
4.6 Op die laaste bladsy van die afskrifte en net onder die laaste inskry
wing sertifiseer die argiefkommissie van die kerkraad dat die afskrifte ‘n
korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike register is. Elke binne
bladsy word ook regs onder deur die kommissie klein en netjies geparafeer.
4.7 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie en word in ‘n
groot koevert aan die ring se argiefkommissie besorg.
4.7 Waar die stukke van die gasheer-gemeente by ‘n ringsitting nagegaan
word, moet die ring se argiefkommissie die volgende nasien: notules
(kerkraad, kerkraadskommissies, gemeentelike aksies); verslae van kerk
raadskommissies; doop- en lidmateregisters; attestate en lidmaatsertifi
kate; teenblaaie van attestate/lidmaatsertifikate en doopseëls uitgereik;
konsistorieboek; kerkraadsregister; afkondigingsboeke; verlofregister; kor
respondensie; liassering.
4.9 Die argivaris gee aan die gemeentelike skribas/registerhouers leiding
oor die ordening, instandhouding, bewaring en uitbouing van die ge
meente-argief, die vernietiging van efemere stukke en die inlewering van
gemeentelike stukke by die argief — oa deur van tyd tot tyd ‘n konfe
rensie van gemeenteskribas ringsgewys te hou.
5 STANDAARDAFKORTINGS VIR REGISTERS
Met die oog op die beperkte ruimte in registers beskikbaar, kan die
volgende afkortings gebruik word:
AGS
Afr.
Arg.
Art.
Bapt. Kerk
Bel.
Bep.
Bl.
CPSA
Dupi.
Dupi. Inskr.
Fout. Inskr.
Geh.
Gel.
Gem.
Geref. Kerk

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=

=
=
=

Apostoliese Geloofsendingkerk
Afrikaans(e)
Argivaris
Artikel
Baptistekerk
Belydenis (van geloof)
Bepaling
Bladsy
Church of the Province of South Africa
(Anglikane)
Duplikaat
Duplikaat-Inskrywing
Foutiewe Inskrywing
Gehandel
Gelofte
Gemeente
Gereformeerde Kerk
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Ingel.
Inskr.
KG
KR
KRbesl.
KRgoedk.
KRnot.
Kaap.
LM
LMsert.
LMskap.
Luth. Kerk
Met. Kerk
NGKA
N.Tvi.
Ned. Geref. Kerk
Ned. Herv. Kerk
O.Tvl.
O.V.S.
Oorl.
p.
P. Prot.
Presb. Kerk
Reg.
SWA/Nam.
Sin.
Skr.
Skrift.
Toest.
v.
ver.
yen.
vers.
vers. reg.
Vol. Ev.
W.Tvl.
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=
=

=

=
=
=
=
=

=
=

=
=
=

Ingelewer
Inskrywing
Kerkorde
Kerkraad
Kerkraadsbesiujt
Kerkraadsgoedkeuring
Kerkraadsnotule
Kaapland
Lidmaat
Lidmaatsertifikaat
Lidmaatskap
Lutherse Kerk
Metodistekerk
Nederduitse Gereformeerde Kerk
in Afrika (Swart Kerk)
Noord-Transvaal
Nederduitse Gereformeerde Kerk
Nederduitse Hervormde Kerk
van Afrika
Oos-Transvaal
Oranje-Vrystaat
Oorlede
pagina (bladsy)
Pinkster- Protest ante
Presbiteriaanse Kerk
Registrasie/Register
Suidwes-Afrika/Namjbjë
Sinode/Sinodaai(-ale)
Skriba
Skriftelik
Toestemming
van
verander
venloor
versuim(de)
versuimde registrasie
Voile Evangelie (Kerk)
Wes-Transvaal

PRAKTIESE BELEIDSBESLUITE
1

DIE VROU IN DIE DIAKENAMP

1.1 Die Algemene Sinode vereenseiwig horn met die standpunt wat op
grond van die huidige stand van verantwoordelike Skrifverklaring oortuig
is dat daar geen prinsipieel-teologiese beswaar teen die toelating van die
vrou tot die amp van diaken in die NG Kerk bestaan nie, en stel gevoiglik
die amp van die diaken vir die vrou oop om daarin volgens hadr spesifieke
Skeppingsrnatige aard te dien.
1.2 Die besluit van die Algernene Sinode orn die amp van diaken vir
vroue oop te stel, beteken nie dat daar ‘n nuwe amp, die van diakonesse,
ingestel word nie. Met genoemde besluit word slegs die amp van diakenvir
vroue oopgestel. Vroue word voortaan net soos mans vir die amp van
diaken verkies en met dieselfde formulier bevestig. Om misverstand te
voorkorn word daar nie van vroue as diakonesse gepraat nie, maar slegs
van diakens. Die woord diakens sluit dus manlike en v~roulike ampsdraers
in.
1.3 Bogenoemde besluit is geen verandering van die Kerkorde nie, en
geen twee-derde meerderheid was vir genoemde besluit nodig nie,
1.4 Bogenoemde besluit tree onmiddellik in werking en nie eers wanneer
die 1-landelinge verskyn nie. Besluite van die Algemene Sinode geniet altyd
voorrang bo bepalinge van sinodes wat daarvan mag verskil (KO art 20.2).
1.5 Die Algemene Sinode verwys die praktiese aangeleenthede 5005
kieredrag, werksopdragte, ens, na die mindere kerkvergaderinge om
daaroor te besluit.
1.6 Die Algemene Sinode verwys na die gevalle in die Formulier vir die
bevestiging van ouderlinge en diakens waar die manlike aanspreekvorms
soos “broeder”, “manne” en “mede-broeders” voorkom en beveel aan dat
die vroulike aanspreekvorrn waar van toepassing, ook gebruik kan word.
2 DIE OOR-EN-WEER ERKENNING VAN LIDMAATSKAP BINNE
DIE FAMILIE VAN DIE NG KERKE
2.1 Die Sinode verwys na die beginsel in paragraaf 30 van Ras, Volk en
Nasie gestel, naamlik:
“Die Kerk van Christus vertoon in ons bedeling wel ‘n verskeidenheid van
gestaltes wat met die volkereverskeidenheid saamhang, rnaar is nie geslote
in die sin dat dit net vir lede van een yolk bedoel is nie.”
2.2

Ter wille van die weiwese van die Kerk, met inagneming van die
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werklikheid, word die bestaan van kerke binne eie volksverband gehand
haaf. (Vgl onder andere paragrawe 14.4, 14.5 en 58 van RVN.)
2.3 Indien daar nie in die praktyk aan die beginsel vervat in 2.2 uitvoe
ring gegee kan word nie, geld die volgende reeling:
2,3.1 Bona fide-aansoeke om lidmaatskap van ‘n gemeente word deur
die kerkraad hanteer met advies van die ring (art 31.3), inagneming van
die Kerkorde, ter sake reglemente, bepalinge van sinodes en hierdie riglyne
wat deur die Algemene Sinode neergele word.
2.3.2

In die hantering van lidmaatskap neem die kerkraad

die belange van die koninkryk van God,
die beste belange van die betrokke gemeente en
die sieleheil van die aansoeker(s) in ag.
3 DIE DRIE-JAAR-BEPALING
ROEPING

MET

BETREKKING

TOT

BE

3.1 Die Algemene Sinode oordeel dat dit in die reel nie ten bate van die
voortgang van die Evangelie is indien lerende ampsdraers wat positiewe
diens lewer, binne 3 jaar hul standplase ontruim nie.
3.2 Die drie-jaar-bepaling as ‘n enkelvoudige gebiedende bepaling word
hiermee herroep.
3.3 Kerkrade en ander instansies wat beroep en benoemings maak, word
versoek om in die hg van punt 1 met Christelike verantwoordelikheid op te
tree.
3.4 Die Sinode besluit verder dat die aanname van hierdie aanbevelings
onmiddehhik van toepassing is en nie eers wanneer die Handelinge verskyn
nie.
3.5 Die opstehlers van die Jaarboek word versoek om steeds die datum van
laaste bevestiging te vermeld.

4

PROPONENTE IN MILITERE DIENS

4.1 Diensphigkapelane word nie sonder beroeping na ‘n plaashike ge
meente met die oog op hulle mihitére diens bevestig nie. As dienspligkape
lane behou hulle proponentstatus.

4.2

Proponente wat nog militére diens moet verrig, bly steeds beroep
baar. Indien hulle egter beroep word, moet die bevestiging in oorleg met
die ringskommissie uitgestel word totdat die diensplig voltooi is,
OF
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hulle word bevestig en die betrokke kerkrade is dan verplig orn hulle toe te
laat om hulle diensplig te voltooi.
5

DOOP VAN KINDERS OUER AS SEWEJAAR

5.1 Die Sinode versoek al die sinodes orn die volgende eenvorminge bepa
ling goed te keur onder die opskrif: Doop van kind ouer as sewe jaar.
5.2 Die kerkraad moet daarvan oortuig wees dat die ouers se gesindheid
en meelewing tans reg is, en die kind wat gedoop moet word, moet in staat
wees om, na gelang van sy bevatlikheid, ‘n eenvoudige belydenis van
instemming tot die Christelike waarheid af te lé, tesame met ‘n getuienis
aangaande liefde tot en geloof in Jesus Christus.
5.3 Die Sinode wysig die vrae wat aan die dopeling gestel word (Acta
1962, bi 126 en bi 247 en Acta 1978, bi 923, 924, 969 en 9~70) soos voig:
5.3.1

Gb jy dat die Bybel die Woord van God is?

5.3.2

Gb jy dat God, die Vader, die Skepper van hemel en aarde is?

5.3.3 Gb jy dat die Here Jesus Christus vir jou sondes gesterf het, dat Hy
uit die dood opgestaan het, en het jy Horn lief?
5.3.4

Gb jy dat die Heilige Gees in jou woon en jou lewe nuut maak?

5.4 Die Sinode besluit dat hierdie belydenis met die ouers en kind
behandel moet word tydens die dooponderhoud.
5.5 Die eenvoudige belydenis word deur die kind slegs by die dooponder
houd afgelê.
5.6 Tydens die dooponderhoud word die kind voorberei op die vrae en hy
antwoord slegs met “ja”.
5.7 Van hierdie doopbediening(s) doen die kerkraad versiag aan die ring
met opgawe van redes.
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