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VOORWOORD
Die eerste aktuarius van die Algemene Sinode, die kleurryke en onvergeetlike
dr Koot Vorster, het in sy openingsrede by die Kaapse Sinode in 1979 die vol
gende gevleuelde woorde uitgespreek:
“Die groot toetstyd vir die kerk van Christus het aangebreek. Dis selfs ‘n
vraag of die kerk die krisistyd kan tegemoet gaan. Ons merk ‘n gees van angs
en defaitisme, van onsekerheid en gebrek aan moed en hoop. Die kerk mis alte
dikwels die twee vierke van die groot arend om seëvierend oor die strydtoneel
te vlieg. Kyk op na die Meester! En as ons opkyk om te sien waarvandaan ons
huip sal kom, kry ons net een antwoord en redding: Let op jouseif en die leer.
Ons moet terug na die evangelie in sy volheid en totaliteit” (Kerkbode,
19/12/1979).
Mag die Ned Geref Kerk ook in die vasstelling van sy ordereëls steeds en
voortdurend opkyk na die Meester! Met die roeping en uitstuur van die twaalf
roep Hy ‘n instituut in die lewe. Waar Hy kom, skep Hy orde: of dit in die
tempel met ‘n sweep is, en of dit die ontmaskering van die Fariseërs met
woorde is. Waar tintelende orde is, daar het die evangelie voortgang.
Mag die publikasie van hierdie boekie daartoe bydra, en mag die Koning
van die Ned Geref Kerk Sy eie verder bewaar en uitbou.
My persoonlike dank aan die lede van die Tydelike kommissie vir die
optekening van kerkregtelike besluite, naamlik di PJ Botes, PJJ Franzen en CP
van Wyk vir hul deeglike werk, en aan dr Kobus Stegmann van Parkhurst vir
die proeflees van die manuskrip.
DCG 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 ooreenstemming 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 Kate
gismus 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 vol
brenging van sy taak en roeping ooreenkomstig die Heilige Skrif en die Bely
denis.
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.

HOOFSTUK 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 be
dienaar van die Woord, die van ouderling en die van diaken. Hierdie drie amp
te is gelykwaardig, maar word in opdrag en werk onderskei. By die uit
oefening van hulle roeping mag geen ampsdraer oor ander ampsdraers beer
skappy 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 het
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
5.1.2

n deeglike teologiese opleiding en
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 evangelie
dienaars word deur ‘n kuratorium behartig.
5.3.1
Die kuratorium word saamgestel uit verteenwoordigers van die
sinode(s) in wie se gebied die teologiese fakulteit gelee is. Die getal lede in die
kuratorium word bepaal deur onderlinge reeling tussen die betrokke sinodes
(Kaapland en Transvaal). Ander sinodes het die reg am op eie koste elk een
verteenwoordiger in die kuratorium te benoem.
5.3.2
Die kuratorium is verantwoordelik vir die keuring, begeleiding,
toesighouding oor, eksaminering en aanbeveling vir toelating tot die
evangeliebediening van teologiese studente. Hierdie verantwoordelikhede kan
narnens die kuratorium deur ‘ri) kommissie(s) van die kuratorium behartig
word.
5.3.3
Die raad van dosente is meer bepaald vir die akademiese opleiding
van die studente verantwoordelik.
5.3.4
Een lid van die raad van dosente het met adviserende stem sitting in
die kuratorium.
5.4 Ten opsigte van universiteite waar daar nie ‘n teologiese fakulteit van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk bestaan nie, geskied die keuring,
begeleiding en toesighouding oar studente wat met die eerste fase van die op
leiding vir die evangeliebediening besig is, deur ‘n sinodale kommissie vir
begeleiding wat deur die betrokke sinode benoem word.
5.5 Die kuratorium benoem ‘n eksamenkommissie wat bestaan uit soveel
lede as wat hy nodig ag uit bevoegde persone voorgelS aan die kuratorium
deur die onderskeie sinodes en wat nie noodwendig lede van die kuratorium
hoef te wees nie.
Die eksamenkommissie het as opdragte:
5.5.1
Die keuring en aanbeveling by die kuratorium van kandidate na vol
tooiing van hul teologiese studies.
5.5.2
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Die afneem van Colloquium Doctum.

5.6 Die Skakelkommissie vir die kuratoria en dosenterade word saamgestel
uit twee verteenwoordigers van elke kuratorium en een verteenwoordiger van
elke dosenteraad.
Artikel 6
6.1 Die toelating tot die bediening van die Woord geskied deur die Alge
mene Regskomrnissie, 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 evangeliedienaars
voldoen word.
6.3 Aan hierdie kommissie word verder die beslissing oor aansoeke orn be
houd van status van bedienaars van die Woord toevertrou.
Artikel 7
Die beroeping van ‘n bedienaar van die Woord geskied deur die kerkraadsver
gadering onder voorsitterskap van die leraar of, as daar net een leraar aan die
gemeente verbonde is, van die konsulent of ‘n leraar van die ring deur die kon
sulent 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
evangeliedienaars 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 uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens, van die regering
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 binne die grense van ‘n ander gerneente
as die gemeente waarvan hy leraar is sonder die toestemming van daardie ge
meente se kerkraad voorgaan in ‘n byeenkoms wat die karakter van amptelike
Woordverkondiging het 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 lewenstaak
oor te gaan nie, behaiwe orn groot en gewigtige redes, wat deur die ring
beoordeel moet word, met versiag aan die Algemene Regskomrnissie.
11.2 As hy egter sy gemeente verlaat orn ‘n ander betrekking te aanvaar,
verbeur hy sy status as bedienaar van die Woord (sien Reglernent vir die status
van predikante en proponente, 1.3), tensy hy in diens van die Nederduitse
Gereformeerde kerkverband tree of vooraf van die Algemene Regskommissie
verlof tot behoud van status ontvang het. Sodanige behoud van status kan al
leen verleen word indien die betrekking wat hy aanvaar, ‘n geestelike karakter
dra en wat met die verkondiging van die Woord in regstreekse verband staan
en ten bate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk geag word.
Artikel 12
12.1 Indien ‘n leraar nie langer sy gerneente tot stigting kan dien nie, mag die
ring na ondersoek, waarin beide die kerkraad en die betrokke leraar aange
boor word, die band tussen leraar en gemeente losmaak, indien daar volgens
die oordeel van die ring billike voorsiening vir die leraar gemaak is.
12.2 Billike voorsiening word deur ‘n ring in oorleg met die betrokke kerk
raad of instansie en die betrokke leraar bepaal. ‘n Uitbetaling van ses maande
se lewensonderhoud en toelaes asook reelings in verband met pensioendek
king vir hierdie periode word as voldoende beskou.
Artikel 13
Die gemeente, kerkverband of instansie 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 ouder
dom of andersins uit die diens tree en as hy daarvoor kwalifiseer, moet hy pen
sioentoelae ontvang volgens die bepalinge van die reglemente van die be
staande pensioenfondse. Daar behoort ook voldoende voorsiening gemaak te
word vir die weduwees en wese van die bedienaars van die Woord.
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2.3

OUDERLINGE EN DIAKENS

Artikel 15
Die sinode bepaal die dienstermyn van ouderlinge en diakens; daar behoort ‘n
gereelde aftreding van ouderlinge en diakens te wees.
Artikel 16
Die amp van die ouderling omvat
16.1 die roeping cm ander na Christus te lei;
16.2 die regering van die gemeente;
16.3 die doen van huisbesoek in die gemeente;
16.4 die uitoefening van opsig en tug;
16.5 waaksaamheid ocr die suiwerheid van die leer;
16.6 medeverantwoordelikheid saam 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 instand
houding van die erediens.
HOOFSTUK 3
DIE VERGADERINGE VAN DIE KERK
3:1

ALGEMENE BEPALINGE

Artikel 18
Daar is vier kerkvergaderinge:
Kerkraad, Ring, Sinode en Algemene Sinode.
Artikel 19
Die opsig ocr, die regering van en die tug in die Kerk word aan hierdie ver
gaderinge toevertrou.
5

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 appèl na ‘n
meerdere vergadering gegaan word:
23.1 In die gevalle van besluite oor alle soorte tugklagtes kragtens artikel 65;
23.2 in die geval van enige soort besluit, deur ‘n belydende lidrnaat 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 beeindig.
Artikel 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 het ‘n kerkraad, aan wie die opsig oor, die regering van en die
tug in die gemeente toevertrou is.
Artikel 27
Die kerkraad bestaan uit die bedienaars van die Woord, die ouderlinge en die
diakens. Vir die behartiging van die besondere werksaarnhede aan die onder
skeie ampte verbonde mag die ouderlinge en diakens, waar nodig, afsonderlik
vergader.
6

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/diaken as
afgevaardigdes van elke gemeente binne die gebied.
30.2 As ‘n gemeente meer as een predikantspos bet, het die kerkraad die reg
om nog een ouderling/diaken 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 gemeentes
hulle roeping nakorn;
31.3 advies en hulp aan kerkrade;
31.4 die stigting van nuwe gemeentes op versoek van kerkrade en die reeling
van gemeentelike grense;
31.5 die behandeling van sake wat Of in eerste instansie Of in beroep voor die
ringsvergadering gebring word;
31.6 die behartiging van sending, barmhartigheidsdiens, evange1isas~e, leer
en aktuele sake, jeugsake en ander algernene sake wat binne die ringsgebied
aandag vereis.
7

3.2.3

DIE SINODE

Artikel 32
Die sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes wat geografies
‘n eenheid vorm en rnaklik 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/diaken as
afgevaardigdes van elke gemeente binne die gebied.
33.2 As ‘n gemeente meer as een predikant het, het die kerkraad die reg om
nog een ouderling/diaken vir elke 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 Teologiese Fakulteit, Stellen
bosch en/of van die Teologiese Fakulteit, Pretoria en/of van 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 Algernene Sinode.
Artikel 35
Tot die taak en bevoegdhede van die sinode behoort:
35.1 die opstel en wysiging van bepalinge en reglemente vir die werksaam
hede 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 tuis
hoort;
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 gebied, ooreen
komstig die bepalinge van die Algernene Sinode;
35.5 die opbou van ‘n administrasiefonds en ander fondse met die oog op eie
werksaarnhede en die finansiering van die Algernene Sinode volgens ‘n aan
genorne formule;
35.6 die behandeling van alle sake wat in eerste instansie of by wyse van
appèl voor horn gebring word;
8

35.7 die aanwysing van afgevaardigdes na die Algemene Sinode uit sy lede.
Artikel 36
Die samestellende kerke of sinodes behou voile seggenskap oor hul eien
domme, finansies, werksaamhede, ensovoorts, wat hulie voor toetreding tot
die algemene sinodale verband gehad het of daarna verwerf, behaiwe die wat
volgens die Kerkorde aan die Algemene Sinode oorgedra is of sal word, of deur
die Algemene Sinode in trust gehou word.
Artikel 37
Dit staan die samesteilende kerke vry om met behoud van alie regte, voor
regte, beittings, naam, ensovoorts, uit die algemene sinodale verband te tree
wanneer hulle so ‘n stap voor God in die hg van sy Woord kan regverdig.
3.2.4

DIE ALGEMENE SINODE

Artikel 38
38.1 Die Algemene Sinode word saamgestel uit 40 afgevaardigdes, dit wil sê
20 predikante en 20 ouderlinge/diakens, van elkeen van die sinodes. Sinodes
het die reg om minder afgevaardigdes te stuur.
38.2 Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteen
woordig deur een lid van die personeel van elk van die teologiese fakulteite
van Steilenbosch, Pretoria en Bloemfontein.
38.3 Afgevaardigdes moet van geioofsbriewe voorsien wees.
Artikel 39
Die Moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ‘n moderator, ‘n
assessor, ‘n aktuarius en ‘n skriba. By eike Algemene Sinode word twee ander
lede van die vergadering onderskeidelik tot moderator en assessor gekies.
Artikel 40
40.1 Sarnestelling
‘n Algernene Sinodale Kommissie word saamgestel, bestaande uit die volgende
lede:
40.1.1

die lede van die Moderatuur artikel 39);

40.1.2

twee iede van elke moderatuur/dagbestuur, met twee secundi;

40.1.3
vier ouderlinge/diakens met secundi wat uit ‘n groslys, wat gevorm
word uit al die ouderlinge/diakens in die Algemene Sinode, gekies word.
40.1.4 Predikante in algernene sinodale diens het adviserende stem oor sake
wat op hulle besondere werksaamhede betrekking het.
40.1.5
Die redakteur van Die Kerkbode mag vergaderinge in adviserende
hoedanigheid bywoon.
9

40.2 Opdragte
Hierdie Algemene Sinodale Kommissie
40.2.1
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 aari die volgende Algemene
Sinode sake van spoedeisende aard;
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 buitengewone vergadering van die Algemene
Sinode, wat saamgestel word uit die afgevaardigdes na die vorige gewone
vergadering, byeen na raadpleging met die moderature of tussentydse kom
missies van die verskillende sinodes;
40.2.5

dien as kommissie van ekumeniese sake van die Algemene Sinode.

40.3 Vakatures
40.3.1
‘n Vakature ontstaan in die Algemene Sinodale Kommissie deur die
bedanking, emeritaat, verlies van status, opsegging van kerkverband, afsetting
of dood van ‘n lid. ‘n Vakature ontstaan ook wanneer ‘n lid bedoel in artikel
40.1.2 uit sy sinodale gebied vertrek of nie weer tot die moderatuur verkies
word nie. Wanneer ‘n lid van die Moderatuur wat ingevolge artikel 39 verkies
is, na ‘n ander sinodale gebied verskuif, bly hy lid van die Algemene Sinodale
Kommissie.
40.3.2
Indien ‘n vakature ontstaan ten opsigte van ‘n lid van die Modera
tuur wat ingevolge artikel 39 verkies is, benoem die Algemene Sinodale Kom
missie uit die geledere van alle afgevaardigdes na die vorige gewone Algemene
Sinode ‘n persoon om die vakature aan te vul.
40.3.3
‘n Vakature wat ontstaan ten opsigte van ‘n lid van ‘n moderatuur/
dagbestuur ingevolge artikel 40.1.2, word normaalweg gevul deur die
betrokke lid se sekundus.
40.3.4
‘n Vakature vanweë die ontstentenis van ‘n ouderling/diaken wat
ingevolge artikel 40.1.3 verkies is, word deur die Algemene Sinodale Kom
missie uit die secundi aangevul. Indien een van die ouderlinge/diakens tot ‘n
moderatuur van ‘n sinode verkies word, ontstaan nie ‘n vakature nie.
40.4 Dagbestuur
Die Algemene Sinodale Kommissie wys sy eie dagbestuur aan.
Artikel 41
Die afgevaardigde leraar met die langste diens wat die oudste in jare is, gaan
op die Algemene Sinode voor totdat die moderator gekies is.
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Artikel 42
Die Algemene Sinode vergader elke vierjaar, voorlopig am die beurt in Kaap
stad, Blaemfantein en Pretaria.
Artikel 43
Tat die taak van die Algemene Sinade behaart:
43.1 Die aanwysing van die Bybelvertaling wat amptelik gebruik maet ward;
43.2 die vasstelling van die belydenisskrifte, die Kerkarde, die liturgiese far
muliere en gebruike, die Psalm- en Gesangbaek en die arde van eredienste;
43.3 die vasstelling van die vereistes vir en taesig aar die apleiding van be
dienaars van die Waard en die andersteuning van die sinades, finansieel sawel
as andersins, waar die apleiding geskied;
43.4 waar nadig en daartae versaek, andersteuning van die sending, diens
van barmhartigheid en ander werksaamhede binne die gebiede van sinades;
43.5 die administrasie van vaste eiendamme en fandse benadig vir die werk
saamhede van die Algemene Sinade;
43.6 die bepaling van beleid wat gevaig maet ward in verband met die werk
saamhede wat deur die sinades behartig ward;
43.7 alle sake wat na ham verwys ward deur sinades af nie deur sinades afge
handel kan ward nie, af by wyse van appél vaar ham gebring ward;
43.8 die behartiging van die ekumeniese belange van die Kerk (vergelyk ar
tikel 71.4);
43.9 beheer aar algemene kerklike publikasies.
Artikel 44
44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinade af
sanderlik met ‘n twee-derde meerderheid ten gunste daarvan besluit het.
44.2 Die Algemene Sinade mag, met uitsandering van 44.1, die Kerkarde
wysig af aanvul met ‘n twee-derde meerderheidstem.
44.3 Alleen sake in verband met leertug, leergeskille af geskille tussen
sinades anderling af tussen sinades en mindere vergaderinge kan by wyse van
appèl vaar die Algemene Sinade dien. In die gevalle van leertug en leergeskille
ward ‘n twee-derde meerderheidsbesluit vir die bekragtiging van die uitspraak
van die Sinade vereis.
44.4 Indien ‘n twee-derde meerderheid nie verkry ward nie, mag enige van
die partye ‘n verdere beraep ap die afsanderlike sinades daen. Die gesament
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like 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 werk
saamhede reglemente opstel mits dit nie in stryd met die Kerkorde is nie.
45.2 Die Algemene Sinode mag artikels van die Kerkorde met die uitsonde
ring van artikel 44, met ‘n twee-derde meerderheidstem of opskort of daarvan
vrystelling verleen.
Artikel 46
Die Algemene Sinode mag kommissies benoem om hom van advies te dien of
om besluite en opdragte uit te voer.
Artikel 47
Die Algernene Sinode mag vir sy werksaamhede ‘n algemene kerkkantoor or
ganiseer en amptenare benoem met die oog op die voltydse behartiging 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
gemeenskap van die heiliges — en wel onder leiding van die besondere ampte
en deur die bediening van die Woord, die bediening van die heilige sakra
mente, die gebed, kerklied en offergawes.
48.2 Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad vasgestel met
gebruikmaking van Bybelvertalings wat vir amptelike gebruik aanvaar is, die
liturgiese orde van die erediens, asook die Psalm- en Gesangboek, of in geval
van andertalige gemeentes, ‘n goedgekeurde liederebundel en die liturgiese
formuliere, soos deur die Algemene Sinode vasgelê.
48.3 Die leiding van eredienste berus by een van die volgende persone:
48.3.1
die bedienaar van die Woord van die plaaslike gemeente, of in sy
afwesigheid
48.3.2
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die konsulent;

48.3.3
‘n ander bevoegde evangeliedienaar van gereformeerde belydenis
wat deur die kerkraad daartoe uitgenooi is;
48.3.4
‘n student van ‘n erkende teologiese fakulteit van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk (artikel 5.2) wat, Of in ooreenstemming met die vereistes
van die betrokke fakulteit en met toestemming van die kerkraad, deel van sy
praktiese opleiding in die gemeente ontvang, Of na voltooiing van sy praktiese
werk deur ‘n kerkraad daartoe uitgenooi is;
48.3.5

n ouderling wat ‘n leesdiens waarneem.

48.4 Die inhoud van die prediking moet steeds• ‘n verkiaring en toepassing
van die Heilige Skrif wees.
48.5 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, behaiwe by hoe uitsonde ring, in ‘n erediens deur
‘n bedienaar van die Woord bedien.
49.2 Die heilige nagmaal word minstens vier maal in die jaar in elke ge
meente gevier.
4.3

DIE JEUGBEDIENING

Artikel 50
50.1 Die jeug as wesenlike deel van die gemeente is die verantwoordelikheid
van die Kerk en hierdie verantwoordelikheid is onvervreembaar en onoor
draagbaar.
50.2 Die bediening aan die jeug as verbondsjeug is ‘n geintegreerde deel van
die omvattende gemeentelike bediening waarin God deur Sy Woord tot die
jeug kom deur verkondiging, onderrig, toerusting, herderlike sorg en diens
werk. Hierdie gemeentelike bediening geskied onder die leiding van die ampte
aan en deur die jeug.
50.3 Die kinders van die gemeente, as dooplidmate, asook alle buitekerklikes
wat tot die gemeenskap van die Kerk wil toetree, word deur middel van die
kategese onderrig in die Woord van God en die leer van die Kerk. Hierdie
onderrig geskied met die oog op belydenisaflegging waardeur hulle deel in die
volle regte en verantwoordelikhede van belydende lidmate.
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4.4

DIE HERDERLIKE SORG

Artikel 51
Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens moet deur getroue huis
besoek hulle herderlike sorg uitstrek tot alle lidmate van die gerneente, in
besonder deur behoeftiges, siekes of oues van dae te besoek en hulle te be
moedig, te vertroos en te ondersteun.
Voorts moet lidmate voortdurend gewaarsku word teen valse leringe en dwa
linge en teen wereldgesindheid en goddelose lewenspraktyke.
4.5

AMPSBEDIENING EN EVANGELISASIE

Artikel 52
52.1 Die Kerk rig horn deur middel van ampsbediening tot die lidmate van
die gerneente ten einde die gerneente op te bou tot vervulling van sy diens
werk.
52.2 Die Kerk rig horn deur intensiewe gespesialiseerde ampsbediening tot
vervreerndes wat formeel nog lidrnate is ten einde hulle daadwerklik te bereik
en hulle tot gemeenskap rnet Christus te bring.
52.3 Die Kerk rig horn deur rniddel van evangelisasie tot diegene wat ver
vreernd is van Christus, sy Woord en sy kerk en wat om die rede buite
kerkverband geraak het ten einde hulle tot die gerneenskap rnet Christus en sy
gemeente terug te bring.
4.6

SENDING

Artikel 53
53.1 Sendingwerk is in eerste instansie die roeping van elke lidrnaat van die
gerneente 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 ornvang en ander omstandighede van die werk dit vereis,
onderneern die gemeentes in kerkverband van ring en sinode sendingwerk.
4.7

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

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

DIE DIENSWERK VAN DIE GELOWIGES

Artikel 55
55.1 Dit is noodsaaklik dat die lidmate van die gemeente geaktiveer word orn
as Kerk werksaam te wees ten opsigte van die Skriftuurlike opdragte tot op
bouing van die liggaarn van Christus en die uitbreiding van die Koninkryk van
God.
55.2 Hierdie dienswerk van die gelowiges kan ongeorganiseerd en spontaan
geskied, maar behoort ook ter wille van die groter krag en doeltreffender funk
sionering daarvan kerklik georganiseer te word. Sodanige organisasie moet
egter altyd geskied met toepaslike verantwoording aan die kerkraad, ring en
sinode.
Die Kerk het die onvervreernbare reg orn sy eie lidmate vir bepaalde
werksaamhede te organiseer deur kommissies van die kerkraad, ring of sinode
of te laat organiseer deur organisasies wat van die Kerk daartoe opdrag gekry
het.
55.3 Waar daar kerklike organisasies vir bepaalde dienswerk bestaan op sino
dale en algemeen-sinodale viak, behoort alle georganiseerde dienswerk op
daardie terrein daarby in te skakel.
55.4 Organisasies wat in hierdie verband tot stand korn, lê hulle bepalinge aan
die betrokke kerkvergadering vir goedkeuring voor. Die voorlegging 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
Die Kerk beywer horn vir Skrifgefundeerde beskouinge ten opsigte van ak
tuele, leerstellige en etiese aangeleenthede 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 verslag van sy
rentmeesterskap aan die gemeente, ring, sinode of Algernene Sinode, soos die
geval 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,

58.1.3

tot behoud van die sondaar;

58.2 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 op
sieners by die uitoefening daarvan die toon van die burgerlike regspleging ver
my. Hulle mag hulseif nooit as regters beskou nie, rnaar moet as vaderlike op
sieners, 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 Tugrnaatreel mag nie toegepas word voordat ‘n kiag grondig ondersoek 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
kerkvergadering handel volgens die bepalinge van die Kerk.

die

betrokke

61.4 Onderskeid moet gernaak word tussen ‘n enkele oortreding en voihar
ding 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, naarnlik 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 gerneente rus die verpligting orn mekaar in
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broederlike liefde te vermaan en om sulke vermaninge ter harte te neem. In
besonder is dit egter die roeping van die leraar en die ouderling om te ver
maan.
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 omskrywe 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 veronderstel.
Artikel 64
Wanneer tugmaatreels 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 gron
dige berou is.
64.1.3
Waar sensuur toegepas is en die lidmaat in die sonde voihard rnag hy
deur die kerkraad, na raadpleging van die ring, van die gemeente 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

terughouding van die aflegging van geloofsbelydenis.

64.3 I{erkraadslede:
64.3.1

‘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 Evangeliedienaars (soos in artikel 62.2 omskrywe):
64.4.1

‘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 bondseels;
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64.4.3
ontslag uit die diens van die gerneente of uit die diens van die kerk
verband, met verlies van trakternent en toelaes, die gebruik van die bondseëls
en die voorreg om beroep te word;
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 kerkvergadering
beswaard voel, het die reg tot appèl op die volgende rneerdere vergadering, te
wete op die ring en sinode.
65.2 In tugsake wat die leer van die Kerk raak, het klaer sowel as aangeklaag
de in ‘n vryspraak of skuldigbevinding die reg tot appêl tot by die Algemene
Sinode. (Vergelyk artikel 44.3)
Artikel 66
Tugrnaatreels word opgehef in die geval van:
66.1

Lidmate:

66.1.1
Wanneer iernand hartgrondige berou betoon nadat hy onder sensuur
geplaas is, moet die kerkraad, as hy oortuig is van die egtheid van die berou,
die sensuur ophef.
66.1.2
Wanneer ‘n lidmaat deur die gebruik van die formulier van die ge
meente afgesny is, en hy hartgrondige berou het en verlang om weer in die ge
meente opgeneem te word, moet die kerkraad, as hy oortuig is van die egtheid
daarvan, die lidmaat weer in die gemeente opneern met die gebruik van die
betrokke formulier.
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.
66.3 Evangeliedienaars (soos hierbo omskrywe):
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 Algernene Regskornmissie na Colloquium Docturn op aanbeveling
van die sinode/sinodale kornmissie wat horn afgesit het of binne wie se gebied
hy bedank het, nadat die sinode/sinodale kommissie die getuienis van die ring
onder wie se opsig hy geval het tydens afsetting of bedanking, ingewin het.
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66.3.3
Herstel in die amp in die geval waar leertug toegepas is, geskied deur
die Algemene Sinode op aanbeveling van die sinode wat horn afgesit bet.
66.3.4
In die geval van ergerlike sondes soos owerspel, onsedelikheid,
rnoord, meineed, growwe diefstal en wat verder deur die Algernene 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
o~
6.1 KERK EN STAAT
/v

%.-~
/
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/

Artikel67
2
67.1 Die kerk, plaaslik sowel as in sy verband, vind die grond van sy bestaan
in die vryrnagtige raadsbesluit en welbehae van die drie-enige God, waarby in- ~
gesluit is die wilsuiting van die lidmate en is in sy ontstaan, bestaan en voort/~9
bestaan soewerein in eie kring.
67.2 Die Kerk as instituut 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 dankbaarbeid die beskerming deur die owerheid,
asook die erkenning van sy onvervreembare reg tot die beoefening van
vrybeid van godsdiens in belydenis en byeenkoms, met dien verstande dat
genoemde vryhede nie misbruik word om die fondarnente van die staatsgesag
te ondergrawe of om wanorde op publiek-regtelike terrein te veroorsaak nie.
67.4 Die Kerk aanvaar dit as sy heilige roeping om steedsprofeties en
getuigend die staat en die wêreld 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 landsowerbeid deur die Algemene Sinodale Kom
missie geskied of in oorleg met die Algemene Sinodale Kommissie, behaiwe
wanneer sinodale kommissies uit die aard van bulle werksaambede, self
staatsdepartemente mag nader.
6.2

KERK EN MAATSKAPPY

Artikel 68
Die Kerk verleen aan maatskaplike organisasies wat op ‘n positief Christelike
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basis georganiseer is, en wat ten doel het die bekamping van bepaalde maat
skaplike wantoestande of die behartiging van bepaalde maatskaplike of op
voedkundige belange, sy medewerking en steun wanneer die optrede van
sodanige organisasies tot bevordering van die Koninkryk van God strek. Die
Kerk erken steeds die selfstandigheid in eie bevoegdheid van alle samele
wingsverbande (byvoorbeeld kerk, gesin, skool), gemeenskapstrukture
byvoorbeeld vereniginge, partye, ensovoorts) en voorts die velerlei vrye
maatskaplike verhoudinge, so eie aan die moderne gedifferensieerde samele
wing.
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KERK EN ONDERWYS

Artikel 69
/
69.1 Die Kerk aanvaãr dit as sy roeping om toe te sien dat daar steeds ‘n
ereplek aan die Woord van God op die dagskole gegee word, dat die opvoeding
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, maar het die
reg om van skole en universiteite Christelike onderwys vir sy kinders enjong
mense te verwag.
69.2 Die Kerk beywer horn om die Protestants-Christelike karakter van die
yolk te beskerm, te behou en uit te bou.
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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 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk strewe deur middel van sy kerk
vergaderinge steeds daarna om met die kerke op gereformeerde grondsiag in
ons land welwillend saam te werk.
je~.

-

71.2 Met kerke van gereformeerde belydenis en kerkregering in die
buiteland word, sover moontlik, deur middel van korrespondensie Christelike
gemeenskap beoefen.
71.3 Met ander kerke van algemene Protestants-Christelike belydenis word,
sover dit moontlik en prakties is, kontak gesoek in ooreenstemrning met die
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roeping van die kerk om in gehoorsaamheid aan die Heilige Skrif daarna te
strewe om die eenheid van die gelowiges prakties te bevorder en te bestendig.
71.4 Oor die aard en/of graad van die offisiële betrekkinge met ekumeniese
liggame word deur ‘n twee-derde meerderheid van die Algemene Sinode
beslis. ,~
~
(Bostaande is die amptelike uitgawe van die Kerkorde.)

~77~h

I
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REGLEMENT VAN ORDE (Algemene Sinode)
1.

OPENING EN KONSTITUERING

1.1 Die afgevaardigdes korn byeen op die plek en tyd soos vooraf bepaal.
Die afgevaardigde leraar met die langste diens, wat die oudste in jare is, vooraf
deur die Kommissie van orde aangewys, gaan voor in Skriflesing en gebed en
tree as voorsitter op totdat die moderator verkies is (KO art 41).
1.2 Die geloofsbriewe van alle afgevaardigdes moet minstens drie maande
voor die aanvang van die vergadering in die hande van die Skriba van die
Algemene Sinode wees wat dit tesarne met wysigings, wat tot voor die
vergadering by horn ingedien is, vir goedkeuring ter tafel lê.
1.3 Die vergadering word deur die voorsitter gekonstitueer uit die afge
vaardigdes wie se geloofsbriewe ingedien is. Die meerderheid van die afge
vaardigdes 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 Mode
ratuur op ‘n geslote sternwyse gekies. Daar word dadelik tot stemming
oorgegaan, sonder dat vooraf ‘n norninaslielys gevorm word. Die opneem en
tel van die stemme word aan ‘n kommissie opgedra wat vooraf deur die Korn
missie van Orde benoem word.
1.5 Die voorsitter van die vorige Algemene Sincde, of by sy ontstentenis ie
rnand deur die Kornmissie van Orde aangewys, lewer die openingsrede op ‘n
tyd en plek soos die Kommissie van Orde bepaal.
2.

STEMMING

2.1 Elke stemming geskied deur die lede wat aanwesig is. Vir ‘n beslissing
word ‘n volstrekte meerderheid van stemme van die aanwesige lede vereis,
behalwe 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 bet,
geskied dit op ‘n geslote stemwyse soos voig:
2.2.1
Eers word ‘n nominasielys gevorm, behalwe in die geval van die
Moderatuur. Daarvoor plaas elke stemgeregtigde nie meer name op die stem
briefie as die getal persone wat gekies moet word nie.
2.2.2
Uit die name in die nominasielys stem elke stemgeregtigde vir soveel
name as die getal persone wat gekies moet word.
2.2:3
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Wie die meeste stemme op hom verenig het, is gekies indien die getal

stemme op horn uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige lede
uitmaak.
2.2.4
Indien een of meer van die vereiste aantal nie die volstrekte meerder
heid van stemme van die aanwesige lede op hom of hulle verenig het nie, vind
daar ‘n nuwe stemming plaas en wel uit die name wat die hoogste getal
stemme gekry bet en saam ‘n volstrekte rneerderheid vorm.
2.2.5
Indien ‘n gelyke getal stemme op twee of rneer name op die stemlys
verenig is op so ‘n wyse dat daardeur rneer 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
gebied die vergadering gehou word. Hierdie kommissie tree op as Kommissie
van Orde en stel die agenda vir die vergadering op, en dra sorg dat dit, indien
enigsins moontlik, ses weke voor die vergadering in die hande van die afge
vaardigdes gestel word. Aan alle diensdoende predikante van die Ned Geref
Kerk, sowel as amptenare en ander ter sake instansies, word die agenda voor
en die acta na die sitting van die Algemene Sinode gestuur.
3.2 Die rapport van die Kommissie van Orde word eerste in behandeling ge
neem.
3.3 Die skriba van die Algemene Sinodale Kommissie, as lid van die
Kommissie van Orde, wat vir die opstel van die agenda van die Algemene
Sinode verantwoordelik is, maak in oorleg met skribas van kommissies aan
tekening van sake wat op meer as een plek voorkom, maar nogtans by mekaar
tuishoort, en groepeer hulle sover moontlik saam. Hy kan horn hierin, indien
nodig, van kruisverwysings bedien. Dit word tot beskikking van die voorsitter
gestel.
3.4 By die behandeling van sake stel die voorsitter horn ten doel om ‘n saak,
waar dit volgens sy diskresie die sinvoiste in behandeling geneem kan word,
met inagneming van die plekke waar dit elders voorkom, indien enigsins
moontlik, finaal af te handel.
3.5 Waar dieselfde saak elders voorkom, word slegs die opskrif aangegee en
deur middel van die betrokke bladsyverwysing aangedui dat dit reeds
afgehandel is.
3.6 Die voorsitter dra die sake wat behandel moet word duidelik voor en gee
by die behandeling daarvan die nodige inligting. As die geleentheid dit vereis,
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mag hy wenke aan die hand doen om die vergadering te help om tot ‘n besluit
te kom.
3.7 In voorkomende gevalle wat betref die leiding van die vergadering waar
voor geen voorsiening in hierdie reglement gemaak is nie, handel die voorsit
ter volgens gebruik en eie oordeel. In die geval van beswaar teen die handels
wyse van die voorsitter, beslis die vergadering.
3.8 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.
3.9 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 voor
steller repliek te lewer.
3.10 Voorstelle en amendemente van lede moet skriftelik ingedien word en
deur die voorsteller en sekondant onderteken wees. Aanbevelings van ‘n per
manente of ‘n tydelike kommissie word as voorstelle aan die vergadering be
skou.
3.11 Geen voorstel of amendement mag deur die voorsitter ontvang word
voordat hy die saak aan die orde stel nie.
Die voorsitter behoort reg aan die begin van die vergadering, voordat die
eerste verslag aan die orde gestel word, dit baie duidelik as ‘n vaste reeling aan
te kondig dat geen spreekbeurte aangevra mag word en geen voorstelle en
amendemente by hom persoonlik ingedien mag word alvorens ‘n saak aan die
orde gestel is nie. Die reeling moet konsekwent gehandhaaf word.
3.12 ‘n Voorstel of amendement wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die
verlof van die vergadering teruggetrek word nie.
3.13 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 mi
nute. Die vergadering mag in bepaalde gevalle van hierdie tydsbeperking af
sien.
3.14 Die voorsitter het die reg om, wanneer na sy oordeel die saak onder be
handeling genoegsaam bespreek is, dit aan die vergadering te stel of laasge
noemde nie tot stemming wil oorgaan nie.
3.15 ‘n Mosie van orde is ‘n voorstel wat betrekking bet 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 bespre
king 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 by van mening is dat dit aangewend word om ‘n behoorlike bespreking
van die onderwerp te voorkom.
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3.16 Die stemming verloop soos voig:
3.16.1
Ocr 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.
3.16.2
In die geval van voorstelle en amendemente, word die amendemente
eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste wat ingedien is,
en daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendemente gewysig. Slegs
indien al die amendemente verwerp word, stem die vergadering oor die
oorspronklike voorstel.
3.16.3
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.
3.16.4
Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon,
mag aan die bespreking deelneem, maar nie stem nie.
3.17 Tot wie die Algemene Sinode horn rig
3.17.1
Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem, is hy bevoeg om
die Kerk in sy geheel aan te spreek, dit wil sé mindere kerkvergaderinge,
ampsdraers en lidmate.
3.17.2
Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem wat opgevolg of in
die praktyk uitgevoer moet word, werk hy deur die kanaal van die konstitue
rende sinodes.
4.

NADAT BESLUITE GENEEM IS

4.1 Dit staan elke lid van die vergadering vry cm sonder opgaaf van redes te
laat aanteken dat by in die minderheid gestem bet, of dat hy nie teenwoordig
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 Mode
ratuur bepaal, in revisie gebring word.
4.3

Kennisgewing van revisie

4.3.1
Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Regskommissie
verwys.
4.3.2
Die aansoeker stel sy redes vir die aansoek om revisie aan die Tyde
like Regskommissie.
4.3.3
Die Tydelike Regskommissie doen ‘n aanbeveling ten opsigte van
elke kennisgewing van revisie aan die Sinode.
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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 werksaam
hede 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 kommissies
van sinodes sowel as die Algemene Sinode, het sitting met adviserende stem in
die betrokke tydelike kommissies, mits hulle magtiging verkry het van die
kommissies in wie se diens hulle staan. Terwille 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
skriba van tydelike kommissies wees nie.
5.4 Amptenare/predikante in algemene sinodale diens wat afgevaardigdes
na die Sinode is, het ‘n keurstem in hul betrokke tydelike kommissie. Hierdie
persone kan ook voorsitters of skribas van tydelike kommissies wees.
5.5 Tydelike kommissies behandel beskrywingspunte wat na hulle verwys
is en dien die Algemene Sinode met aanbevelings. Insenders van beskrywings
punte mag die betrokke punt by die tydelike kommissie persoonlik toelig.
5.6 Tydelike kommissies maak nie aanbevelings oor die verslae van perma
nente kommissies nie, tensy daar ‘n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat
nuwe aspekte na yore bring, of wanneer ‘n saak deur die Sinode na hulle ver
wys is.
5.7 Tydelike kommissies moet sover moontlik uit die lede van die ooreen
stemmende permanente kommissies bestaan.
5.8 Permanente kommissies word deur die vergadering met opsteek van
hande benoem op voordrag van ‘n tydelike kommissie vir kommissies wàarop
die assessor van die Algemene Sinode tesame met die assessors van die sinodes
en skribas van aftredende kommissies dien.
5.9 Die Algemene Sinode wys vir elkeen van sy permanente kommissies ‘n
sameroeper aan, wat dan die betrokke kommissie vir sy eerste vergadering vir
konstituering en werksaarnhede byeenroep. Hierdie sameroeper tree op as
voorsitter, totdat die vergadering gekonstitueer is en die ampsdraers gekies is.
5.10 Die Algemene Sinode kan van enige lidmaat gebruik maak om in ‘n
kommissie te dien.
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5.11 Vakatures in kommissies wat tussen sinodes ontstaan, word aangevul
deur die sinode of instansie waaruit die verteenwoordiger moet kom. Die
sinode/sinodale kommissie of ander instansie gee kennis van die benoeming
aan die skriba van die Algemene Sinodale Kommissie en aan die skriba van die
betrokke kommissie.
6.

SAKE VIR BEHANDELING

6.1 Alleen ‘n sinode, of sy sinodale kommissie, of sy moderatuur/dagbe
stuur, permanente kommissies van die Algemene Sinode, en die kuratoria oor
die beleid ingevolge KO art 5.2 mag beskrywingspunte en sake vir behande
ling 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 ver
gadering in behandeling geneem 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 vergadering
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 kom
missies ingedien, te laat verkort indien dit onnodig lank is.
7.4 Aanbevelings van permanente kommissies wat wysigings aan die
Kerkorde en reglemente behels, word in die agenda gemerk Vir die czandag van
die T2delike Regskommissie. Hierdie voorstelle word dan voor die Sinode deur
die Tydelike Regskommissie nagegaan vir kerkregtelike bevredigende formu
lerings sonder uitspraak oor die beginsel van die kommissievoorstel. Tydens
die behandeling van die betrokke punt in die permanente kommissie se
versiag moet die Tydelike Regskommissie gereed wees om onmiddellike ad
vies te lewer oor die formele aspekte.
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.
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8.2 Die voorstelle en arnendemente wat deur lede ingedien word, ook die
wat nie aanvaar word nie, word in die notule opgeneern.
8.3 Die notule van elke sittingsdag word deur ‘n redaksiekornrnissie versorg
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
Algernene Sinodale Kommissie deur hulle finaal goedgekeur en onderteken.
9.
SLUITING
Die vergadering word met Skriflesing en gebed deur die moderator of iernand
deur horn daartoe versoek, afgesluit.
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AANVULLENDE BESLUITE OOR DIE FUNKSIONERING VAN
DIE ALGEMENE SINODE
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 enso
voorts) moet met besondere aandag en versigtigheid benader word.
2
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 ge
doen kan of behoort te word, na hulie te trek.
Sinodes moet huile verder daarop toelê 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 gemeenskaplike
belang blyk te wees word dit deurgestuur om sodoende die druk op die kom
missies van die Aigemene Sinode te verlig.
3
Groeiende Begrotings
Die Algemene Sinode neem met sorg kennis van die groot toename van die
finansiëie 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 Sino
de dat die volgende totale bedrae buitengewoon geakkumuleer het:
1962
1970
1974
1978
1982

R 7
R113
R352
R438
R921

500
842
394
944
418

4
Nuwe werk
Die Algemene Sinode besluit in die hg van art 46 van die Kerkorde dat korn
missies en amptenare van die Algemene Sinode geen projekte mag inisieer wat
die Sinode eventueel voor die voldonge feit met betrekking tot die finansiële
verpligting stel nie.
5
Kontraktuele Ooreenkomste
Die Algemene Sinode besluit dat kontraktuele ooreenkomste waarvoor die
Algemene Sinode die finansiële verantwoordehikheid moet aanvaar, nie
sonder vooraf toestemming van die Sinode of Algemene Sinodale deur kom
missies vir die Algemene Sinode aangegaan mag word nie.
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6

Vermindering van administratiewe uitgawes

6.1 Verkleining van Algemene Sinode
Die Sinode besluit dat die getal afgevaardigdes met behoud van die beginsel
van gelyke verteenwoordiging na 40 per sinode verminder word.
6.2 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 sitting
neem.
6.3 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.
6.4 Afhandeling van Sake
Die Sinode besluit dat waar moontlik sake per skrywe of telefonies hanteer
moet word.
6.5

Vakatures in die postestruktuur

6.5.1
Wanneer ‘n vakature ontstaan, word die vakature nie vanselfspre
kend gevul nie. Die betrokke kommissie moet self oordeel of dit noodsaaklik is
dat die vakature gevul moet word. Indien die kommissie oordeel dat die
vakature wel gevul moet word, lê hy ‘n versiag met sy redes voor aan die Alge
mene Kommissie vir Fondse of sy dagbestuur.
6.5.2
Indien die Algemene Kommissie vir Fondse/dagbestuur tevrede is
met die finansiële aspekte, gaan die betrokke kommissie voort en vul die
vakature.
6.5.3
Indien die Algemene Kommissie vir Fondse/dagbestuur oortuig is dat
so ‘n vakature nie gevul word nie, word die bet rokke kommissie daarvan in
kennis gestel. Die motivering van die Algemene Kommissie vir Fondse/dag
bestuur word aan die betrokke kommissie voorgelS.
6.5.4
Die betrokke kommissie waarvan die Algemene Kommissie vir Fond
se oordeel dat ‘n vakature nie gevul moet word nie, het die reg om by die
Algemene Sinodale Kommissie ‘n finale beslissing aan te vra. Wanneer die
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versoek van die kommissie aangehoor word, het ‘n lid van die betrokke kom
missie en ‘n lid van die Algemene Kommissie vir Fondse die reg om persoonlik
voor die Algemene Sinodale Kommissie te verskyn. Die beslissing van die
Algemene Sinodale Kommissie is bindend, en kan slegs deur die Algemene
Sinode gewysig word.
6.5.5
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 kerkregtelike bevoegd
heidsgrens tussen die Algemene Sinode en die sinodes eerbiedig.
7

Ontvanklikheid van sake by kommissies van die Algemene
Sinode

7.1 Aangesien die Algemene Sinodale Kommissie spoedeisende sake
namens die Algemene Sinode hanteer (KO art 40.2.2), is alleen die aangeleent
hede wat binne die bevoegdheid van die Algemene Sinode val, by die ASK ont
vanklik.
7.2 Slegs instansies wat die Algemene Sinode mag nader (Reglement van
orde, 6.1), mag hulle ook na die ASK tussen sinodes wend.
7.3 Met die oog op sinvolle advies aan die Algemene Sinode en die uit
voering van hulle opdrag, kan kommissies van die Algemene Sinode en oor
eenstemmende kommissies van die sinodes met mekaar skakel, met dien ver
stande
7.3.1

dat hulle binne hulle opdragte bly;

7.3.2
dat kommissies van die Algemene Sinode nie oorskry op die terrein
van die sinodes nie;
73.3
dat hulle nie opdragte aanvaar wat nie deur die Algemene
Sinode/ASK aan hulle gegee is nie.
7.4 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 Regskommissie, kan
persone en instansies sonder meer by sodanige kommissies van die Algemene
Sinode toegang verkry.
7.5 Op die terreine onder die bevoegdheid van die Algemene Sinode wat nie
onder ander kommissies ressorteer nie, kan die ASK direk genader word deur
instansies soos in 7.2 vermeld.
7.6 Waar raakvlakke voorkom, mag kommissies met mekaar skakel ten
einde oorvleueling en duplisering uit te skakel.
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REGLEMENT VIR DIE REELING VAN DIE OPLEIDING EN
LEGITIMASIE VAN EVANGELIEDIENAARS
1
Ooreenkoms met die universiteit
Die funksionering van die teologiese fakulteit aan ‘n universiteit word by
wyse van skriftelike ooreenkorns tussen die betrokke sinode(s) en die univer
siteit bepaal, op voorwaarde dat dit nie in stryd is met die besluite van die Al
gemene Sinode soos in hierdie Reglement vervat nie.
2

Samestelling en funksies van die kommissies betrokke by die
teologiese opleiding

2.1

Die kuratorium

2.1.1
Samestelling
Die kuratorium word saamgestel uit verteenwoordigers van die sinode(s)
binne wie se gebied die teologiese fakulteit gelee is. Die getal lede in n kura
torium word bepaal deur die betrokke sinodes (Wes-Kaapland, Transvaal en
Oranje-Vrystaat). Ander sinodes bet die reg om op eie koste elk een verteen
woordiger in die kuratorium te benoern.
2.1.2

Funksies

2.1.2.1 Opleiding
Die kuratorium dra sorg vir, beheer en hou toesig oor die opleiding en die
verpligte voortgesette opleiding van evangeliedienaars (KO art 5.3).
2.1.2.2 Studente
Die kuratoriurn dra finale verantwoordelikheid vir die keuring, begeleiding,
toesighouding oor, eksaminering en aanbeveling vir toelating tot die evange
liebediening van alle teologiese studente binne sy sinodale gebied. Hy kan
hierdie verantwoordelikheid deur ‘n subkommissie(s) behartig. Hy word in
hierdie taak bygestaan en geadviseer deur die raad van dosente. Saarn hou
hulle voortgaande toesig oor studente se akademiese vordering en hulle leer
en lewe. Die kuratorium kan ‘n student tydelik of permanent stuit in sy studie
met die oog op toelating as bedienaar van die Woord en enige ander dissi
plinSre maatreëls teen horn instel wat by wenslik mag ag.
2.1.2.3

Dosente

2.1.2.3.1
Die kuratoriurn neem die leiding ten opsigte van die beroeping
van dosente.
2.1.2.3.2
Die kuratoriurn hou toesig oor die leer en wandel van die dosente
in teologie en gee, wanneer daar nadelige gerugte tot sy kennis kom, daarvan
kennis aan die voorsitter van die ring binne wie se gebied die betrokkene(s)
woon.
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2.1.2.3.3
Die kuratorium )iou toesig ocr die dosente in die uitoefening van
hulle arnpspligte. Indien, na die oordeel van die kuratorium, waar so bepaal
deur ‘n betrokke sinode, op hulle voorlegging en ook na die oordeel van die
sinodale kommissie of van die sinode, ‘n dosent cm een of ander rede
onbevoeg of ongeskik bevind word orn sy ampspligte tot bevrediging van die
Kerk uit te voer, versoek die kuratorium horn om kragtens die ondernerning
van dosente onrniddellik sy betrekking as dosent neer te lê.
2.1.2.3.4
Hierdie toesig hef nie die normale toesig van die universiteits
owerheid op nie. Noue skakeling tussen Kerk en universiteit is te alle tye ‘n
vereiste.
2.2
2.2.1

Subkommissies van die kuratorium
Die begeleidingskommissie

2.2.1.1 Elke kuratorium benoern ‘n kommissie(s) wat die teologiese student
begelei en wat die kuratorium adviseer ten opsigte van die keuring, toesig en
begeleiding van studente tydens die tydperk van hulle voorbereiding vir die
evangeliebediening.
2.2.1.2 Aan die einde van die eerste fase van die teologiese opleiding stuur
genoemde komrnissie ‘n vertroulike versiag deur na die betrokke kuratorium
van die fakulteit waar die student sy studie wil voortsit. Hierdie versiag moet
inligting bevat oor die kandidate se
1 volgehoue voornerne om vir predikant te studeer;
2 kerklike meelewing tydens die studie vir die eerste graad van opleiding;
hiervoor moet ‘n vertroulike versiag van die kerkraacl ingedien word;
3 akaderniese- en ander prestasies sowel as hulle lewens- en wêreldbeskou
like oortuigings;
4 persoonlikheidstoerusting vir die bediening. Persoonlikheids- en moontlike
sielkundige probleme moet pertinent vermeld word.
2.2.2

Die eksamenkommissie

2.2.2.1 Samestelling
Die kuratorium benoem in opdrag van die sinode ‘n eksarnenkommissie wat
bestaan uit soveel lede as wat hy nodig ag uit bevoegde persone aan horn
voorgelê deur die onderskeie sinodes en wat nie noodwendig lede van die
kuratorium hoef te wees nie (KO art 5.6).
2.2.2.2 Funksies
Die eksamenkornmissie neern die proponentseksamen asook Colloquium Dccturn af en beveel die kandidate wat in die eksamen slaag, by die kuratorium
aan vir legitirnasie deur die Algernene Regskommissie, en voer sodanige op
dragte uit SOOS deur die kuratoriurn nan horn opgedra.
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2.3 Sinodale kommissie vir begeleiding
Die kommissie bestaan sover moontlik uit predikante van die ring binne wie
se gebied die universiteit val, sowel as lede van die kuratorium en eksamen
kommissie wat in die betrokke sinodale gebied in die bediening staan. Hierdie
kommissie hou in die betrokke gebied toesig oor die aard van die kursus met
die oog op die vereistes van die teologiese opleiding (KO art 5.4).
2.4 Die raad van dosente
Die dosente van die fakulteit vorm ‘n raad van dosente (KO art 5.3.3).
2.5 Kieskolleges
Die kieskollege word saamgestel soos die betrokke sinode(s) bepaal. Ander
sinodes het die reg om elkeen een verteenwoordiger op eie koste te benoem.
3

Doserende personeel aan die teologiese fakulteit

3.1

Beroeping

3.1.1
Vereistes
Die kuratorium neem die leiding ten opsigte van die beroeping van dosente en
moet saam met die kieskollege toesien dat op die groslys alleen die name ver
skyn van persone wat:
3.1.1.1 predikant- en proponentstatus in die Nederduitse Gereformeerde
Kerk het en wat verkieslik reeds in ‘n gemeente bevestig was;
3.1.1.2

die nodige kwalifikasies vir die betrokke

3.1.1.3

goeie getuienis aangaande hulle bekwaamheid en godsvrug het; en

3.1.1.4

onbetwyfelbare voorstanders van die Gereformeerde leer is.

3.1.2

Prosedure by beroeping

~05

besit;

3.1.2.1 Elke lid van die kieskollege het die reg om vroegtydig skriftelik
nominasies vir ‘n vakature in te dien.
3.1.2.2 By die sluitingsdatum vir nominasies suiwer die kuratorium die lys
en stel die kuratorium ‘n nominasielys op met ‘n volledige curriculum vitae
van elke kandidaat, wat betyds in die hande van die lede van die kieskollege
vir bestudering gestel word. Hierdie stukke dien as vertroulike inligtingstukke
met die oog op die beroeping.
3.1.2.3 Die kieskollege bring ‘n beroep uit nadat aan die bepalinge van die
betrokke sinode(s) uitvoering gegee is en die voorwaardes van die universiteit
nagekom is.
3.1.2.4 Nadat die kieskollege die beroep uitgebring het, word die name in die
amptelike kerkblad gepubliseer met die oog op approbasie deur die hele
kerkverband.
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3.1.2.5 Nadat die dosent die beroep aanvaar bet, onderteken hy ‘n ooreen
korns wat deur die sinode goedgekeur is en daarna word sy naarn aan die uni
versiteit vir aanstelling voorgelê.
3.1.2.6 ‘n Eertydse predikant wat as teologiese dosent bevestig word, se
predikantstatus word met sy bevestiging herstel.
4

Teologiese opleiding

4.1

Eerste Fase

4.1.1
Toelating
Toelating geskied deur die kuratorium of ‘n kommissie van die kuratoriurn, en
ten opsigte van studente aan ‘n universiteit waar nie ‘n teologiese fakulteit van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk bestaan nie, deur die sinodale kom
missie van begeleiding van die betrokke sinode.
4.1.1.1 Die betrokke kommissie roep alle voornernende teologiese studente
wat binne hul gebied wil inskrywe orn hulle vir die bediening voor te berei, op
om voor horn te verskyn ten einde as studente met die oog op die evangelie
bediening toegelaat te word.
4.1.1.2
4.1.1.2.1
1
2
3
4
5
6

Die kommissie se taak behels:
‘n Ondersoek na aanleiding van

‘n geskrewe verkiaring van die kandidaat met betrekking tot sy redes
waarom hy die evangeliebediening as roeping kies;
‘n skriftelike verkiaring aangaande sy sekerheid van geloof en persoonlike
ondervinding van die genade van God;
‘n onlangse vertroulike versiag van sy leraar;
‘n skriftelike verkiaring dat sy attestaat/bewys van lidrnaatskap ingelewer
is by die gerneente waar by woon;
‘n skriftelike verkiaring aangaande sy kerklike meelewing;
skriftelike verslae aangaande sy liggaarnlike en sielkundige weistand.

4.1.1.2.2
advies en inligting oor kursusse, akademiese vereistes vir toelating
tot die bediening en beurse/lenings.
4.1.1.2.3
reëlings met die plaaslike kerkraad met betrekking tot toesig oor
die kandidaat se leer en lewe.
4.1.2

Akademiese vereistes vir die eerste fase

4.1.2.1
word.

‘n Baccalaureus-graad rnoet aan ‘n erkende universiteit verwerf

4.1.2.2 As deel van ‘n sodanige Baccalaureus-graad, of aanvullend daarby,
word welslae in die volgende vakke vereis:
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(a)
(b)
(c)
(d)

Hebreeus II en Grieks II (of Grieks hA of Grieks IIB) of n ander
goedgekeurde tweejarige kursus in Hebreeus en Grieks.
Teologiese Studies III of ‘n gelykwaardige driejarige teologiese kursus of
kursusse.
Bybelkunde III of ‘n gelykwaardige kwalifikasie, indien die kandidaat
nie oor die vereiste in 6b) vermeld, beskik nie.
Waar ‘n fakulteit dit nodig ag, word van studente verwag orn tydens die
tweede fase van opleiding, bepaalde ontbrekende komponente aan te
vul.

4.1.2.3 Kandidate moet hulle voorts op hoogte stel van die afsonderlike ver
eistes van elke fakulteit.
4.2

Tweede Fase

4.2.1
Toelating
Toelating geskied deur die kuratorium of ‘n kommissie van die kuratorium in
samewerking met die raad van dosente; die finale besluit berus egter by die
kuratorium.
4.2.1.1 Aansoek om toelating
Wanneer ‘n kandidaat die eerste fase van sy teologiese opleiding voltooi het,
en horn te Stellenbosch, Pretoria of Bloemfontein vir die finale fase aanmeld,
moet sy aansoek vergesel wees van:
‘a bewys van akademiese kwalifikasies soos in 4.1.2.1 en 4.1.2.2 vereis;
‘a mediese verslag.
4.2.1.2 Vertroulike versiag
Die kuratoriurn en die subkommissie oorweeg die aansoek in die hg van ‘n
vertroulike versiag van die komrnissie in punt 4.1.1 genoem. Hierdie versiag
kan ook ‘n vertrouhike sielkundige verslag insluit.
4.2.2

Vereiste kursusse

4.2.2.1

Die inhoud van die kursus behels die volgende en duur drie jaar:

Ou-Testamentiese Wetenskap
Nuwe-Testamentiese Wetenskap
Historiese vakke en Kerkreg, insluitende Vaderlandse Kerkgeskiedenis en
Gereformeerde Kerkreg
Dogmatologiese- en etiese vakke insluitend Gereformeerde etiek
Godsdiens- en Sendingwetenskap
Diakoniologiese (amptelike) vakke
Spesialisering in ‘n bepaalde studiegebied, insluitend ‘n verhandeling oor ‘n
spesiale onderwerp.
Volgens behoefte kan ad hoc-vereistes ten opsigte van addisionele tale soos
Duits, Latyn of Frans gestel word.
Kandidate moet tydens hierdie studie bewys lewer dat hulle Afrikaans kan
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besig op ‘n wyse wat voldoen aan die vereistes van die bediening.
Orn tot die bediening toegelaat te word, moet ‘n kandidaat oor ‘n BTh-graad of
‘n BD-graad of ‘n gelykwaardige kwalifikasie beskik.
4.2.2.2 Studente is verplig om die kursusse van die betrokke teologiese
fakulteit gereeld by te woon en in die eksamens te slaag.
4.2.2.3 Praktiese Werk
Teologiese studente moet na die voltooiing van BTh.I of BD-1, die volgende
onderneming onderteken voordat hulle uitgaan om praktiese werk in ge
meentes te doen:
Ek, die ondergetekende, onderskryfhiermee opreg en as voor die Here die leer
vervat in die Formuliere van Enigheid van die gereformeerde kerke,
naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die
Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Ek verklaar met my hele
hart dat ek dit aanvaar en bely as in ooreenstemming met die Woord van God;
dat ek die leer getrou sal handhaaf; dat ek my op die bevordering van gods
dienskennis, Christelike sedes, orde en eendrag met alle ywer sal toelê; en ek
verbind my om, sou dit bevind word dat ek teen enige gedeelte van hierdie
verkiaring en belofte gehandel het, my aan die uitsprake van die bevoegde
kerkvergadering te onderwerp.
5005

5
Toelating tot die evangeliebediening
Die eksamenkommissie ondersoek kandidate met die oog op toelating tot die
evangeliebediening volgens onderstaande prosedures en vereistes.
5.1

Proponentseksamen

5.1.1
Tyd van Eksamen
Die eksamen word aan die einde van die finale jaar van die BTh- of BD-studie
afgeneem. As tegemoetkoming aan studente kan die eksamen op ‘n buiten
gewone tyd afgeneem word, indien die kuratorium dit nodig ag.
Die eksamenkommissie bepaal in oorleg met die raad van dosente ge
durende hoeveel dae die eksamen afgeneem sal word, hoeveel tyd aan elke
yak bestee word en ook of dit skriftelik of mondeling moet geskied.
5.1.2

Omvang van die Proponentseksamen

5.1.2.1 Die akademiese ondersoek word gedoen deur die dosente, desver
kiesend met byvoeging van een lid van die eksamenkommissie vir elkeen van
die hoofafdelings van die vakke, wat aan die eksamenkommissie versiag moet
doen.
5.1.2.2 Die ondersoek na die bedieningsvaardigheid word deur die
eksamenkommissie gedoen 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;
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2 sy beweegredes om bedienaar van die Woord te word, en sy persoonlike
godsvrug;
3 sy bekwaamheid in die beoefening van die predikkunde, ook deur monde
linge voordrag wat, indien moontlik, voor ‘n lid van die eksamenkom
missie gelewer is. Met die oog hierop moet ‘n geskrewe proefpreek ‘n
maand voor die eksamen ingelewer word;
4 sy bekwaamheid in die beoefening van 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 bet.
5 Verder word die geskiktheid van die kandidaat in ‘n samespreking tussen
die eksamenkommissie en die raad van dosente bespreek. Die raad van do
sente bevestig skriftelik dat die kandidaat die voorgeskrewe kursusse met
vrug gevoig het, en die eksamen suksesvol afgelê het; dat hy minstens een
maand onder die toesig van ‘n diensdoende leraar van die Kerk ondervin
ding opgedoen het en van die praktiese aspekte van die gemeentelike be
diening; dat hy onder die toesig van een van die dosente ‘n proefpreek
gelewer het en dat sy gedrag onbesproke is.
5.1.3

Bykomende vereistes

5.1.3.1 ‘n Verkiaring van die kerkraad onder wie Se opsig die kandidaat staan
aangaande sy gemeentelike lidmaatskap en meelewing, die suiwerheid van sy
leer, die voorbeeldigheid van sy lewenswandel, en die onbesprokenheid van
sy sedelike gedrag;
5.1.3.2 ‘n mediese sertifikaat op ‘n voorgeskrewe vorm ten opsigte van goeie
gesondheid.
Bostaande stukke moet EEN maand voor die eksamen by die skriba van
die eksamenkommissie ingelewer wees. Die skriba 15 by die aanvang van die
eksamen die stukke aan die eksamenkomrnissie voor.
5.1.4
Stemming
Oor die aanbeveling van die kandidaat vir die formele legitimasie word deur
‘n volstrekte meerderheid van stemme, en wel met geslote stembriefies,
beslis. Die eksamenkommissie beveel die kandidate wat in die ondersoek
geslaag het, by die kuratorium aan vir sy beslissing. Die kuratorium 15 die
name van die toegelate kandidate aan die Algemene Regskommissie vir
legitimasie voor.
5.1.5
Afwysing van ‘n kandidaat
‘n Kandidaat wat afgewys is, kan volgens die diskresie van die kuratorium
weer op ‘n tyd deur die kommissie bepaal, tot die eksamen toegelaat word.
5.2
5.2.1

Colloquium Doctum (KO art 5.5.2)
Vereistes vir toelating tot Colloquium Doctum

5.2.1.1 bewys van goeie sedelike gedrag deur middel van ‘n getuigskrif
uitgereik deur ‘n bevoegde instansie;
38

5.2.1.2

bewys van ‘n toelatingseksamen soos vereis in 4.1.2;

5.2.1.3 bewys dat hy ‘n volledige teologiese kursus gelykstaande aan die ses
jarige teologiese opleiding aan ‘n teologiese opleidingsinrigting wat deur die
Ned Geref Kerk erken word, voltooi bet;
5.2.1.4 bewys dat hy deur die betrokke sinode/sinodale kommissie onder
soek is met betrekking tot sy persoonlike geloofsekerheid, persoonlike onder
vinding van die genade van God, roepingsbewustheid en geskiktheid vir die
evangeliebediening.
5.2.2
Inhoud van Colloquium Doctum
Die Colloquium Doctum is ‘n toets van die kandidaat se wetenskaplike
bekwaamheid, asook sy kennis van die Gereformeerde teologie en sy gehegt
heid aan die leer van die Kerk en dit kan mondeling of skriftelik afgeneem
word.
5.2.3
Afwysing by die Colloquium Doctum
Indien iemand by die Colloquium Doctum deur die betrokke eksamenkom
missie afgewys word, mag by hom na ses maande weer aanmeld vir ber
ondersoek.
5.2.4
Aanbeveling vir legitimasie
Nadat Colloquium Doctum tot bevrediging van die eksamenkommissie afgele
is, word die kandidaat by die kuratorium vir sy beslissing aanbeveel. Die
kuratorium lê die naam van die kandidaat aan die Algemene Regskommissie
voor vir legitimasie.
5.3 Legitimasie
5.3.1
Die Algemene Regskommissie behartig die legitimasie van eertydse
predikante en proponente (KO art 6). Hierdie kommissie sien toe dat die legi
timasieverklaring afgele en onderteken word.
5.3.2
Plegtige toelating
Die geeksamineerde word met ‘n gepaste woord deur die aktuarius van die
Algemene Sinode of ‘n lid van die Algemene Regskommissie tot die evan
geliebediening toegelaat. In die reel geskied dit by geleentheid van ‘n openbare
kerklike byeenkoms wat vir die doel as afsluiting van die jaar se werk
saamhede in oorleg met die kuratorium gereel is. ‘n Akte van legitimasie
namens die Algemene Regskommissie, onderteken deur twee lede van die
kommissie, word aan hom uitgereik.
5.3.3
Kennisgewing in die amptelike blad
Die gelegitimeerde verkry die titel van proponent. Van sy legitimasie word in
die amptelike blad van die Kerk kennis gegee.
‘n Proponent is vanaf die oomblik van sy legitimasie beroepbaar.
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5.3.4
Die bevoegdhede van ‘n proponent
Die status van ‘n proponent is deur ‘n reglernent van die Algernene Sinode in
hierdie verband bepaal.
5.3.5
Ouderdomsbeperking vir beroeping
‘n Proponent is nie beroepbaar voordat by die ouderdorn van twee en twintig
jaar bereik bet nie.
5.3.6
Eis aan studente met buitelandse studie
Studente van die Kerk wat in die buiteland studeer bet, word nie gelegitirneer
voordat hulle hul proponentseksamen afgelê het nie.
5.3.7
Vereistes vir verdere studie
Dit word van ‘n student verwag orn sy voile teologiese studie aan ‘n teologiese
fakulteit van die Ned Geref Kerk te voitooi. Indien by begeer om sy studies
daarna, maar voordat by geiegitimeer is, voort te sit, moet by vooraf verlof
daartoe van die kuratorium bekorn.
5.3.8
Eise vir legitimasie van predikante of proponente uit kerke van
gereformeerde belydenis
Gewese lidmate van ander kerke, wat ‘n teologiese opieiding ontvang bet aan
‘n inrigting van gereformeerde belydenis en wie se bediening en/of iidrnaat
skap in daardie kerk beeindig is, kan, nadat huile lidmate van ‘n Ned Geref ge
meente geword bet, by die ring aansoek doen orn ‘n aanbeveling orn tot die
evangeiiebediening toegeiaat te word.
Die ring win in ‘n sodanige geval(ie) alle rnoonthke inligting orntrent die
kandidaat in by die kerkrade en ringe van die Ned Geref Kerk waar by woon
agtig was sedert by lidmaat geword bet, asook van die omstandigbede waarorn
by die bediening in die ander kerk verlaat bet. Nadat die aanbeveling van die
ring deur die sinode of sinodale kommissie bekragtig is, moet by horn wend tot
die kuratorium, wat beslis of die kandidaat tot aanvuiiende opleiding toegelaat
rnoet word en, indien wel, ook oor die vereistes van die aanvullende opieiding.
Daarna ondersoek die eksarnenkommissie horn met die oog op die
rnoontiike aanbeveling by die kuratoriurn vir iegitirnasie deur die Aigemene
Regskommissie.
5.3.9
Beroepbaarheid van predikante binne die familie van die Ned
Geref kerke
Predikante van die famiiie van Ned Geref kerke is beroepbaar binne die Ned
Geref Kerk sodra ‘n leraar van die farnilie van Ned Geref kerke met bewys van
lidmaatskap na ‘n gerneente van die Ned Geref Kerk oorgekom bet, en horn by
die Algernene Regskornrnissie vir beroeping aangemeld bet.
5.3.10 Persone uit inrigtings van erkende kerke
‘n Persoon wat ‘n voiledige of gedeelteiike teologiese opleiding aan inrigtings
van erkende kerke gevoig bet, en wat na die eis van 5.3.8 ten opsigte van lid
rnaatskap van ‘n gerneente van die Ned Geref Kerk gehandei het, word deur
die kuratorium in oorleg met die raad van dosente aanbeveel indien bewys
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gelewer word dat die opleiding van die betrokke kandidaat beantwoord aan
vereistes wat gelykstaande is aan die standaard van opleiding van die Ned
Geref Kerk. ‘n Sodanige aansoeker word dan toegelaat om die deel van die
opleiding wat nog ontbreek, aan te vul om te voldoen aan die vereistes van ‘n
volledige kursus en mag, na aflegging van die proponentseksamen (gewysig
volgens die bepaalde omstandighede) gelegitimeer word.
5.3.11 Persone uit inrigtings van nie-erkende kerke
Van persone wat ‘n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding aan inrigtings
van nie-erkende kerke gevoig bet, word verwag om die voile teologiese studie
aan een van die fakulteite waar predikante van die Ned Geref Kerk opgelei
word, te voltooi.
5.3.12 Persone uit nie-kerklike inrigtings of fakulteite
‘n Persoon wat sy teologiese opleiding geheel of gedeeltelik aan ‘n in
rigting/fakulteit wat nie aan die Kerk verbind is nie en waar die Ned Geref
Kerk geen inspraak by die aanstelling van dosente of by die keuring, toesig,
dissipline, opleiding en begeleiding van studente het nie, moet die voile
teologiese kursus aan een van die teologiese fakulteite waar predikante van die
Ned Geref Kerk opgelei word, voitooi alvorens by gelegitimeer kan word.
5.3.13 Ouderdomsbeperking vir legitimasie
‘n Persoon wat sestig jaar of ouer is, kan nie gelegitimeer word nie.

6

Voortgesette teologiese opleiding

6.1 Op grond van die besluit van die Algemene Sinode van 1978 is dit
verpligtend vir alie predikante wat die geeintegreerde opleiding ondergaan
bet, om op koste van huile kerkrade, nie later as vyfjaar na legitimasie nie, ‘n
kursus in voortgesette opleiding te voig;
6.2 Die woord verpligtend soos dit hierbo gebruik word, het nie die
betekenis dat dit wetlik afdwingbaar is nie. Dit word egter as ‘n saak van groot
belang beskou en lê ‘n baie sterk morele verpiigting op predikante om hieraan
gehoor te gee. Die ringe moet deur middel van kerkvisitasie hieraan aandag
gee.
7
Bykomende sinodale bepalinge
Die betrokke sinode(s) wat beheer oor die teologiese fakuiteite uitoefen, kan
na gelang van plaaslike omstandighede en verhoudinge tot die universiteite
verdere bepalinge neeriê, op voorwaarde dat dit nie in stryd is met die besiuite
van die Aigemene Sinode 5005 in hierdie reglement vervat nie.
Dit geld beide vir die teologiese kursus en vir die funksies van die
kuratoria, waar die betrokke sinodes bepalinge het in verband met die beroe
ping van dosente, toesig oor dosente, en die verhouding tussen die teologiese
fakulteit en die departement Bybelkunde.
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REGLEMENT VIR DIE SICAKELKOMMISSIE TUSSEN DIE
DRIE KURATORIA EN DIE DRIE DOSENTERADE
1
Naam
Die Skakelkommissie vir die kuratoria en dosenterade van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk.
2

Samestelling

2.1 Like kuratoriurn benoem hoogstens drie lede uit sy eie personeel en die
dosenteraad in die Skakelkommissie.
2.2

Vakatures word deur elke afsonderlike kuratorium aangevul.

3

Funksies

Die Skakelkommissie bespreek sake van gemeenskaplike belang en doen
aanbevelings aan die onderskeie kuratoria.
4

Werkswyse

4.1

Vergaderinge word minstens een keer per jaar gehou.

4.2 Die voorsitterskap van die vergadering roteer tweejaarliks volgens die
ouderdom van die fakulteite.
4.3
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Die koste van sy verteenwoordigers word deur elke kuratorium gedra.

DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
PLEGTIGE LEGITIMASIE-VERKLARING
Ek, die ondergetekende
toegelaat tot die openbare bediening van die Woord in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk deur die Algemene Regskommissie wat daartoe gemagtig
is, verklaar hiermee in alle opregtheid voor die Here dat ek van harte gb dat al
die artikels en stukke van die leer vervat in die Belydenisskrifte en Formuliere
van Enigheid — naamlik die Nederlandse Geloofsbelyd~nis (Confessio
Belgica), die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls, deur die
Sinode van Dordrecht in die jare 1618 en 1619 aangeneern — ooreenkom met
die Woord van God. Ek belowe om die voornoemde leer ywerig en volhardend
te leer en in my wandel getrou te handhaaf, sonder om iets teen die leer, hetsy
regstreeks of onregstreeks, te leer of te skrywe. En net soos ek hierdie leer te
goeder trou aanneem en van harte gb, so verwerp ek alle dwalinge wat teen
hierdie leer stry, en beloof ek om dit te weerlê, tee te spreek en alles in my ver
moe te doen om dit uit die Kerk te weer. Ek beloof om my op die uitbreiding
van die ryk van die Verbosser deur die bevordering van godsdienskennis,
Christelike sedes, orde en eendrag met alle ywer toe te lê, en om my aan die
verordeninge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te hou.
En indien dit mag gebeur dat ek later enige beswaar of ander insig om
trent hierdie leer kry, so bebowe ek dat ek dit nOg openlik nOg heimlik sal
voorstaan, leer of verdedig deur prediking of geskrif alvorens ek dit aan die
sinode sal openbaar om aldaar nader ondersoek te word.
En indien enige bevoegde kerklike liggaam te eniger tyd, ten einde die
enigheid en suiwerheid van die leer te bewaar, dit goedvind om ‘n nadere
verklaring van my gevoele omtrent een of meer van die voormelde artikels te
eis, so belowe ek hiermee plegtig dat ek altyd daartoe gewillig en bereid sal
wees.
En indien dit bevind word dat ek teen enige gedeelte van hierdie verkia
ring en belofte dienaangaande gehandel bet, so bebowe ek om my aan die uit
sprake van die bevoegde kerkvergaderinge te onderwerp.
Ook verklaar ek plegtig voor God dat ek, om ‘n standplaas te verkry,
geen ooreenkoms aangegaan of gifte gegee bet of ooit sal aangaan of gee nie;
dat ek nie daarvan bewus is dat dit deur iemand van my kant af in my belang
aangegaan of gegee is, of aangegaan en gegee sal word nie; dat ek ook nimmer
‘n standplaas sal soek of aanvaar waarvan ek mag vermoed dat dit deur enige
voorwaarde, bebofte of watter middele ook al van ‘n voorafgegane ooreenkoms
aan my opgedra word nie.
Ek verbind my deur my handtekening tot al die voormelde.
Geteken te

op
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Geteken in my teenwoordigheid
(Namens die Algemene Regskommissie)
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REGLEMENT VIR DIE STATUS VAN PREDH(ANTE 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 persoon wat
die inwendige roeping ontvang het en wat voldoen 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 institutêre kerk kan niemand
predikantstatus verkry of behou nie.
1.3 Indien ‘n ieraar ‘n pos oorweeg waartoe hy wel geen kerklike roeping
ontvang het nie, maar wat na die oordeel van die Aigemene Regskommissie ‘n
geestelike karakter dra, met die verkondiging van die Woord in regstreekse
verband staan en ten bate van die Ned Geref Kerk geag word, kan proponentstatus aan so ‘n leraar verleen word (KO art 11.2).
1.4 Voltydse studie is aanbevelingswaardig, mits dit nie ‘n onredelike las op
die predikantepensioenfonds lê 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 gevolg afgele het, toege
laat 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 het, die vereiste eksamens met goeie gevolg afgelê het,
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toegeiaat is tot die verkondiging van die evangelie, beroepbaar verkiaar en
bevestig is, maar
2.2.2

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

2.2.3
Aan hulle word narnens Christus die bevoegdheid verleen tot gedeel
telike ampswerk op uitnodiging van ‘n kerkraad, naamiik die verkondiging
van die Woord, die diens van die gebede en die bediening van die sakramente,
die kategetiese onderwys, die herderlike sorg en deelneming aan ampshande
linge soos bevestiging van ampsdraers en die afneem van openbare belydenis
van lidmate.
2.2.4

Hulle is die volgende:

2.2.4.1

Professore en dosente aan die Kerk se drie teologiese opleidingsentra.

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 ge
meenskapiike taak binne die ringsgebied, predikante in diens van die Bybel
genootskap, die SAUK se Godsdiensdepartement, die Transwêreldradio en die
ACSV.
2.2.4.3 Emeriti, dit is diegene wat met voile eer weens ouderdom of
verswakte gesondheid uit die diens ontslaan is.
2.2.4.4 Predikante wat besig is met voitydse studie en daartoe op aanbeve
iing van hul ringe/ringskommissies die verlof namens die Kerk van die Aige
mene 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 statusbehoud deur
die Algemene Regskommissie bewys iewer dat met die studie ‘n aanvang
gemaak is, en verder jaarhks in Oktober ‘n vorderingsrapport by die Algemene
Regskommissie indien, wat die tydperk van studie tot hoogstens vier jaar kan
verieng.
2.2.5
Huile mag deel in die eer en waardigheid aan die amp verbonde en
mag die titei van bedienaar van die Goddelike 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 volgens die voorskrifte van die
Kerk deurloop het, die vereiste eksamens met goeie gevoig afgelê het,
toegelaat is tot die verkondiging van die Woord en dus beroepbaar verklaar is.
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3.1.2
Hulle word toegelaat tot ‘n gedeelte van die ampswerk van predikant,
naamlik die nie-amptelike verkondiging van die Woord en die diens van die
gebede.
3.1.3
Hulle het 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 gemeente.
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 orn 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,
3.1.2 hierbo.
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3.2.4
Orndat 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 aanrneld en met opgawe van redes aansoek
doen om verlenging van status.
3.2.5
baar.

Solank hierdie persone die status van proponent het, is hulle beroep

3.2.6
Proponente wat behoud van status met die oog op studie verkry,
moet binne ses rnaande bewys lewer dat hulle vir studie ingeskryf het, en
jaarliks teen Oktober ‘n vorderingsverslag, gesertifiseer deur die promotor,
aan die Algemene Regskornmissie 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 het en toegelaat is tot
die verkondiging van die Woord, of at reeds in ‘n gemeente bevestig is, maar
die bevoegdheid van predikant of proponent verloor het of dit nog nie verkry
het nie, beklee die status van elke ander gelowige in die Kerk.
5
HOER BEROEP
Teen enige beslissing van die Algemene Regskommissie in verband met status
kan die betrokkene horn, met voorlegging van nuwe gegewens, tot ‘n volgende
vergadering van die Algemene Regskommissie wend.
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6
DIE WEGNEEM VAN REGTE EN VOORREGTE
Gelegitimeerdes aan wie behoud van status toegeken is, se status bly onaan
getas indien die Algemene Sinode later die voorwaardes vir die behoud van
status wysig, mits sodanige persone in leer en lewe bly voldoen aan die alge
mene vereistes vir behoud van status en aan die besondere voorwaardes wat
oorspronklik by hulle behoud van status gegeld het.

7

VERLIES EN HERSTEL VAN STATUS

7.1 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 Regskommissie in
die amptelike orgaan kennis, indien hy
7.1.1
‘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
7.1.2
in ‘n politieke bestuursliggaarn dien of horn as kandidaat in ‘n norni
nasie- of verkiesingstryd beskikbaar stel, of
7.1.3

horn deur woord en daad van die Ned Geref Kerk afskei, of

7.1.4
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 ringskommissie aanvaar word, sonder dat of voordat hy van die
Algemene Regskornmissie verlof tot behoud van status ontvang het, of
7.1.5
skriftelik aan die skriba van die Algernene Regskommissie kennis gee
dat hy die amp van bedienaar van die Woord neerlé, of
7.1.6
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
7.1.7

deur ‘n sinode afgesit word

7.2 Inlewering van akte van legitimasie
In alle gevalle van verlies van status rnoet die betrokke persoon sy akte van
legitimasie by die aktuarius van die betrokke sinode indien, wat dit op sy
beurt aan die skriba van die Algemene Regskommissie besorg.
7.3 Herstel van status
Legitimasie van ‘n persoon wat sy status verloor bet, mag slegs geskied
onderhewig aan die voorskrifte van artikel 66.3 van die Kerkorde nadat aan
die vereistes van Colloquium Doctum voldoen is.
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7.3.1
‘n Evangeliedienaar wat met behoud van status uit die amptelike be
diening getree het, of ‘n proponent, bly beroepbaar en hoef nie by ontvangs
van ‘n beroep Colloquium Doctum af te lê 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 aktua
rius van die sinode, wat dit aan die argief van die Algemene Sinode in
Kaapstad vir bewaring besorg.
7.3.2
‘n Evangeliedienaar wat sy status verloor het deur afsetting of be
danking en vir herstel van status aansoek wil doen, moet die volgende prose
dure voig:
7.3.2.1 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
gebied die gemeente of liggaam in wie se diens hy gestaan het onmiddellik
voor sy verlies van status, val.
7.3.2.2 Hierdie ring ondersoek die hele aangeleentheid grondig met inag
fleming van artikel 66.3 van die Kerkorde en win ook getuienis in van al die
kerkrade en ringe binne wie se gebied die betrokke persoon woonagtig was
sedert hy uit die bediening getree het.
7.3.2.3 Die ring voorsien ‘n gemotiveerde verslag met sy aanbevelings direk
aan die sinode of die sinodale kommissie binne wie se gebied die ring val en lê
alle ter saaklike stukke voor.
7.3.2.4 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie stuur na die ontvangs
daarvan die stukke na die aktuarius van die Algemene Sinode met die oog op
sy advies aan die sinode of sinodale kommissie.
7.3.2.5 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 appèl aanteken by die volgende
gewone sitting van die sinode of by ‘n later geleentheid ‘n nuwe aansoek in
dien.
7.3.2.6 Indien die sinode/sinodale kommissie die aansoek goedkeur, word
die applikant ingevolge 5.2.1.4 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 Colloquium
Doctum verwys, of by die Algemene Sinode vir herstel van status aanbeveel.
7.3.2.7 Na bevredigende af legging van Colloquium Doctum word hy vir
legitimasie by die Algemene Regskommissie aanbeveel.
7.3.2.8 ‘n Eertydse predikant, wat in sy amp herstel word, word nie weer
met oplegging van hande bevestig nie.
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8
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 instansies in
ag geneem:
8.1 In elke geval moet met die grootste omsigtigheid te werk gegaan word en
toegesien word dat die besluite van kerkvergaderinge met betrekking tot
egskeiding en hertrou behoorlik nagekom is.
8.2 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 by die onskuldige party is.
8.3 Ander gevalle kan alleen oorweeg word waar geen huweliksontrou by
die man was of waar daar geen ergerlike omstandighede was nie.
8.4 Waar dit van toepassing is, geld die vereiste dat daar duidelike getuienis
van hartgrondige berou en bekering is, dat die kerklike tug tot sy reg gekom
bet en dat die ampsherstel van die geskeide sonder skade vir die Kerk gedoen
kan word. In hierdie opsig word veral oorweginge SOOS tydsverloop, rug
baarheid, algemene ontevredenheid en die getuienis van die Kerk in ‘n tyd van
toenemende egskeidings in aanmerking geneem.
8.5 Ander gevalle van herstel na afsetting op grond van ergerlike sondes
word gedek deur artikel 66.3.4 van die Kerkorde.
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REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN PREDIKANTE EN
SINODALE AMPTENARE
(Sinodale amptenare hierna predikante genoem)
1

Jaarlikse vakansieverlof

1.1 Dat elke predikant op ‘n jaarlikse vakansieverlof van 6 weke (42 dae)
geregtig is, wat offisieel met die kerkraad of kommissie onder wie Se toesig hy
werk, gereel en genotuleer word.
1.2 Met die oog op eenvormigheid besluit die Algemene Sinode dat terwilie
van die instandhouding van hulle iiggaams- en geesteskragte, predikante in
dien enigsins moontlik nie hulie vakansieveriof mag laat oploop nie. Indien ‘n
kerkraad/kommissie egter oordeel dat daar wettige redes voor bestaan, kan
vakansieveriof tot 30 dae in totaal vir ‘n predikant Se dienstermyn in ‘n ge
meente/betrekking oploop wat dan slegs by diensbeeindiging uitbetaalbaar is.
1.3 ‘n Predikant mag op enige stadium ‘n maksimum van 30 dae opgeloopte
vakansieverlof en/of 90 dae langverlof tot sy krediet he.
1.4 ‘n Predikant mag in buitengewone omstandighede, met die goedkeuring
van sy kerkraadfkommissie, ‘n deel van sy vakansieveriof wat nie geneem kon
word nie, oordra na die volgende jaar onderhewig aan die bepaling dat slegs 30
dae by diensbeeindiging uitbetaalbaar is.
1.5 Dat aangesien verlofreelings, ook met betrekking tot opgeloopte verlof,
op die datum van ‘n predikant se demissie afgehandel moet wees, die kerkraad
of kommissie voor die demissie met die betrokke predikant reel Of dat die
opgeloopte verlof eers geneem word, Of dat die waarde daarvan (voile lewens
onderhoud en toelaes) in kontant uitbetaal word.
2

Siekteveriof

2.1 Dat kerkrade of kommissies, na aanleiding van omstandighede, aan
predikante siekteverlof met die voile lewensonderhoud en toelaes toestaan.
2.2 Dat by kerkrade aanbeveel word dat as basis van siekteverlof 120 dae in
sikiusse van 3 jaar oorweeg word.
2.3 Dat indien die siekteverlof 4 maande oorskry, die advies van die rings
kommissie in die verband ingewin word.
3
Langverlof
Dat predikante geregtig is op iangveriof met die voile lewensonderhoud en
toelaes, bo en behaiwe vakansieverlof, op die voigende wyse:
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3.1 Na 3 jaar diens in dieselfde werkkring is ‘n predikant geregtig op 1
maand Iangverlof.
3.2 Daarna word Iangverlof bereken op die basis van 10 dae per jaar diens
tot n maksimum van 3 maande.
3.3 Langveriof kan nie van een gemeente of werkkring na ‘n ander oorgedra
word nie.
3.4 Indien die diensverhouding beeindig gaan word en uitstaande
regsgeldige langverlof dit wil se ‘n minimum van 1 maand en ‘n maksimum
van 3 maande, vanweë omstandighede nie voor demissie geneem kan word
nie, is die waarde van die heifte daarvan (voile lewensonderhoud en toelaes) in
kontant betaalbaar.
4

Studieveriof

4.1 Dat indien ‘n predikant ‘n studietydperk wat langer as ‘n jaar sal duur,
oorweeg, hy verplig is om demissie by die kerkraad of kommissie aan te vra.
Hierbenewens tref hy self reëlings met die Aigemene Regskommissie met
betrekking tot die behoud van sy status indien dit op hom van toepassing is.
4.2 Dat indien ‘n kerkraad of ‘n kommissie aan ‘n predikant studieverlof as
n vergunning toeken, vir plaasvervangende diens voorsiening gemaak moet
word. In die hg hiervan word finansiële reelings met die predikant deur die
kerkraad of kommissie getref. Die predikant het dus gedurende studieveriof
nie aanspraak op sy voile lewensonderhoud en toelaes nie.
4.3

Dat studieverlof nie oploopbaar is nie.

4.4 Dat die waarde van studieverlof wat nie geneem is nie, nie in kontant
uitbetaalbaar is nie.
4.5 Dat n kerkraad in hierdie verband die advies van die ring/ringskom
missie inwin.
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AFTREE-OUDERDOM VAN PREDIKANTE
Die Algemene Sinode besluit:
1
Die aftree-ouderdom van alle leraars van gemeentes, predikante in
sinodale diens en aan inrigtings verbonde, word op 65 jaar gestel.
2
‘n Leraar wat die ouderdom van 65 jaar bereik, mag vir hoogstens ses
maande na bereiking van sy 65ste verjaarsdag en met toestemming van die
betrokke kerkvergadering/kommissie in sy diens aanbly.
3
Vir leraars soos in 1 hierbo genoem, wat op die oomblik 65 jaar of ouer
is, word die volgende tussentydse reeling getref: Hulle word verplig om binne
een jaar vanaf 1 November 1986 af te tree.
4
Die verpligte aftrede van leraars soos in punte 1 tot 3 hierbo bepaal, is
ondergeskik aan die beperkings soos in punt 5 hierna bepaal.
5
Die sinodes moet toesien dat die bepalinge van die beroepsbrief by bo
genoemde besluite aangepas word. Waar beroepsbriewe vir leraars wat tans in
die bediening is ‘n hoer aftree-ouderdom by hulle beroep en aanvaarding daar
van bepaal het, moet die bindende kontraktuele ooreenkoms wat daarmee
ontstaan het, eerbiedig word. Dit staan ‘n kerkvergadering/kommissie egter
vry om met sulke leraars wat 65 jaar of ouer is, in gesprek te tree en tot ‘n
vergelyk met mekaar te kom wat deiir albei partye skriftelik aanvaar moet
word.
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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 kerk
vergadering 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 ver
spreidende nadelige gerug of gerugte aangaande diegene wat aan sy opsig en
tug onderworpe is.

3
‘n Klaer mag die klag teen n aangeklaagde nie sonder die toestemming
van die betrokke kerkvergadering sowel as die aangeklaagde terugtrek nie.
1

DIE VOORLOPIGE ONDERSOEK DEUR ‘N KOMMISSIE

1.1

Bepalinge vir die Kerkraad

1.1.1
Na die ontvangs van ‘n kiag of ‘n nadelige gerug, benoem die kerk
raad ‘n kommissie van ondersoek indien dit nodig geag word. Van sitting 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 kiag of die inhoud van
die gerug, en roep die partye met hulle getuienis op om voor die kommissie 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 kiag:
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 nadelige gerug:

2.1

Die aangeklaagde persoon/persone oor.wie die nadelige gerug gaan.

2.2
Die met die gerug geassosieerde persoon (een of meer), dit wil se 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 WEL: 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.
1.1.4
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 ringskommissie 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 aanvang
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 klag 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 kiag of die inhoud van die nadelige gerug,
en roep’die partye met hulle getuienis op om voor die ringskommissie te ver
skyn met die oog op ‘n ondersoek na die kiag 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 klag of die gerug ongegrond
is, wys hy dit voorlopig van die hand met kennisgewing aan die partye. Hier
die 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 lê die ringskommissie alle stukke wat voor hom ge
dien het, ter oorweging voor.
1.3

Bepalinge van die Sinode

1.3.1
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.
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1.3.2
Voor die tydelike regskommissie kan die aangeklaagde en die rings
kommissie, indien die kommissie dit nodig ag of die partye dit self versoek,
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 plek van die finale ondersoek. Indien die aangeklaagde nie verskyn nie
en ook geen gegronde redes vir sy afwesigheid verstrek nie, behandel die kerk
raad die saak in sy afwesigheid sonder orn verder op sy verdediging te wag. In
dien die klaer of ‘n onmisbare getuie afwesig is, en ‘n gegronde rede vir sy of
haar afwesigheid verstrek, word die ondersoek van die saak uitgestel 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 lede gekonstitueer. Na die
konstituering suiwer die voorsitter die vergadering en 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 ondersoekkommissie se sittingsreg word nie geraak orn
dat hulle 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 af
wesigheid wanneer hy sy sittingsreg tydens die verdere duur van die onder
soek verbeur.
Kerkraadslede wat in die amp bevestig word solank die ondersoek 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 ui
teengesit.
2.1.4
Indien ‘n lidmaat uit ‘n gemeente vertrek nadat ‘n kiag of gerug
aangaande horn of haar by die kerkraad aanhangig gemaak is, en die kerkraad
vermoed dat daar grond voor bestaan, reik die kerkraad geen attestaat of
55

bewys van lidmaatskap aan die lidmaat uit nie, maar stuur die bewys van lid
maatskap aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat horn of haar
gaan vestig, met toesending van al die stukke wat op die saak betrekking bet
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 kennis
gegee van die feit dat by onder sensuur is.
2.1.6
Indien ‘n aangeklaagde skuldig bevind word, pas die kerkraad tug
rnaatreëls ingevolge artikel 64.1 en 2 van die Kerkorde toe.
2.2

Bepalinge van die Ring

2.2.1
Wat die kennisgewing van die ringsvergadering en die rnoontlike af
wesigheid 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 ringskommissie 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 volle duur van die finale ondersoek al die
sittings bygewoon het, mag deelneem aan die beslissing en uitspraak van die
ringsvergadering.
2.2.3
Met betrekking tot getuienislewering en beredenering op die rings
vergadering, geld dieselfde bepalinge sons 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 sternrne,
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.
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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 ander ring in dieselfde
sinodale gebied vra om die voorlopige of finale ondersoek oor te neem 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 om ‘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 om ‘n kort uiteensetting van sy verweer te gee en daar
na 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 die-met-die
nadelige-gerug-geassosieerde persoon, en daarna die aangeklaagde of die persoon oor wie die gerug gaan die geleentheid orn die vergadering toe te spreek.
2.3.5
Behaiwe waar enige van die partye nie verskyn of wettige redes vir sy
afwesigheid verstrek nie, mag geen getuienis of beredenering in die afwesig
heid 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 aflê, 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 kommissie 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 homseif van die feit dat ‘n kworurn teen
woordig is, verklaar die vergadering as geslote en daarna word die vergadering
gesuiwer.
Die volgende mag nie sitting neern nie:
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1

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 regskomrnissie bly onaangetas.

2.4.2
Die sinode beslis met ‘n meerderheidstem oor die saak na aanleiding
van die stukke en die bevindinge en aanbevelings van die tydelike regs
kommissie in die geval van ‘n gewone sinode, en die permanente regskorn
missie 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 Regskornrnissie, 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 daar
van kan verwittig.

3

APPEL DEUR ‘N BESWAARDE KRAGTENS ARTIKEL 65 VAN DIE
KERKORDE

3.1

Bepalinge vir die Ring

3.1.1
‘n Appellant word by die aanvang van sy saak, hetsy by die ring, die
sinodale kommissie, sinode of Algernene Sinode, in kennis gestel van die feit
dat die eventuele koste van die saak van horn of haar gevorder rnag word, in
dien die betrokke vergadering so besluit. Die appellant moet dan sy skriftelike
instemming met die reeling betuig.
3.1.2
Kennis van appèl word skriftelik by die skriba van die ring ingedien,
nie later as 21 dae nadat hy die uitspraak van die kerkraad ontvang het nie.
3.1.3
Die skriba van die ring moet binne 21 dae nadat hy die kennisgewing
van appèl ontvang het, in besit wees van die appellant se skriftelike gronde vir
die appel, anders verval laasgenoemde se reg op appèl.
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3.1.4
Die kerkraad moet alle stukke wat op die appelsaak betrekking het,
aan die ringskomrnissie op aanvraag vooriS.
3.1.5
Die ringskommissie stel ondersoek in deur die partye voor horn te
laat verskyn, ten einde deur middel van beredenering en kruisondervraging
alle hg op die geskrewe gronde vir appèl te verkry. Die ringskommissie het die
reg om getuienislewering op onduidelike punte aan te vra.
3.1.6
Die ringskomrnissie 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.
3.1.7
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 geappèlleer
word, of lede van die vergadering wat as kerkraadslede by die finale onder
soek op die betrokke kerkraad sitting gehad het, het geen sittingsreg op die
ring vir die behandeling van die appêl nie.
3.1.8
Die ring oordeel op grond van die geskrewe stukke oor die saak, notu
leer sy bevindinge en sy uitspraak, en rnaak 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 appèlreg
het, wend hulle met hul appel na die sinodale kommissie, en desverkiesend
daarna na die sinode.
3.2.2
Kennisgewing van appèl teen die uitspraak van die ring word, met
skriftelike kennis aan die ringskriba, skriftelik by die skriba van die sinodale
kornmissie ingedien, nie later as 21 dae nadat die appellant die uitspraak van
die ring ontvang het nie.
3.2.3
Binne 21 dae na die kennisgewing van appêl 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 het, en stuur hierdie
stukke tesame met die stukke in 3.2.3 aangedui, na die skriba van die perma
nente regskommissie van die sinode ter oorweging.

3.2.5
Indien die regskommissie dit nodig ag of daartoe versoek word, kan
die partye, in hierdie geval die appellant, die klaer of die met die gerug geasso~
sieerde persoon, en die ringskommissie namens die ring, voor horn verskyn
ten einde deur beredenering die geskrewe stukke toe te hg. Die regskomrnissie
stel sy bevindinge en aanbevelings op skrif, en stuur dit met al die stukke wat
voor horn gedien het, aan die skriba van die sinodale kommissie terug.
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 appêl na aanleiding van die stukke en die bevindinge en aanbeve
lings van die regskornmissie, 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 ont
slag uit die gemeente as finaal beskou, ook al sou die sinode/sinodale kom
missie daarna sy appèl handhaaf. In die laaste geval word hy onverwyld deur
die betrokke aktuarius beroepbaar gestel. Fly is nooit weer beroepbaar na die
gerneente uit wie se diens hy ontslaan is nie.

3.3

Bepalinge vir die Sinode

3.3.1
Kennisgewing van appèl 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 korn
missie ontvang het nie.
3.3.2
Die gronde vir appèl en verdere skriftelike toeligtende verkiarings
mod binne 21 dae nadat kennis van appêl gegee is, in die besit van die skriba
van die sinode wees, anders verval die appèl.
3.3.3
Die sinode word bedien met ‘n volledige advies deur die permanente
regskornmissie ingeval van ‘n buitengewone sinode of deur die tydehike regs
kommissie ingeval van ‘n sinode. Voor hierdie kommissie kan, indien hy dit
nodig ag of daartoe versoek word, die betrokke partye soos 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 dieseif
de wyse as in 2.4.1 aangedui.
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3.3.6
Die beslissing en die kennisgewing aan die partye geskied op
dieselfde wyse as in 2.4.2 aangedui.
3.4

Bepalinge 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, bet reg van appèl na die Algemene Sinode.
3.4.2
Die volledige appèlstukke word minstens drie maande voor die
vergadering in die hande van die skriba van die Algemene Sinode gestel,
behaiwe wanneer stukke ingevolge die Reglement van Orde as ‘n spoedeis
ende 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 Algernene
Sinode of deur die Tydelike Regskommissie ingeval van ‘n Algemene Sinode.
Hierdie kommissie het die bevoegdheid om enige inligting of advies wat
benodig word, in te win.
3.4.4
Die volgende afgevaardigdes mag dan nie op die Algemene Sinode sit
ting neem nie:
1

Die klaer of lede van die kerkvergadering wat kia;

2 die aangeklaagde(s);
3

lede wat as lede van mindere vergaderinge reeds oor dieselfde saak uit
spraak gegee bet;

4 lede wat in dieselfde saak of een of ander tyd as getuies opgetree bet.
Die lede van die Tydelike of Algemene Regskommissie se sittingsreg bly
onaangetas.
3.4.5
Op ‘n geslote vergadering van die lede wat na die suiwering oorbly,
beoordeel die Algemene Sinode die saak deur ‘n twee-derde meerderheids
besluit van die aanwesige lede na aanleiding van die stukke en die bevindinge
en aanbevelings van die Tydelike of die Algemene Regskornmissie, 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
maatreSls en die noodsaaklikheid van die toepassing van verdere tug
maatreCls, of van die opheffing van bestaande tugmaatreels kom ‘n nuwe saak
na yore en word dit behandel deur die personeel van die betrokke kerk
vergadering wat op diC tydstip in diens is of daartoe afgevaardig word.
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4.2 Die ander reëlings 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 Dat as algemene reel geld dat die koste van tugsake na aanleiding van ‘n
nadelige gerug of ‘n klag by ‘n kerkraad en ‘n ring op die rekening van die
• betrokke kerkvergadering kom, met dien verstande dat die partye self vir die
koste van hul onderskeie getuies verantwoordelik is.
5.2 Dat alleen appèllante, hetsy kragtens die tugreglement of die geskil
reglement, en persone en instansies wat ‘n gravamen teen ‘n besluit van die
Algemene Sinode indien, geheel of gedeeltelik verantwoordelik gestel kan
word vir die vereffening van die koste van hul sake, tensy die kerkvergadering
anders besluit.
5.3 ‘n Vergadering wat oor ‘n appèl beslis, word aan die einde van die
vergadering met ‘n versiag deur sy kommissie vir finansies of in die geval van
die sinodale kommissie ‘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 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede van die ondersoekkommissies;
4 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede van die kerkvergadering vol
gens die sinodale skaal in hierdie verband.
Professionele regskoste mag nie in berekening gebring word nie.
5.4 Nadat die beraming goedgekeur is, besluit die vergadering aan wie beta
ling moet geskied en wie die koste aan die tugsaak verbonde moet dra. Die
skriba behartig die administrasie van die koste.
5.5 Indien ‘n party aandring op ‘n buitengewone vergadering van die
sinodale kommissie of van die sinode of die Algemene Sinode vir die oorwe
ging van sy saak moet hy, voordat van die vergadering kennis gegee word, ‘n
bedrag as kostewaarborg inbetaal soos deur die verantwoordelike kommissie
wat in spoedeisende sake namens die betrokke lcerkvergadering handel, vas
gestel 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 primêre gegewens bevat:
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1.1

Dit moet behoorlik onderteken wees.

L2

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
leidraad gebruik word:
Aan die voorsitter van die Ring van
(1)
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 gernaak het aan die sonde van
(5)
deur op die dag van
die maand
(6)
van die jaar of daarorntrent, 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 weleerwarde
(3)
en dat
hy opgeroep word orn te verskyn voor u om horn daarop te verant
woord; 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 orn in die onderhawige geval te handel soos dit vir u nuttig en
gepas mag voorkorn.
(9)

NB. 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).
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4 Die naarn van die gemeente waar hy ‘n arnpsdraer is.
5

Die naarn 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 omstandig
hede 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 hebbe
likheid geword het, dan moet dit hier meegedeel word.

9

Handtekening van die klaer(s).
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REGLEMENT VIR DIE BESLEGTING VAN KERKLIKE
GESICILLE
1

BEPALINGE VIR DIE KERKRAAD

1.1 In gevalle van geskille tussen lidmate van die gerneente wat onder die
aandag van die kerkraad kom, 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 lé.
1.2 Oordeel die kerkraad dat dit nie nodig is cm eers ‘n kommissie van on
dersoek aan te stel nie, of indien die kommissie wat benoern is, nie die geskil
op ‘n broederlike wyse kan bylê nie, word die partye opgeroep orn hulle geskil
aan die kerkraad vir beslissing voor te lé.
1.3 By die ondersoek deur die kerkraad geld die prosedure soos in Bepaling
2.3 van die Reglement vir die Uitoefening van Kerklike Tug uiteengesit. Die
kerkraad beslis nor die geskil, notuleer sy bevinding sowel as die gronde daar
voor en gee skriftelik aan die partye daarvan kennis.
2

BEPALINGE VIR DIE RING

2.1 ‘n Belydende lidmaat of ‘n kerkvergadering wat hom deur die beslissing
van die kerkraad verontreg voel, of wat meen 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 gerneente ressorteer, kennis van appèl teen die besluit gee met
skriftelike kennisgewing aan die skriba van die kerkraad vgl. 23.2 van die
Kerkorde).
2.2 ‘n Appellant word by die aanvang van sy saak 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. Die appellant moet dan sy skrif
telike insternrning met die reeling betuig.
2.3 Die appellant moet binne 21 dae nadat hy kennis van appèl gegee het,
die ringskriba voorsien van ‘n duidelike, skriftelike uiteensetting van die
gronde van sy appèl anders verval sy reg op appèl.
2.4 Die skriba van die ring verkry by die kerkraad alle stukke wat op die
appèl betrekking het en besorg dit aan die ringskommissie.
2.5 As eerste instansie neern die ring geskille tussen kerkraadslede, tussen
kerkrade, en tussen kerkrade en lidmate van die gemeentes in behandeling.
2.6

Die ringskommissie vergader so spoedig moontlik en roep die partye
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wat in die geskil betrokke is op om hulle geskil aan die ringskommissie vir
beslissing voor te lê. By ‘n ondersoek deur die ringskommissie geld die prose
dure in Bepaling 2.3 van die Reglement vir die Uitoefening van Kerklike Tug
uiteengesit vir sover dit van toepassing is. Indien die ringskommissie ‘n be
vredigende skikking tussen die partye kan bewerkstellig, is die aangeleentheid
sonder meer afgehandel.
Indien die ringskommissie oordeel dat die geskil deur die ring behandel
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.
2.7 By die ondersoek deur die ring geld die prosedure uiteengesit in Bepa
ling 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 ringskommissie 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
Appèl teen die beslissing van die ring mag deur ‘n belydende lidmaat 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 kornrnissie en desverkiesend daarna by die skriba van die
sinode aangeteken word, en dieselfde prosedure wat bepaal is met betrekking
tot appèlle in tugsake word ook in appSlle met betrekking tot geskille deur die
sinodale kommissie 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 leer
geskille of geskille tussen sinodes onderling of tussen sinodes en mindere
vergaderinge by wyse van hoer beroep voor die Algemene Sinode dien. Die
selfde 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

5.1
‘n Ongesensureerde lidmaat 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 voorlê. Di~ sinode of
sinodale kommissie oorweeg die beswaar en indien dit gehandhaaf word,
word dit by wyse van ‘n beskrywingspunt aan die Algemene Sinode vir oor
weging voorgelê.
66

5.2 Die indiener van ‘n gravamen word by die aanvang van sy saak in ken
nis gestel van die feit dat die eventuele koste van die saak van horn of haar
gevorder mag word indien die betrokke vergadering so besluit. Die indiener
van die gravamen moet dan sy skriftelike instemming met die reeling betuig.
6

VERDERE BESLUITE MET BETREKKING TOT DIE BOSTAANDE

6.1 Dat hierdie Reglernent die prosedures en besluite van die verskillende
sinodes met betrekking tot die tug en die geskilprosedures vervang.
6.2 Dat die wysiginge wat aan hierdie Reglernent 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 betrekking tot kerklike
geskille volgens die bestaande reglemente behandel.
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KONSTITUSIE VAN DIE FEDERALE RAAD VAN DIE NED
GEREF KERKE
1
NAAM
Die naam van die Raad is Die Federale Raad van Nederduitse Gereformeerde
Kerke.

2
SAMESTELLING
Die Federale Raad van Ned Geref Kerke word saamgestel uit verteenwoor
digers van al die kerke van die familie van Ned Geref Kerke wat die drie For
muliere van Enigheid, soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in
1618—1619 ni. die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelyde
nis en die Vyf Dordtse Leerreëls, as hulle geloofsbelydenis aanvaar.
3
VERTEENWOORDIGING
Die Algemene Vergadering word soos voig saamgestel:
3.1
3.1.1

Stemgeregtigde lede
Elke samestellende kerk word verteenwoordig op die basis van:

3.1.1.1 Twee verteenwoordigers vir die eerste 50 of minder gemeentes
waaruit die betrokke kerk bestaan.
3.1.1.2 Een addisionele verteenwoordiger vir elke 100 gemeentes, of deel
daarvan, bo die eerste 50.
3.2

Adviserende lede

3.2.1
Deskundiges kan in ‘n adviserende hoedanigheid deur die samestel
lende kerke benoem word. Die onkoste van hierdie lede sal deur die betrokke
kerke gedra word.
3.2.2
Deskundiges op die gebied van sake op die agenda mag deur die Uit
voerende Komitee, na raadpleging met die betrokke kerke, genooi word om in
‘n adviserende hoedanigheid te dien. Die koste van hierdie lede sal deur die
Raad gedra word.

4
DOELSTELLINGS
Die Federale Raad van kerke stel hom ten doel:
4.1 Om kerke van die familie van Ned Geref Kerke saam te snoer in ‘n ge
meenskaplike raad.
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4.2 Om genoemde kerke te verenig in hulle getuienis vir die Evangelie en
die opbouing van die koninkryk van God.
4.3 Om mekaar op gemeenskaplike grond te ontmoet en alle aangeleenthede
wat misverstand, verwydering en verkeerde gesindhede kan skep, eerlik
onder oe te sien en met mekaar as Christene van dieselfde belydenis te
bespreek, en indien moontlik, te besleg.
4.4 Om steeds te poog om met Christelike kerke van ander oortuigings in
Afrika broederlike betrekkinge te probeer skep en te onderhou in ‘n gees van
Christelike verdraagsaamheid en welwillendheid.
4.5 Om ‘n gemeenskaplike Christelike front in Suidelike Afrika te help
vorm teen die anti-Christelike magte.
4.6 Om met eerlikheid en opregtheid as gelowiges saam te soek na die
Christelike antwoord op die menigvuldige probleme wat die veelrassige same
stelling van Afrika meebring in en buite die kerk.
5

BESTUUR EN BEHEER

5.1 Die hoogste gesag berus by die Algemene Vergadering wat, saamgestel
soos hierbo omskrywe, elke vier jaar vergader in die jaar waarin die Algemene
Sinode van die Ned Geref Kerk sit, op ‘n tyd en plek soos deur die Uitvoerende
Komitee bepaal.
5.2 By elke gewone vergadering van die Raad word ‘n Uitvoerende Komitee
benoem wat uit die drie lede van die Moderatuur, saam met vier addisionele
lede, bestaan.
5.3

Die Uitvoerende Komitee vergader indien nodig, jaarliks.

5.4 Daar word ook by die aanvang van die Algemene Vergadering ‘n Mode
ratuur gekies uit die lede van die Raad, wat bestaan uit ‘n voorsitter, vise
voorsitter en sekretaris, wat indien nodig, ‘n voltydse amptenaar mag wees.
Die Moderatuur sal ook as sodanig optree by die vergaderings van die Uitvoe
rende Komitee en sal volmag he orn ‘n buitengewone vergadering van die
Raad saam te roep.
5.5 Die Algemene Vergadering en/of Uitvoerende Komitee mag sodanige
komitees benoem, soos hulle verkies, om bepaalde opdragte uit te voer, en wat
weer aan die betrokke liggaam by die eersvolgende vergadering moet rap
porteer.
5.6 By alle vergaderings van die Raad en sy Komitees word die Reglement
van Orde van die Ned Geref Kerk, gewysig na eis van omstandighede, gevolg.
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6

BEVOEGDHEID EN JURISDIRSIE

6.1 Elkeen van die samestellende lidkerke
regsprekende en administratiewe bevoegdhede.

behou

sy wetgewende,

6.2 Die Raad het ook geen bevoegdheid om besluite oor die huishoudelike
aangeleenthede van die lidkerke te neem nie.
6.3 Die besluite van die Raad is ten opsigte van die lidkerke bloot ad
viserend
6.4 Die Raad is bevoegd om algemene belange, wat die lidkerke met mekaar
in gemeen het, te behartig soos:
6.4.1

Die verhouding(e) tot ander bestaande ekumeniese liggame;

6.4.2

die getuienis van die Kerk na buite;

6.4.3

publikasies en publisiteit;

6.4.4

onderlinge huip aan lidkerke of ander kerke;

6.4.5
aktuele vraagstukke in verband met die Sending of enige ander saak
wat deur enige lidkerk of Uitvoerende Komitee voorgedra word.
6.4.6
Die Skriba van die Raad doen ann die verteenwoordigers van die
samestellende kerke versiag van die werksaamhede en aanbevelings van die
Raad vir voorlegging ann hulle onderskeie sinodes en bepaalde sake vir aandag
verwys.
6.5 Die skriba van die Raad doen nan die verteenwoordigers van die same
stellende kerke versiag van die werksaamhede en aanbevelings van die Raad
vir voorlegging aan hulle onderskeie sinodes en bepaalde sake vir aandag ver
wys.
7

FONDSE

7.1 Die bydrae van elke kerk tot die instandhouding van die Raad en sy
noodsaaklike administratiewe koste, word pro rata deur die lidkerke volgens
hulle getal lidmate gedra.
7.2

Elke kerk dra die koste verbonde aan sy eie afgevaardigdes.

7.3 Die Raad mag kapitale uitgawes onderneem of permanente poste skep
indien die fondse van die Raad dit toelaat.
7.4
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Aan elke algemene vergadering word ‘n geouditeerde versiag voorgele.

8

WYSIGING VAN REGLEMENT EN ONTBINDING

8.1 Hierdie grondreels mag met vooraf kennisgewing aan die Raad gewysig
word op ‘n Algemene Vergadering van die Raad deur twee-derdes van die wet
tige afgevaardigdes (volgens 3.1.1).
8.2 Die Raad mag ontbind word deur ‘n twee-derde meerderheidstem op ‘n
algemene vergadering.
8.3 Ingeval van ontbinding sal alle bates pro rata onder die lidkerke verdeel
word.
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BELEID VAN LIDKERKE VAN DIE FEDERALE RAAD
MET BETREKKING TOT GESAMENTLIKE SENDINGWERK
1

UITGANGSPUNT

Taak van alle betrokke kerke
Die geestelike bearbeiding van alle nie-Christene is die taak van alle lidkerke
van die Federale Raad van Ned Geref Kerke omdat:
1.1 Die opdrag van die Here Jesus in Matt. 28:19, Joh. 16:15, Hand. 1:8 ens.
na alle kerke kom.
1,2 Die aktivering van die lidmate van ‘n kerk tot vervulling van hul
getuienistaak die roeping van elke kerk is.
1.3

Die taalz so groot is dat geen kerk horn daaraan kan onttrek nie.

Alleen wanneer elke kerk sy voile deel doen, kan daar aan die opdrag van God
voldoen en ‘die evangelic aan die ganse mensdom verkondig’ word (Markus
16:15).
2
NOODSAAKLIKHEID VAN OOREENKOMS
Waar kerke aan die familie van Ned Geref Kerke behoort, saam soos in die
Federale Raad van die Ned Geref Kerke, en rneermale begerig is orn in die
selfde gebied en onder dieselfde volksgroepe geestelike werk te verrig, is dit
noodsaaklik dat ‘n ooreenkoms, waarvolgens die werk behartig sal word,
aangegaan sal word. Die goeie gevolge hiervan sal wees:
2.1

Ordelike reeling van die werk tussen die saarnwerkende kerke.

2.2 Die aktivering van alle kerke om met ywer die uitbreiding van die ko
ninkEyk van God onder alle mense na te streef.
3
ALGEMEEN
Alle kerke kan op die volgencle maniere ‘n betekenisvolle bydrae tot die
gesamentlike sendingpoging maak:
3.1 Deur onderlinge erkenning
Dat die kerke onderling hul respektiewe bestaan in dieselfde gebied sal eer
biedig. Daarom sal lidmate van een kerk wat praktiese sendingwerk wil doen,
allereers deur hul betrokke kerkrade met die betrokke kerkraad kontak maak
en hul begeerte aan hulle bekend maak.
Die kerke onderneem onderling om in so ‘n geval alles in hul vermoë te doen
om die betrokke versoek gunstig te oorweeg en, indien enigsins moontlik, aan
sulke lidmate ‘n terrein toe te sC waar hulle kan werk en die nodige raad en
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leiding aan hulle te bied. Die noodsaaklikheid van gereelde kontak met
mekaar as kerke en periodieke versiag aan die betrokke kerkrade word
beklemtoon.
3.2 Deur beplanning en finansiering
Die gesarnentlike beplanning en finansiering van die gesarnentlike sending
onderneming.
3.3 Deur aktivering
Aktivering van lidmate van kerke om as getuies van Jesus Christus aan die
praktiese sendingpoging deel te neem.
3.4 Deur voorsiening van werkkragte
Die voorsiening van die nodige werkkragte.
3.5 Deur inskakeling van bekeerlinge
Die inskakeling van bekeerlinge by die onderskeie lidkerke wat onder die
betrokke volksgroep bestaan.

4

SKAKELING

4.1 Plaaslik
Dit is rioodsaaklik dat daar tussen die plaaslike kerkrade van betrokke kerke
gereelde samesprekings sal wees, waarin die volgende aspekte van die saak
behandel kan word:
4.1.1

Om vas te stel wat die getal nie-Christene is.

4.1.2
Wat gedoen kan word om die nie-Christene deur die betrokke kerke
met die evangelie te bereik.
4.1.3

Watter diakonale en ander huip onderling gebied kan word.

4.2 Op rings- en sinodale viak
Dit sal bepaald ook nodig wees om as ringe en sinodes van kerke met mekaar
te skakel. Langs hierdie weg kan aandag aan die volgende gegee word:
4.2.1
Die oorblywende getal nie-Christene binne die rings- en sinodale
ressort en hoe hulle bereik kan word.
4.2.2

Die gesamentlike aanpak van bepaalde sendingondernemings:

4.2.2.1 Binne die RSA (by. mynkampongs en ander nywerheidsbearbeiding,
evangelisasieveldtogte, bearbeiding en gevangenisse, hospitale, ens.).
4.2.2.2

Buite die RSA (in tuislande en aangrensende state).
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4.2.3
Maatskaplike en ekonomiese misstande wat die voortgang van die
Christendom nadelig affekteer.
4.2.4
Aktivering van diakonieë van die betrokke kerke met die oog op
barmhartigheidsdiens aan persone in nood.
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REGLEMENT VIR DIE VROUEDIENS
1

INLEIDENDE OPMERKINGE

1
Onderstaande riglyne is van toepassing op sinodale gebiede waar daar
slegs een vrouedienswerk bestaan. Waar twee diensaksies nog naas mekaar
funksioneer, word voortgegaan volgens bestaande reglemente en huishoude
like 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 het.
5
Hierdie riglyne kan slegs deur die Algemene Sinode in sitting gewysig
word.
2

RIGLYNE VIR DIE VROUEDIENS/AKSIE

1
Naam
Die Vrouediens van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
2
Grondslag
Die Woord van God, soos vertolk deur die belydenisskrifte van die Ned Geref
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 is gerig op al die vrouelidmate van die gemeente.
5

Gemeentelike organisasie

5.1 Die algemene organisasie van die plaaslike Vrouediens en die koördine
ring van die werksaamhede van die verskillende wyke word deur die ge
meentekomitee gedoen.
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5.2

Samestelling van die gemeentekomitee

5.2.1
‘n Voorsitter, ondervoorsitter, sekretaresse en waar nodig, ‘n tesou
riere, gekies op ‘n algemene vergadering van vrouelidmate, met byvoeging, na
gelang elke sinode besluit, van
5.2.2

die leidsters 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 komitee 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 versiag 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 in die ringsgebied,
word deur die ringskomitee behartig.
6.2

Samestelling van die ringskomitee

6.2.1
‘n Verteenwoordigster(s) uit elke gemeentelike Vrouediens in die
ringsverband;
6.2.2

‘n verteenwoordigster(s) van die ring;

6.2.3

ander verteenwoordigers na gelang elke sinode besluit;

6.3
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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 ringsgebied, en
lewer op grond daarvan aan die ringsvergadering versiag;
6.3.4
beveel name van vrouelidmate aan vir benoeming in die kommissies
van die ring sacs die ring bepaal;
6.3.5
7

hanteer, beheer en administreer beskikbare fondse.
Sinodale organisasie

7.1 Die verspreiding van inligting, die verskaffing van advies op aanvraag,
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 oak 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;
7.3.3
lewer versiag oor die werksaamhede van die Vrouediens in die
sinodale gebied aan die sinode;
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7.3.4
beveel name van vrouelidmate aan vir benoeming met voile stemreg
in sinodaie 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 ingevolge die sinodale
begroting beskikbaar is.

8

Aigemene sinodale organisasie

8.1
Die koördinering van die vrouedienste in die sinodale gebiede is die taak
van die Algemene Komitee van die Vrouediens (AKV).
8.2

Samestelling van die Algemene Komitee

8.2.1
Twee verteenwoordigsters uit elke sinodale gebied, verkieslik die
voorsitter en visevoorsitter van die betrokke sinodaie 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 verteenwoordig is.
8.3

Bevoegdhede van die Algemene Komitee

Die Aigemene Komitee
8.3.1
bewerkstellig gereelde onderlinge gedagtewissehng en noue same
werking tussen die vrouedienste in die sinodale gebiede;
8.3.2
adviseer vrouedienste oor probleme of sake wat deur die sinodale
vrouedienste na die Algemene Komitee verwys word;
8.3.3
is die adviserende mondstuk van die vrouelidmate in sake van alge
mene belang;
8.3.4

doen versiag aan die Algemene Sinode;

8.3.5
stei lektuur en ander hulpmiddele wat vir die vrouedienste tot nut
kan wees, beskikbaar;
8.3.6
beveel name van vrouelidmate aan vir benoeming in kommissies van
die Algemene Sinode, sons 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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ADDENDUM:
VERHOUDING TOT FEDERALE VROUERAAD VOLKSBELANG
(FVRV)
1
In die hg van die Algemene Sinode van 1982 se besluit oor kerklike af
filiasie by kultuurhiggame (bis 1432,5), besluit die Algemene Sinode dat die
Vrouediens nie by die Federale Vroueraad Volksbelang affilieer nie.
2
Aangesien die FVRV in hoofsaak ‘n gespreksgemeenskap vir vroue is,
besluit die Algemene Sinode dat die Vrouediens ten einde sy getuienisaksie op
‘n breër viak te voer, wel kan meewerk in die sin:
2.1 dat die Algemene Komitee van die Vrouediens (AKV) sy diskresie sal uit
oefen of dit vir vrouelidmate voordelig is dat afgevaardigdes na die raadsver
gaderinge en simposia van die FVRV gestuur word~
2.2 dat die AKV verteenwoordigers na die betrokke raadsvergaderinge en
simposia afvaardig om daar aan die gespreksforum deel te neem;
2.3 dat die AKV die diskresie behou om besluite van die FVRV te onderskryf
of nie te onderskryf nie.

79

REGLEMENT VAN DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR
KERKLIKE PUBLH(ASIES (AKKP)
1
‘n Kommissie vir kerklike publikasies word deur die Algemene Sinode
benoern.
2
SAMESTELLING
Die kommissie word soos voig saamgestel:
2.1
Een lid (met sekundus) uit die gebied van elkeen van die samestellende
sinodes van die Algemene Sinode. Die lede hoef nie noodwendig afgevaar
digdes van die Algemene Sinode te wees nie.
2.2 Een lid in adviserende hoedanigheid aangewys deur die Algemene
Kornitee 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 koopteer.

3

OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE

Die kommissie
3.1 kies kragtens die Statute van die Tydskrifmaatskappy van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk die direkteure van die maatskappy in sy
hoedanigheid as ledevergadering van die maatskappy;
3.2 kies kragtens die Statute van Bybelkor (die Bybelkorrespondensie- en
skolingskursusse van die Ned Geref 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 tydskrifte,
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 samesmelting van kerklike
tydskrifte en adviseer die Algernene Sinode in hierdie verband;
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3.7

doen gereeld aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaamhede;

3.8 benoem die redakteurs van Die Kerkbode, Die Voorligter, en die kompi
lator van Die Jaarboek.
4

KONSTITUERING EN VERGADERINGE

4. ~ 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 maat
skappye na afloop van ‘n Algemene Sinode. Direkteure 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 geouditeerde
jaarstate van die maatskappye te behandel.
4.4 Kragtens dieselfde statute kan lede egter deur gevolmagtigde verteen
woordigers wat namens hulle stem, die jaarstate behandel en ander geldige be
sluite neem sodat dit nie vir die voile AKKP nodig is om jaarliks te vergader
nie.
4.5 Die direksies hanteer alle sake van die maatskappye streng volgens die
bepalinge van die Maatskappywet in die beste belang van die publikasies van
die Ned Geref Kerk.

81

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 gebied van elkeen van die sinodes; die per
sone moet verkieslik die voorsitter en visevoorsitter van die ooreenstem
mende sinodale kommissie wees;
2.2 Die dosente uit elk van die departemente Dogmatologie van elkeen van
die Kerk se teologiese fakulteite;
2.3 die predikant in algemene sinodale diens met opdrag 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 word ingevolge die Reglement
van orde, 5.11 aangevul.
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 wêreld;
4.2 werk 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 liggaam alle sake in hierdie verband wat na
horn verwys word, en lei en aktiveer die Kerk in die bevordering van openbare
sedelikheid;
4.4 dra sorg vir navorsing en beplanning, inhigting en voorligting en statis
tiek 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;
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4.6

administreer die fondse aan horn toevertrou;

4.7 vul vir die uitvoering van sy werksaarnhede poste soos deur die
Algernene Sinode goedgekeur;
4.8 het die reg orn ‘n huishoudelike reglement op te stel, mits dit nie in stryd
is rnet die artikels van die Kerkorde en hierdie reglernent nie;
4.9

doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaamhede.

5

KONSTITUERING EN VERGADERINGE

5.1

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

5.2 Die kommissie benoern by sy konstituering na elke gewone sitting van
die Algernene Sinode
5.2.1

‘n voorsitter,

5.2.2

‘n dagbestuur vir die hantering van spoedeisende sake;

5.2.3

sodanige onderkomitees as wat nodig is.

6

‘ii

ondervoorsitter en ‘n skriba, indien nodig;

AANBEVELINGS

6.1 Die Algemene Sinode beveel by die sinodes aan orn 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 kerkraads
viak 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 navorsings
fasiliteite.
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR
DIE DIENS VAN BARMHARTIGHEID (AKDB)
1
NAAM
Die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk.
2
DOELSTELLING
Die AKDB dien as algemene of nasionale liggaam van die Ned Geref Kerk se
onderskeie sinodale kommissies vir die Diens van Barmhartigheid (die
SKDB’s), wat geestelike, maatskaplike en ekonomiese versorgings- en ophef
fingswerk aan sorgbehoewendes lewer, en maatreëls tref om sorgbehoewend
heid 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 tydens sy gewone vergaderinge die AKDB soos 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 Fakulteite
van die Universiteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein;
4.4

‘n verteenwoordiger van die Algemene Komitee van die Vrouediens;

4.5 die predikant in algemene sinodale diens met opdrag Diens van Barm
hartigheid;
4.6

die Kapelaan-Generaal van die Gevangenisdiens (adviserend).

5
VAKATURES
Vakatures in die kommissie word ingevolge die Reglement van orde, 5.11,
aangevul.
6
OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die kommissie
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6.1

gee uitvoering aan die opdragte van die Algemene Sinode;

6.2 adviseer die Algernene Sinode in verband met alle sake ten opsigte van
beleid wat gevoig word in die dienste van barmhartigheid;
6.3

koördineer die kerk se dienste van barmhartigheid;

6.4

behartig alle sake wat na horn verwys word;

6.5 verteenwoordig as algemene of nasionale Komrnissie van die Kerk, die
Kerk by sowel die staat as die nasionale rade van die vrywillige welsyns
organisasies en beywer horn orn ‘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
Barrnhartigheid die nodige leiding en indien rnoontlik, (finansiële) huip vir die
lewering van nuwe of die uitbreiding van bestaande barrnhartigheidsdienste;
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 reglernent op te stel, rnits dit
nie in stryd is met die artikels van die Kerkorde en hierdie reglernent nie;
6.10 benoem, vir die doeltreffende behartiging van sy opdragte, vaste stu
diekomitees vir die onderskeie diensvelde, soos by
Teologiese Besinningskomitee; Kindersorgkomitee; Huweliksorgkomi
tee; Bejaardesorgkornitee; Gestremdesorgkornitee; Wetoortredersorgkornitee;
Gesinsorgkomitee; Alkoholistesorgkornitee en verdere vaste en/of tydelike
komitees soos wat van tyd tot tyd nodig mag wees;
6.11 kan, vir die behartiging van bepaalde werksaamhede, 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/of ad hoc
komitees benoem. Oor die samestelling van die komitees sal hy na behoefte
besluit;
6.12 lewer gereeld by elke gewone vergadering van die Algernene Sinode ver
slag van sy werksaamhede.
7

KONSTITUERING, DAGBESTUUR EN VERGADERINGE

7.1 Tydens elke gewone vergadering van die Algemene Sinode, konstitueer
die nuut saamgestelde AKDB onder die leiding van die predikant in algernene
sinodale diens met opdrag die Diens van Barmhartigheid.
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7.2 By hierdiegeleentheid word ‘n voorsitter, vise-voorsitter en twee addi
sionele bestuurslede verkies wat saam met die predikant in algemene sinodale
diens met opdrag die Diens van Barmhartigheid 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 konstitueringsvergadering saamgestel
of anders word dit aan die Dagbestuur opgedra om die kornitees so spoedig
moontlik te benoem.
8

FINANSIEEL

8.1

Finansielejaar: 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 orn tjeks namens horn te rnag onderteken. Twee hand
tekeninge word vir uitbetaling vereis.
9
WYSIGING VAN REGLEMENT
Hierdie reglernent mag alleen deur die Algemene Sinode na advies van die
AKDB gewysig word.
10
ONTBINDING
Die AKDB rnag alleen deur die Algemene Sinode ontbind word in welke geval
enige bates wat rnag oorbly nadat verpligtinge nagekorn 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 voorwaarde dat die
organisasie(s) wat bevoordeel word, kragtens die Wet op Fondsinsamelings
(Wet 107 van 1978) gernagtig is om bydraes by die publiek in te sarnel.

86

RIGLYNE VIR DIE KOORDINERING VAN DIE BARMHAR
TIGHEIDSDIENSTE VAN DIE NED GEREF KERR
1
MOTIVERING
Die AKDB is van oordeel dat vir die ordelike en uniforme beleid, beeld en
skakeling van die NG Kerk en die Staat en die kerklike identiteit van die
dienste alle barmhartigheidsdienste wat deur die NG Kerk bedryf word in
verband gestel moet word van die Kerk se barmhartigheidstrukture langs die
ononderbroke linie van Kerkraad-, Ring-, Sinode en Algemene Sinode. Ook
van owerheidsweë is probleme gelug na aanleiding van die “gefragmen
teerde beeld van die maatskaplike welsynsdienste” wat deur die Neder
duitse Gereformeerde Kerk op gemeentelike-, rings- en sinodale viak gelewer
word asook oor “dienste wat uit NG Kerk-kringe” as onafhanklike stig
tings/organisasies tot stand kom.”
Met die dienste wat reeds ingevolge die Wet op Fondsinsameling, 1978
en die Nasionale Welsynswet, 1978 as “takke” van ‘n Sinodale Kommissie vir
die Diens van Barmhartigheid geregistreer is word geen probleme ondervind
nie. Hierdie “organisasies” voig ‘n aanvaarde beleid wat tot ‘n duidelike
struktuur, naamlik gemeente ——— ring ——— sinode, lei.
Hierdie struktuur word dan ook deur die owerheidsinstansies onder
steun daar dit, benewens ander voordele, koördinasie, oorlegpleging, beter
beplanning en standaardisering van dienste bevorder. Terselfdertyd verge
maklik dit die koordinering van welsynsorganisasies deur die betrokke ower
heidsinstansies en dra dit by tot ‘n geIntegreerde welsynsisteem in die Repu
bliek van Suid-Afrika.
Die NG Kerk-dienste wat buite die Sinodale Kommissie vir die Diens
van Barmhartigheid-verband staan, hetsy of dit deur ‘n kerkraad, vroueaksie
of onafhanklike stigting gelewer word, lei egter daartoe dat die “welsyns
dienste van die NG Kerk gefragmenteer raak”. Dit veroorsaak ook adminis
tratiewe en koordinasie-probleme vir die owerheid. Dit word noodsaaklik
geag dat die NG Kerk se Barmhartigheidsdienste “onder een sambreel
saamgevat” word en daarom word gevra dat die volgende twee sake aandag
sal geniet:
2

IMPLEMENTERING

2.1 Die ontwikkeling van nuwe dienste
Ten einde bogenoemde “fragmentering” te verhoed is dit wenslik dat die
sinode sal besluit dat alle nuwe dienste in die toekoms by die Sinodale Kom
missies vir die Diens van Barmhartigheid moet inskakel. Sodoende kan die
stigting van onafhanklike organisasies, wat in die naam van die NG Kerk
bedryf word, uitgeskakel word. Vir doeleindes van die Wet op Fondsinsame
ling en die Nasionale Welsynswet sal hierdie organisasies dan as takke by die
betrokke Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid inskakel.
Die Sinodale Kommissies vir die Diens van Barmhartigheid behoort toe
te sien dat hulle reglemente vir hierdie inskakeling voorsiening maak.
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2.2 Bestaande NG Kerk organisasies buite SKDB-verband
Dit word besef dat baie van die NG Kerk se stigtingslorganisasies wat tans
geen amptelike verbintenis met ‘n Sinodale Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid het nie reeds vir jare bestaan en nie sondermeer ontbind kan
word om as takke by ‘n Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid
in te skakel nie. Dit word dus nie van hierdie organisasies verwag om hulle
outonomie prys te gee nie maar dit word tog verwag dat hulle in noue verband
met die betrokke Sinodale Kommissies vir die Diens van Barmhartigheid
geplaas sal word.
3
VERBANDSTELLING
Die volgende riglyne vir die verbandstelling word voorgestel:
3.1 Plaaslike betrokkenheid moet behoue bly. Die bestuur moet dus uit
plaaslike persone saamgestel word maar die grondwet moet ook voorsiening
maak vir een verteenwoordiger van die Sinodale Kommissie vir die Diens van
Barmhartigheid.
3.2 Die organisasie moet plaaslik beheer oor sy personeel uitoefen
maar personeelregulasies soos diensvoorwaardes, pligstate ensovoorts moet
deur die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid gekoordineer
word.
3.3 Verslagdoening van die organisasie aan die Sinode moet via die Rings
kommissie vir die Diens van Barmhartigheid en die Sinodale Kommissie vir
die Diens van Barmhartigheid plaasvind sodat ‘n totaliteitsbeeld van die wel
synsdienste in die sinodale gebied voorgedra kan word. Verslagdoening aan
die staat moet ook volgens hierdie prosedure geskied.
3.4 Die beplanning van en aansoeke om uitbreiding van bestaande
dienste moet via die Ringskommissie vir die Diens van Barmhartigheid en die
Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid na die staat
gekanaliseer word. Waar ‘n organisasie met eie fondse sekere uitbreidings wil
doen moet die Ringskommissie vir die Diens van Barmhartigheid en Sinodale
Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid ook geken word in die saak.
3.5 Die kundigheid van die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barm
hartigheid oor enige aangeleentheid soos byvoorbeeld finansies, prosedure
wat gevolg word om staatsondersteuning te verkry, die aankoop van proviand
en ander voorrade ensovoorts moet tot beskikking van die organisasie gestel
word.
3.6 Die organisasie moet aanspraak kan maak op die bedingingsmag van
die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid.
3.7 Die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid moet verant
woordelikheid aanvaar vir die standaardisering van dienste, hetsy vakkun
dig, versorgend (byvoorbeeld bejaardes en kinders) of administratief.
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3.8 Die organisasies se ontbindingsklousule moet voorsiening maak vir
die oordra van bates na die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhar
tigheid.
4

PRAKTIESE SKAKELING

4.1 Op plaaslike viak onderhandel die kerkraad en die bestuursliggaam van
die dienste met die plaaslike (derde viak) owerheid met kennisgewing aan die
Ring.
4.2 Op streekvlak onderhandel die Ringe (RKDB’s) met die streekowerhede
of streekkantore met versiaggewing aan die SKDB.
4.3

Die SKDB’s onderhandel met die provinsiale owerhede.

4.4 Waar onderhandelinge aan die sentrale owerhede deurgevoer word,
word dit deur die AKDB na die Departement Gesondheidsdienste en Welsyn
of Departement van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling
deurgevoer. Die onderskeie reglemente van die SKDB’s en dienste moet hier
voor voorsiening maak.
NASKRIF: Bostaande riglyne is as beleidstuk deur die Algemene Sinode goed
gekeur, en die sinodes word versoek om alle barmhartigheidsdienste in die
onderskeie sinodale gebiede hiervolgens te struktureer.
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR AMPS
BEDIENING 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 saamgestel:
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 predikant in algemene sinodale diens met opdrag Ampsbediening en
Evangelisasie;
2.3 die predikante in sinodale diens met opdrag Ampsbediening en Evange
lisasie;
2.4 drie professore in praktiese teologie, een elk uit Stellenbosch, Pretoria
en Bloemfontein;
2.5

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

2.6 ‘n verteenwoordiger namens die Algemene Komitee van die Vroue
diens.
3
VAKATURES
Vakatures in die kommissie word ingevolge die Reglement van orde, 5.11,
aangevul.
4
OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Soos aan alle ander kommissies van die Algemene 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 kerkver
vreemdes en buite-kerklikes en voorts sodanige spesifieke bedieninge as wat
die Sinode van tyd tot tyd aan die kommissie opgedra bet 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;
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4.2

behartig as koördinerende liggaam alle sake wat na horn verwys word;

4.3 benoern ‘n subkornmissie vir Nywerheidsbediening gerig op die ver
voerdienste, wat een van die diensdoende leraars op die vervoerdienste, en
een lidrnaat van ‘n gerneente van die Ned Geref Kerk uit die personeel van die
vervoerdienste insluit.
4.4 het die reg om ‘n huishoudelike reglernent op te stel orn die bogenoernde
werksaarnhede te behartig, mits dit nie in stryd is met die artikels van die
Kerkorde en hierdie reglemente nie;
4.5

doen aan die Algernene Sinode versiag van sy werksaamhede.

5

KONSTITUERING EN VERGADERINGE

5.1

Die kommissie vergader een keer per jaar, indien nodig.

5.2 Die kommissie benoern 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 onderkornitees as wat nodig is.
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REGLEMENT VIR DIE KOMMISSIE VIR DIE LIDMAAT
TOERUSTINGPROGRAM
1
SAMESTELLING EN KONSTITUERING
Die kommissie bestaan uit
1.1 een verteenwoordiger uit elk van die volgende kommissies: AKAE, AJK,
AKDB, ASSK, AKLAS en Bybelkor, en
1.2 die predikante in diens van die sinodes met opdrag Ampsbediening en
Evangelisasie.
1.3 Konstituering
Die kommissie vir die LTP konstitueer op sy eerste vergadering na die Al
gemene Sinode. Die AKAE tree as sameroepende kommissie op.
1.4 Die Uitvoerende Komitee bestaan uit ‘n voorsitter, ondervoorsitter en
skriba wat tydens die konstitueringsvergadering verkies word.
2

DOEL EN OPDRAG

2.1 Die kommissie is verantwoordelik vir besinning en aanbevelings aan die
Algemene Sinode ten opsigte van beleidsake rakende die Lidmaattoerusting
program.
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 koordineer 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
Elke kommissie dra self die koste van sy afgevaardigdes na die vergadering
van die LTP.
4
VERSLAG
Die kommissie doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaamhede.
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE SINODALE
SENDINGKOMMISSIE (ASSK)
1
BENOEMING
Tydens elke gewone vergadering van die Algemene Sinode word die lede van
die ASSK deur die Algemene Sinode benoenr:

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 predikant(e) in algemene sinodale diens met opdrag Sending;

2.3 een professor in Sendingwetenskap uit elke teologiese fakulteit van die
Ned Geref Kerk;
2.4

predikante van sinodes met opdrag Sending;

2.5

een verteenwoordiger van die Vrouediens;

2.6

een verteenwoordigver van die Junior KJA.

3
VAKAATURES
Vakatures in die kommissie word ingevolge die Reglement van orde, 5.11,
aangevul.
4
OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE
Die kommissie
4.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met alle sake ten opsigte van
die beleid wat in die uitvoering van sy sendingtaak gevoig word;
4.2

behartig as koördinerende liggaam alle sake wat na hom verwys word;

4.3 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting, voorligting en statistiek oor
die sending;
4.4

gee ‘n.gesamentlike 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;
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4.6 het die reg cm ‘n huishoudelike reglernent 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 eiendornme wat aan horn toever
trou is;
4.8

doen aan die Algernene Sinode versiag van al sy werksaamhede.

5

KONSTITUERING EN VERGADERINGE

5.1

Die kornrnissie vergader een keer per jaar, indien nodig.

5.2 Die kornmissie 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, ondervoorsitter,
voltydse sekretarisse en ‘n addisionele lid;
5.2.3
sodanige onderkomitees as wat nodig rnag wees vir spesifieke werk
saamhede, en lidmate van gemeentes van die Ned Geref kerkfarnilie mag
daarin gekoopteer word.
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REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE JEUGKOMMISSIE (AJK)
1
BENOEMING
Tydens elke gewone vergadering van die Algemene Sinode word ‘n Algemene
Jeugkommissie (AJK) deur die Sinode benoern.
2
SAMESTELLING
Die kommissie word soos volg saamgestel:
2.1 Een verteenwoordiger, met sekundus, verkieslik die voorsitter en onder
voorsitter 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 op
drag van die AJK tuishoort mag gekoopteer word met raadgewende stem.
2.4

een verteenwoordiger van elke teologiese fakulteit.

2.5 Lede met adviserende stem kan versoek word om slegs die deel van die
AJK vergadering wat op hulle werksterrein betrekking het, by te woon en
daarvoor vergaderingskoste te verhaal.
3
VAKATURES
Vakatures in die kommissie word ingevolge die Reglement van orde, 5.11,
aangevul.
4
WERKTERREIN
Die werkterrein van die AJK omsluit hulle arbeid van die Kerk ten opsigte van
dooplidmate, jong belydende lidmate en opvoeding en onderwys.
5

OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE

Die AJK
5.1 dien die Algemene Sinode met raad in verband met die beleid wat gevoig
moet word ten opsigte van alle aspekte van die jeugarbeid;
5.2 gee praktiese uitvoering aan enige werksaarnhede deur die Algemene
Sinode aan horn opgedra;
5.3 gee daadwerklike uitvoering aan die beginsels van kontinuiteit en koör
dinasie in die jeugarbeid van die kerk soos deur die Sinode onderskryf;
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5.4 tree op as die permanente jeugstudiekommissie van die Algemene
Sinode in belang van al die vertakkinge van die arbeid aan die jeug insluitende
opvoeding en onderwys;
5.5 benoem predikante/amptenare in algemene sinodale diens vir poste in
verband met die jeugarbeid, soos deur die Algemene Sinode goedgekeur en vul
tussentydse vakatures aan met inagneming van sinodale besluite omtrent her
vullings van poste;
5.6

doen aan die Algemene Sinode versiag van sy werksaamhede.

6
SUBKOMMISSIES
Die Algemene Jeugkommissie
6.1 benoem subkommissies vir die onderskeie vertakkinge van die jeug
arbeid sowel as ad hoc-kommissies;
6.2 kan n beperkte aantal deskundiges in raadgewende hoedanigheid be
noem op die onderskeie subkominissies of vir ander werksaamhede van die
subkommissies.
7
HUISHOUDELIKE REELS EN REGLEMENTE
Die AJK bet 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.
8
VERGADERINGS
Die AJK vergader ten minste een keer per jaar.
9
UITVOERENDE KOMITEE
Die AJK stel sy eie uitvoerende komitee saam waarop elkeen van die subkom
missies 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 Algernene
Sinode soos voig saamgestel:
2.1 Een verteenwoordiger (met sekundus) uit elkeen van die sinodes, wat
ook in die ooreenstemmende 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 Algemene Sinode, arnpshalwe,
wat ook optree as skriba van die AKF.
3
VAKATURES
Vakatures in die kommissie word ingevolge die Reglement van orde, 5.11,
aangevul.
4

OPDRAGTE EN BEVOEGDHEDE

Die AKF
4.1 adviseer die Algernene Sinode in verband met die beleid wat gevoig moet
word ten opsigte van die Fondse en Administrasie;
4.2 behartig as koordinerende liggaam alle sake wat na horn verwys word en
gee advies aan die Kerk in die bevordering van gesonde finansiële administra
sie en beleid;
4.3 het die bevoegdheid om ‘n huishoudelike reglement op te stel, mits dit
nie in stryd is met artikels van die Kerkorde en hierdie reglement nie;
4.4

doen aan die Algernene Sinode versiag van sy werksaamhede.

5

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 Algemene Sinode
word
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5.2.1

‘n voorsitter en ondervoorsitter gekies;

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

sodanige onderkomitee(s) as wat nodig is, benoem.
DAGBESTUUR

6.1 Die dagbestuur tree op as Kommissie vir Toesig en Kontrole oor die kan
tore van die Algemene Sinode in Pretoria ten einde maksimale koordinering te
verkry en onnodige duplisering en koste uit te skakel.
6.2 Die kommissie sal by name aandag gee aan die realisering van die be
grotings van die Algemene Sinode, finansies en administrasie in die algemeen,
personeelaangeleenthede en aanverwante sake.
6.3

98

Versiag word jaarliks aan die AKP 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 Welsynsorganisasie
en Fondsinsamelingsorganisasie statutêr verantwdord moet word;
1.3.2

fondse van die AJK en

1.3.3

fondse van die ASSK, nl. 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 met raad
pleging van die Algemene Sinodale Kommissie, enige regshandeling wat ver
band hou met die beskikking, verkryging, ontvangs van testamentêre bema
kings, vervreemding, beswaring of versekering van die betrokke bates te ver
rig met insluiting van die volgende:
1.4.1
Om oordrag van alle eiendomme, goedere of fondse van die ontbinde
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.
1.4.2.1 Alle skenkings en bemakings aan die Kerk of ‘n kommissie van die
Algemene Sinode moet deur die AKF hanteer en beheer word.
1.4.2.2 Indien ‘n skenking/bemaking aan ‘n spesifieke kommissie gedoen
word, moet dit ten behoewe van daardie kommissie aangewend word.
1.4.2.3 Indien ‘n skenking/bemaking vir ‘n goedgekeurde werksaamheid ge
doen word, mag die betrokke kommissie dit daarvoor aanwend.
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1.4.2.4 Indien ‘n kommissie ‘n skenking/bernaking wil aanwend vir ‘n doel
of werksaarnheid waarvoor daar nog nie goedkeuring ontvang is nie, moet die
advies en goedkeuring van die AKF eers verkry word.
1.4.2.5 Ingeval die AKF nie goedkeuring gee nie, mag die kommissie horn na
die Algemene Sinodale Kornmissie wend.
1.4.3
Om eiendomrne, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te
verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreern, te verbind, in pand, as
sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
1.4.4
Orn gelde onder sy beheer te belê in aandele, skuldbriewe, staats- of
munisipale effekte, by erkende banke of bouverenigings, of uit te leen op
eerste verband oor vaste eiendorn of ander sekuriteit wat hy mag goeddink, en
orn sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te
verander of andersins daarmee te handel.
1.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendornme, 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 Regskorn
missie.
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 eiendornrne, goedere en
fondse wat aan sarnestellende sinodes, ringe of kerkrade behoort en onder
aparte reglemente besit en beheer word nie.
1.8 Waar enige vaste eiendorn aan die Ned Geref Kerk geskenk of nagelaat
word ten behoewe van ‘n werksaarnheid of inrigting binne die gebied van ‘n
sinode, word dit rnet wedersydse instemming vir beheer en administrasie
opgedra aan die betrokke sinode om vir die werksaamhede of inrigting aange
wend te word.
1.9 Eiendomme wat vóór die totstandkorning van die Algernene Sinode van
die Ned Geref Kerk in gefedereerde verband gevestig was (soos byvoorbeeld
die eiendomme onder die toesig en beheer van die Algemene Sondag~
skoolkommissie) bet in 1962 rnet kerkvereniging die eiendomrne van die Ned
Geref Kerk in algemene sinodale verband geword. Transportaktes van so
danige eiendomrne, wat op naam van verskillende sinodes geregistreer staan,
kan met die oog op besparing van oordragskoste, onveranderd bly. Enige
handeling in verband met sodanige eiendomrne geskied egter in terme van die
bepalings van hierdie Reglernent. Hierdie eiendornrne kan verbind of ver
vreem word volgens die bepalings in die Kerkorde van die betrokke sinode in
wie se naarn dit geregistreer is, slegs nadat die AKF daaroor besluit het.
1.10 In geval van ontbinding van die Algemene Sinode moet alle eiendomrne,
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goedere en fondse tussen die samestellende sinodes na verhouding van die
getal belydende lidmate binne die gebied van elke sinode ten tye van die ont
binding 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 kommissie
deur die sinode benoem met versiag aan die sinode.
2.4 Die kommissie soos in 2.3 aangedui, is bevoeg om in opdrag van die
sinode met die goedkeuring van die sinodale kommissie, enige regshandeling
wat verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring of
versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting 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 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.
2.5 In alle 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 regspersoon
en die ringsvergadering of sy gemagtigde(s) is sy orgaan.
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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 kommissie
deur die ring benoem met versiag aan die ringsvergadering.
Die kommissie soos in 3.3 aangedui, is bevoeg om in opdrag van die ring en in
die res~s met die goedkeuring van die Ringskommissie, enige regshandeling
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 skenking,
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 pand, as
sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar.
3.4.3
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.
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/ringskommissie. Die ring word egter ten sterktste aanbeveel om in
sodanige situasies die advies van die Sinodale Kommissie vir die
Kerkorde/Regskommissie te verkry.
4

GEMEENTELIKE EJENDOMME, 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
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.
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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
Cm eiendomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking,
erfiating, aankoop, huur of op enige ander wyse.
4.4.2
Cm 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
Cm 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 aanbeveel
om in sodanige situasie 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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FUNKSIONELE BELEIDSBESLUITE
1

Die Iidmaatregister

1.1 ‘n Vrouelidmaat se nooiensvan word deurgaans in die lidmaatregister
behou, aan hoeveel gemeentes sy ookal mag behoort en hoeveel maal sy ookal
mag trou. Telkens word haar geldende getroude van in hakies bygevoeg (by
nou Odendaal).
1.2 In die geval van ‘n lidmaat wat by wyse van ‘n attestaat of bewys van lid
maatskap uit ‘n ander gemeente kom, word die naam van die betrokke ge
meente in die regte kolom ingeskryf. Die datum van geboorte word verkry en
in die betrokke kolom ingeskryf. Die datum waarop die naam van die lidmaat
in die erediens afgelees word, word in die register as datum van aankoms aan
geteken.
1.3 In die geval van ‘n vertrekkende lidmaat word die datum wanneer en die
gemeente waarheen by vertrek, in die betrokke kolom ingeskryf op die plek
waar die naam oorspronklik in die registers ingeskryf is. Die geboortedatum
word op die attestaat/bewys van lidmaatskap ingeskryf.
2

Dienspligkapelane

2.1 Dienspligkapelane word nie sonder beroeping na ‘n plaaslike gemeente
met die oog op hulle militêre diens bevestig nie. As dienspligkapelane behou
hulle proponentstatus.
2.2 ‘n Dienspligkapelaan in enige van die uniformdienste is nie beroepbaar
voor drie maande voor voltooiing van sy diensplig wanneer sy naam in Die
Kerkbode gepubliseer word nie. Hy mag nie bevestig word voordat hy sy aan
vanklike diensplig voltooi het nie.
2.3 Hierdie reeling is nie van toepassing op dienspligtige proponente wat as
voltydse kapelane van die SA Weermag, die SA Polisie en die SA Gevangenis
diens beroep word nie.
3
Erkenning van die doop van aposteigroepe
Die Kerk kan onder meer vanweë die volgende redes nie die doop deur hierdie
groepe aanvaar nie:
3.1 Die inhoud van die doop word onder andere bepaal deur die siening en
erkenning van die Persoon en werk van God drie-enig. By die apostelgroepe
word God nie erken as die drie-enige God van die Bybel nie.
3.2 Die doop as teken en seël van die verlossing in Christus en van die nuwe
verbond, word misken omdat Christus se verlossing verdring word deur ‘n
leer en ‘n praktyk van selfverlossing.
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3.3 Die posisie van Christus as Here en Hoof van sy kerk word verdring
deur die aansprake en sentraalstelling van die sogenaamde apostelamp.
3.4 Die Bybel as die Woord van God, die enigste grond van ons geloof, word
ondergeskik gestel aan die lewende woord van die sogenaamde apostel.
4

Bystaan by doopbediening

4.1 Lidmate van kerke van gereformeerde belydenis kan, met die toestem
ming van hulle eie kerkraad en na die dooponderhoud, toegelaat word om
saam met hulle eggenote, wat lidmate van ‘n gemeente van die Ned Geref
Kerk is, by te staan by die doopbediening van hulle kinders en op die vrae te
antwoord.
4.2 Lidmate van ander Christelike kerke en sektes, asook mense wat
Christus bely maar nie formeel aan ‘n kerk behoort nie, kan, na die
dooponderhoud, toegelaat word om saam met hulle eggenote, wat lidmate van
‘n gemeente van die Ned Geref Kerk is, by te staan by die doopbediening van
hulle kinders sonder dat vrae aan hom/haar gevra word en hy/sy daarop moet
antwoord.
5
Dooplidmaatregister
Die Algemene Sinode besluit
5.1 dat die Kerk daartoe oorgaan om ‘n register van dooplidmate in die plek
van die bestaande doopregisters, in gebruik te stel soos reeds bestaan vir
belydende lidmate. Die dooplidmaatskap word dan op grond van sy doop aan
geteken en behoort in die gemeente waar sy ouers, voogde of erkende
domicilium is, te setel;
5.2 dat die funksie en betekenis van die doopseel verryk moet word onder
andere deurdat ‘n doopseel aan die ouers van elke dopeling by die doop,
oorhandig word.
5.3 Die Sinode dra dit aan die Aigmene Argiefkommissie op om in oorleg
met die AJK, die besonderhede van die stelsel in die hg van bogenoemde oor
wegings uit te werk en te implementeer.
5.4 Die Sinode beveel intussen by kerkrade en leraars aan om so gou doenhik
te begin om doopseels tydens die doop aan die ouers van dopelinge te oorhan
dig.
6

Nagmaalwyn

6.1 Die Algemene Sinode handhaaf die standpunt dat gegiste wyn by die
nagmaal bedien word.
6.2

Omdat die gebruik van gegiste wyn by die nagmaal gevare vir die gere
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habiliteerde alkoholis inhou, kan daar op bepaalde plekke op elke skinkbord
— of in bepaalde bekers — druiwesap vir hierdie lidmate beskikbaar gestel
word.
6.3 In sy pastorale versorging wys die Kerk die gerehabiliteerde alkoholis
daarop dat by horn sonder enige verlies van God se genade van die gebruik
van wyn by die nagrnaal kan onthou.
7

Struktuur van die KJA

7.1 Die Algernene Sinode besluit dat die struktuur van die jeugbediening
vereenvoudig word.
7.2 Die voorgestelde bepalinge (Agenda, 194—196) word goedgekeur en dit
word as riglyne na die sinodes, ringe en kerkrade vir implernentering verwys.
Verder word versoek dat die riglyne in die bepalinge van sinodes opgeneern
word.
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