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VOORWOORD

Waar Christus gedien en gehoorsaam word, is daar orde. Die doel van ons
Kerkorde is dan ook om ons kerkwees in te rig in gehoorsaamheid aan Christus.
Hy is die Hoof van die kerk. As sondige mense neig ons maar altyd weer om ons
eie gesag in die kerk af te dwing. Dan regeer nie Christus nie, maar die mens.

Om ruimte te laat vir die regering van Christus in die kerk, moet die
kerkordelikebepalinge altyd so mm moontlikwees. Teenoor die magtige Room
se corpus-juris-canonicihet die Dordtse Kerkorde uit slegs 86 artikels bestaan. Ons
Kerkorde bevat slegs 71 artikels. ‘n Mens gewaar egter die neiging om by elke
sinode die artikels langer te laat word deur die byvoeging van al meer punte
onder bepaalde artikels. Die neiging moet weerstaan word. Laat ons daarna
streefom die Kerkorde so na as moontlik aan die eenvoudige Bybelse beginsels
te hou.

Die bes denkbare Kerkorde is egter nog geen waarborg daarvoor dat
Christus wel in die kerk regeer nie. Uiteindelik regeer Hy nie deur ‘n kerkorde
nie, maar deur sy Woord en Gees. Daarna moet ons voortdurend streef en ook
daarvoor bid. Met hierdie bede word die hersiene Kerkorde vir gebruik in die
kerk beskikbaar gestel.

Baie hartlike dank aan dr Gerhard Buys van Windhoek vir die rekenaar
verwerking van wysiginge aan die Kerkorde en aan ds Piet Bezuidenhout van
Lydenburg-Suid, skriba van die Algemene Regskornmissie, vir sy huip in die
kontrolering en voorbereiding van die finale manuskrip.

THN SADLER





INHOUD

DIE KERKORDE 1

REGLEMENTE
REGLEMENT VAN ORDE 21
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE 27
REGLEMENT VIR DIE REELING VAN DIE OPLEIDING EN

LEGITIMASIE VAN EVANG ELI EDIENAARS 28
REGLEMENT VIR DIE REELING VAN DIE STATUS VAN

PREDIKANTE EN PROPONENTE 40
REGLEMENT VIR DIE SENDING VAN DIE NED GEREF KERK 46
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR SENDING

EN EVANGELISASIE 53
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE DIENS

VAN BARMHARTIGHEID 54
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR

GEMEENTEBEDIENING 56
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE JEUGKOMMISSIE 57
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR LEER

EN AKTUELE SAKE 58
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE ARGIEF 59
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR FONDSE 60
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR

KERKLIKE MEDIA 61
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE AGENDA 62
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE REGSKOMMISSIE 63
REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR

TEOLOGIESE OPLEIDING 64
REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN PREDIKANTE

EN SINODALE AMPTENARE 64
REGLEMENT VIR DIE OORDRAG VAN LIDMAATSKAP

EN ERKENNING VAN ANDER KERKE 66
REGLEMENT VIR DIE EENWORDING VAN GEMEENTES 69
REGLEMENT VIR DIE KOMBINASIE VAN GEMEENTES 70
REGLEMENT VIR DIE REELING VAN GOEDERE EN FONDSE 70
REGLEMENT VIR DIE VROUEDIEN5 75
TUGREGLEMENT 78
REGLEMENT VIR DIE BESLEGTING VAN KERKLIKE GESKILLE 84

BESLUITE OOR FUNKSIONERING VAN DIE ALGEMENE SINODE 87

FUNKSIONELE BELEIDSBESLUITE 89





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 Kategismus en
die Vyf Dordtse Leerreëls.

Artikel 2
Waar die Woord van God eis dat in die gemeente van Christus alles welvoeglik
en ordelik moet toegaan (1 Kor 14:40), word in die volgende artikels ‘n aantal
bepalinge gegee vir die lewe en werk van die Kerk met die oog op die voibreng
ing van sy taak en roeping ooreenkomstig die Heilige Skrif en die Belydenis.

Hierdie bepalinge handel oor die ampLe 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
3.1 Christus self deur die Heilige Gees verrig al die dienswerk in sy kerk. Hy
doen dit deur:

3.1.1 die dienswerk van al die gelowiges;

3.1.2 die ampswerk van die drie besondere ampte, te wete:
~ die van bedienaar van die Woord
• die van ouderling
o die van diaken.

3.2 Hierdie drie ampte is gelykwaardig, maar word in opdrag en werk
onderskei. By die uitoefening van hulle roeping mag geen ampsdraer oor ander
ampsdraers heerskappy voer nie, aangesien Christus die enigste Hoof, Koning
en Meester van sy kerk is.



Artikel 4
Niemand mag in die Kerk van Christus in een van die 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 bed iening van die Woord word vereis

5.1.1 ‘n geskiktheid vir die amp

5.1.2 ‘n deeglike teologiese opleiding en

5.1.3 die ondertekening van die Formuliere van Eenheid.

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 si
node(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 om op eie koste elk een
verteenwoordiger in die kuratorium te benoem.

5.3.2 Die kuratorium is verantwoordelik vir die keuring, begeleiding, toesig
houding oor~ eksaminering en aanbeveling vir toelating tot die evangeliebedie
ning van teologiese studente. Hierdie verantwoordelikhede kan namens die
kuratorium deur (‘n) 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, begelei
ding en toesighouding oor studente wat met die eerste fase van die opleiding 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 voorgele aan die kuratorium deur
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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 ná vol
tooiing van hul teologiese studies.

5.5.2 Die afneem van Colloquium Doctum.

5.6 Die Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding word saamgestel
volgens Reglement 16. (Kerkordeboek Algemene Sinode 1990, p68.)

Artikel 6
Die toelating tot die bediening van die Woord geskied deur die Algemene
Regskommissie.

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
konsulent daartoe versoek.

Artikel 8
8.1 Die bevestiging geskied nadat

8.1.1 approbasie van die gemeente deur afkondiging verkry is;

8.1.2 approbasie van die ring verkry is;

8.1.3 ‘n akte van demissie uit die vorige werkkring of, in geval van evangelie
dienaars 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 moet die akte van legitimasie getoon word,
‘n attestaat by die beroepende kerkraad ingelewer word en geskied die beves
tiging met oplegging van hande.

Artikel 9
Die amp van bedienaar van die Woord omvat:
9.1 die bed iening van die Woord van God;

9.2 die bed iening van die sakramente;

9.3 die diens van die gebede;

9.4 die leiding van die eredienste;

9.5 die kerklike onderrig, in samewerking met die ander ampte en die
gelowiges;



9.6 die behartiging van die herderlike sorg, veral in die vorm van huisbe
soek, saam met die kerkraadslede;

9.7 die ywer vir die uitbreiding van die koninkryk van God;

9.8 die regering, organisasie, leiding en bestuur van die gemeente saam met
die ouderlinge en diakens;

9.9 Die uitoefening, saam met die ouderlinge en diakens, van die opsig en
tug oor die gemeente;

9.10 die leiding van kerkraadsvergaderings.

Artikel 10
‘n Bedienaar van die Woord mag geen ampspligte (Artikel 9) uitoefen binne die
grense van ‘n ander gemeente sonder die toestemming van daardie kerkraad nie.

Artikel 11
11.1 Aangesien ‘n bedienaar van die Woord sy lewe lank aan die kerkdiens
verbonde is, is dit vir horn nie geoorloof om dit te verlaat om tot ‘n ander
lewenstaak oor te gaan nie, behaiwe om groot en gewigtige redes, wat deur die
ring beoordeel moet word, met verslag aan die Algemene Regskommissie.

11.2 As hy egter sy gemeente verlaat om ‘n ander betrekking te aanvaar,
verbeur hy sy status as bedienaar van die Woord tensy hy in 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 alleen verleen word indien die betrekking wat hy aanvaar, ‘n geeste
like 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 gemeente tot stigting kan dien nie, mag die
ring na ondersoek, waarin beide die kerkraad en die betrokke leraar aangehoor
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 die 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 pensioendekkingvir
hierdie periode word as voldoende beskou.

Artikel 13
13.1 Die gemeente, kerkverband of instansie in wie se diens ‘n bedienaar van
die Woord staan, is verantwoordelikvir sy lewensonderhoud en in die geval van
deeltydse bediening vir sy kontraktuele deel van die lewensonderhoud en
toelaes.
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13.2 Indien ‘n gerneente orn finansiële redes nie meer ‘n bedienaar van die
Woord kan bekostig nie moet

13.2.1 die kerkraad horn tot die ring wend;

13.2.2 die ring die saak ondersoek en ‘n oplossing vind;

13.2.3 billike voorsiening word deur die ring in oorleg rnet die betrokke kerk
raad en die betrokke leraar bepaal en in ‘n skriftelike ooreenkoms tussen kerk
raad en leraar vervat.

Artikel 14
Wanneer ‘n bedienaar van die Woord weens verswakte gesondheid of ouder
dorn of andersins uit die diens tree en ashy daarvoor kwalifiseer, moet hy toelae
ontvang volgens die bepalinge van die betrokke reglernent. Daar behoort ook
voldoende voorsiening gemaak te word vir die weduwees en wese van die
bedienaars van die Woord.

2.3 OUDERLINGE EN DIAKENS

Artikel 15
Die sinode bepaal die dienstermyn van ouderlinge en diakens; daar behoort ‘n
gereelde aftreding van ouderlinge en diakens te wees.

Artikel 16
Die amp van ouderling omvat
16.1 die regering van die gemeente;

16.2 die doen van huisbesoek;

16.3 die uitoefening van opsig en tug;

16.4 waaksaamheid oor die suiwerheid van die leer;

16.5 medeverantwoordelikheid vir die kategetiese onderwys;

16.6 die roeping om ander na Christus te ici.

Artikel 17
Die amp van diaken omvat
17.1 die opheffing, vertroosting en ondersteuning van airnal wat in een of
ander opsig barmhartigheidsdiens nodig het;

17.2 die insarneling en besteding van die rniddele wat vir die diakonale werk
nodig is;

17.3 die organisering en leiding van die barmhartigheidsbediening van die
gemeente.
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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 oor, die regering van en die tug in die Kerk word aan hierdie
vergaderinge toevertrou.

Artikel 20
20.1 Hierdie vergaderinge het, elkeen na sy eie aard, ‘n kerklike gesag deur
Christus aan hulle verleen.

20.2 Die gesag van die ring oor die kerkraad is dieselfde as die van die sinode
oor die ring en van die Algemene Sinode oor die sinode.

Artikel 21
Die vergaderinge behandel alleen kerklike sake en wel op kerklike wyse.

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

Artikel 23
Die besluite van vergaderinge is bindend, maar 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 lidmaat of ‘n
kerkvergadering..wat horn deur die besluit veronreg voel, of wat meen dat die
besluit in stryd met die Skrif, die Belydenis of Die Kerkorde is.

Artikel 24
Die handelinge van elke vergadering word daagliks met Skriflesing en gebed
begin en met danksegging 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.
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3.2 BESONDERE BEPALINGE

3.2.1 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. ‘n Kerkraad mag desentraliseer en aan
wykskerkrade duidelik omskrewe bevoegdhede gee.

Artikel 27
Die kerkraad bestaan uit die bedienaars van die Woord, die ouderlinge en die
diakens. Vir die behartiging van die besondere werksaamhede aan die onder
skeie ampte verbonde moet die ouderlinge en diakens gereeld afsonderlik
vergader.

Artikel 28
28.1 Die Kerkraad vergader minstens vier maal per jaar en wel onder die
voorsitterskap van die Ieraar of Ieraars om die beurt.

28.2 By ontstentenis van die voorsitter tree die konsulent op of ‘n ander Ieraar
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 Ieraar(s) en een ouderling/diaken as
àfgevaardigdes deur die kerkraad van elke gemeente binne die ringsgebied.

30.2 As ‘n gemeente meer as een predikantspos het, het die kerkraad die reg
om nog een ouderling/diaken vir elke bykornende 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 nakom;
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31.3 advies en huip aan kerkrade;

31.4 die stigting van nuwe gemeentes of ontbinding van gemeentes op ver
soek 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 en evangelisasie, barmhartigheidsdiens,
gemeentebediening, leer en aktuele sake, jeugsake en ander algemene sake wat
binne die ringsgebied aandag vereis.

3.2.3 DIE SINODE

Artikel 32
Die sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes wat geografies
‘n eenheid vorm en maklik kan vergader. Die groepering kan deur die Algemene
Sinode gewysig word op versoek en met goedkeuring van die betrokke sinode
of sinodes.

Artikel 33
33.1 Die sinode word saamgestel uit die leraar(s) en een ouderling/diaken as
afgevaardigdes deur die kerkraad van elke gemeente binne die sinodale 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,
indien die sinode so 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 die Teologiese Fakulteit, Pretoria en/of die Teologiese Fakulteit,
Bloemfontein.

33.4 Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.

Artikel 34
Die sinode vergader ten minste elke vier jaar, sover moontlik in die jaar na die
gewone vergadering van die Algemene Sinode.

Artikel 35
Tot die taak en bevoegdhede van die sinode behoort:
35.1 die opstel en wysiging van bepalinge en reglemente vir die werksaarn
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 Algernene Sinode
tuishoort;

35.3 die opleiding van evangeliedienaars soos deur Artikel 5 bepaal;
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35.4 sending en evangelisasie, barmhartigheidsdjens gemeentebediening,
leer en aktuele sake, jeugsake en ander algemene sake wat aandag vereis binne
sy gebied, ooreenkomstig die bepalinge van die Algemene Sinode;

35.5 die opbou van die nodige fondse met die oog op eie werksaamhede en
die finansiering van die Algernene Sinode volgens ‘n aanvaarde formule;

35.6 diebehandelingvan alle sake wat in eerste instansie ofbywysevan appèl
voor horn gebring word;

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 eiendomme,
finansies, werksaamhede, ensovoorts, wathuflevoor toetreding totdie aigemene
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 Al
gemene Sinode in trust gehou word.

Artikel 37
Dit staan die samestellende kerke vry om met behoud van alle regte, voorregte,
besittings, naam, ensovoorts, uit die aigemene 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 20 predikante en 20 ouder
linge/diakens as afgevaardigdes van ehkeen van die sinodes. Sinodes het die reg
orn minder afgevaardigdes te stuur.

38.2 Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteen
woordige deur een lid van die personeel van elk van die teologiese fakulteite van
Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein.

38.3 Elke afvaardiging moet van ‘n geloofsbriefvoorsien wees.

Artikel 39
Die moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ‘n moderato~ ‘n assessor,
‘n aktuarius en ‘n skriba. By elke Algemene Sinode word twee ander lede van
die vergadering onderskeidehik tot moderator en assessor gekies.

Artikel 40
Voor die verdaging van die Algemene Sinode word ‘n Algemene Sinodale
Kommissie saamgestel.

Artikel 41
Die afgevaardigde ieraar 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 vier jaar om die beurt in Kaapstad, Bloem
fontein en Pretoria. Op versoek van ander sinodes mag die Sinode ook sy
vergadering in ‘n ander sinodale gebied hou.

Artikel 43
Tot die taak van die Algemene Sinode behoort:
43.1 Wat kerklikebeleid betref

43.1.1 die bepaling van beleid in sake van gemeenskaplike belang wat deur
kerkvergaderings gevoig moet word;

43.1.2 die aanwysing van die Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet
word;

43.1.3 die vasstelling van die belydenisskrifte, die Kerkorde, die liturgiese
formuliere en gebruike, die Psalm- en Gesangboek en die orde van eredienste;

43.1.4 die vasstelling van die formele vereistes vir die opleiding van die bedie
naars van die Woord;

43.1.5 die bepaling van verhoudinge en ooreenkomste met die Staat op al
gemene sinodale viak.

43.2 Wat werksaamhede betref

43.2.1 die administrasie van vaste eiendomme en fondse van die Algemene
Sinode;

43.2.2 die behartiging van sake waar eenvormigheid vir die hele kerk nood
saaklik is;

43.2.3 die behartiging van die ekumeniese belange van die kerk op sy terrein;

43.2.4 die beheer oor algemene kerklike media;

43.2.5 die hantering van appèlsake.

Artikel 44
44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode
afsonderlik met ‘n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het.

44.2 Die Algemene Sinode mag, met uitsondering van Artikel 44.1, die Kerk
orde wysig of aanvul met ‘n tweederdemeerderheidstem.

44.3 Alleen sake in verband met leertug, leergeskille ofgeskille tussen sinodes
onderling of tussen sinodes en mindere vergaderinge kan by wyse van appèl
voor die Algemene Sinode dien. In gevalle van leertug en leergeskille word ‘n
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tweederdemeerderheidsbesluit vir die bekragtiging van die uitspraak van die
Sinode vereis (Kyk Artikel 65.2).

44.4 Indien ‘n tweederdemeerderheid nie verkry word nie, mag enige van die
partye ‘n verdere beroep op die afsonderlike sinodes doen. Die gesamentlike
volstrekte meerderheid van stemme van die afsonderlike sinodes is dan beslis
send.

ArflkeI45
45.1 Die Algemene Sinode kan vir sy vergadering en kommissies reglemente
opstel.

45.2 Die Algemene Sinode mag artikels van die Kerkorde met die uitsonde
ring van Artikel 44.1, met ‘n tweederdemeerderheidstem 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 Algemene Sinode kan deur die Algemene Kommissie vir Fondse kerkkan
tore organiseer en personeel aanstel om die kantore te beman.

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 sakramente,
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 en die litur
giese formuliere, soos deur die Algemene Sinode vasgele.

48.3 Die leiding van eredienste berus by een van die volgende persone:

48.3.1 die hedienaar van die Woord van die plaaslike gemeente, of in sy
afwesigheid;
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48.3.2 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 teologiese fakulteit van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk (Artikel 5.2) wat, of in ooreenstemming met die vereistes van die betrokke
fakuiteit 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
uitgenooi is;

48.3.5 ‘n ouderling van die betrokke gemeente wat ‘n leesdiens waarneem.

48.4 Prediking

48.4.1 Met die oog op die verkondiging van die voile raad van God moet die
prediking deurgaans voile reg aan die kerkiike jaar en die belydenisskrifte iaat
geskied.

48.4.2 Die inhoud van die prediking moet steeds ‘n verkiaring en toepassing
van die Heilige Skrif wees.

48.5 Die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbeiydenis en Dordt
se Leerreëls moet deurentyd sistematies in die prediking aan die orde gestel
word.

4.2 DIE SAKRAMENTE

Artikel 49
49.1 Die heilige doop word, behaiwe by hoe uitsondering, in ‘n erediens deur
‘n bedienaar van die Woord bed ien.

49.2 Die heilige nagmaal word minstens vier maai in die jaar in elke gemeente
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 verantwoordeiikheid is onvervreembaar en onoordraag
baar.

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 dienswerk.
Hierdie gemeentelike bediening geskied onder die leiding van die ampte aan en
deur die jeug.

50.3 Die kinders van die gemeente as doopiidmate, asook alle buitekerklikes
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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
voile regte en verantwoordelikhede van belydende lidmate.

4.4 DIE HERDERLIKE SORG

Artikel 51
Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens moet deur die behartiging
van getroue huisbesoek die herderlike sorg uitstrek tot alle lidmate van die
gerneente, in die besonder behoeftiges, siekes en oues van dae. Hulle moet
besoek, bemoedig, vertroos en ondersteun word.

Voorts moet lidmate voortdurend gewaarsku word teen valse leringe en
dwalinge, teen wêreldgesindheid en~ goddelose lewenspraktyke.

4.5 GEMEENTEBEDIENING

Artikel 52
52.1 Die Kerk rig horn deur middel van gemeentebediening tot die lidmate
ten einde die gemeente op te bou tot vervulling van sy dienswerk.

52.2 Die Kerk rig horn deur intensiewe gespesialiseerde gemeentebediening
tot kerkvervreemdes wat formeel nog lidmate is ten einde hulle daadwerklik te
bereik en hulle tot gemeenskap met Christus te bring.

4.6 SENDING EN EVANGELISASIE

Artikel 53
53.1 Sending is die heilshandeling van die drie-enige God, Vader, Seun en
Heilige Gees met die wêreld, waardeur Hy uit die hele menslike geslag vir Horn
‘n gerneente deur sy Woord en Gees vergader.

Deur die gerneente
laat God sy Woord aan die gevalle wêreld verkondig,

• bring Hy die gerneenskap van die heiliges uit alle nasies tot stand en
iaat Hy diens aan die wêreld in nood lewer.

So laat My sy koninkryk korn tot by die voleinding van die wêreld.

53.2 Die Kerk rig horn deur rniddel van evangeiisasie tot diegene wat vervreernd
is van Christus, sy Woord en sy kerk en wat orn die rede buite kerkverband geraak
het ten einde hulle tot die gemeenskap met Christus en sy gemeente terug te bring.

53.3 Sending en Evangelisasie is die gerigtheid van die kerk na buite. Dit is
die arbeid aan nie-gekerstendes en mense wat buite kerkverband geraak het.

53.4 Sending en Evangelisasie is die roeping van elke lidmaat asook die
kerkraad. Waar die ornvang en ander omstandighede van die werk dit vereis,
word dit in kerkverband van ring en sinode onderneem.
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4.7 DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Artikel 54
54.1 Die kerke moet met priesterlike bewoënheid omsien na die armes en
ander sorgbehoewendes deur hulle te help, te troos en geestelik op te hef.

54.2 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis,
onderneem die gemeentes in kerkverband van ring en sinode barmhartigheids
bediening.

4.8 DIE DIENSWERK VAN DIE GELOWIGES

Artikel 55
55.1 Dit is noodsaaklik dat die lidmate van die gemeente geaktiveer word om
werksaam te wees ten opsigte van die Skriftuurlike opdragte tot opbouing van
die liggaam van Christus en die uitbreiding van die Koninkryk van God.

55.2 Hierdie dienswerk van die gelowiges kan ongeorganiseerd en spontaan
geskied, rnaar behoort ook ter wille van die groter krag en doeltreffender
funksionering daarvan kerklik georganiseer te word. Sodanige organisasie moet
egter altyd geskied met toepaslike verantwoording aan die kerkraad, ring en
sinode.

Die Kerk het die onvervreembare reg om sy eie lid mate vir bepaalde werksaam
hede 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
sinodale en algemeen-sinodale viak, behoort alle georganiseerde dienswerk op
daardie terrein daarby in te skakel.

55.4 Organisasies wat in hierdie verband tot stand kom, lê hulle bepalinge
aan die betrokke kerkvergadering vir goedkeuring voor. Die voorlegging ge
skied 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 aktuele,
leerstellige en etiese aangeleenthede en die bevordering van ‘n sedelik gesonde
openbare lewe.

4.10 STOFLIKE AANGELEENTHEDE

Artikel 57
Elke kerkvergadering rnaak die nodige voorsiening vir die sorgvuldige beheer
van die stoflike aangeleenthede van die Kerk en doen jaarliks versiag van sy
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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 eervan 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 Cod;

58.2.2 die Kerkorde en ander bepalinge van die Kerk.

Artikel 59
Aangesien die kerklike opsig en tug ‘n geestelike karakter dra, moet die opsieners
by die uitoefening daarvan die toon van dieburgerlike regspleging vermy. Hulle
mag hulseif nooit as regters beskou nie, maar moet as vaderlike opsieners, met
diepe ootmoed voor God en met tere liefde en belangstelling, die oortreders
probeer terugbring van hul dwaalweë, sonder aansien van persoon.

Artikel 60
‘n Tugmaatreel mag nie toegepas word voordat ‘n kiag grondig 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 geheirne sondes moet gehandel word volgens die leer
van Christus in MaLt 18:15-16.

61.3 In gevalle van openbare ergerlike sondes moet die betrokke kerkver
gadering handel volgens die bepalinge van die Kerk.

61.4 Onderskeid moet gernaak word tussen ‘n enkele oortreding en yoi
harding in die sonde.
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Artikel 62
Onder die kerklike opsig staan en aan die tug is onderworpe:
62.1 aIle lidmate van die gemeente - belydende sowel as dooplidmate;

62.2 alle ampsdraers, naamlik ouderlinge, diakens, evangeliedienaars wat die
status van predikant of proponent beklee.

Artikel 63
63.1 Op al die lidmate van die gemeente rus die verpligting om mekaar in
broederlike liefde te vermaan en om sulke vermaninge ter harte te neem. In
besonder is dit egter die roeping van die leraar en die ouderling om te vermaan.

63.2 Waar ‘n lidmaat horn skuldig maak aan valse leerstellinge en openbare
ergerlike gedrag, val hy onder die tug van die plaaslike kerkraad.

63.3 Arnpsdraers, 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 om as klaer op te tree veronderstel.

Artikel 64
Wanneer tugmaatreels toegepas word, word van die volgende gebruik gernaak
na gelang van die vergadering wat tug uitoefen:

64.1 Belydende lidrnate

64.1.1 ‘n bestraffing in of buite die vergadering van die kerkraad;

64.1.2 sensuur, wat bestaan uit die onthouding van die heilige bondseëls, sowel
as die opskorting van lidmaatsregte, tot tyd en wyl daar bewys van grondige
berou is.

64.1.3 Waar sensuur toegepas is en die lidmaat in die sonde voihard mag hy
deur die kerkraad, na raadpleging van die ring, van die gemeente afgesny word
deur die gebruik van die betrokke formulier.

64.2 Dooplid mate

64.2.1 ‘n bestraffing in of buite die vergadering van die kerkraad;

64.2.2 terughouding van die aflegging van geloofsbelydenis.

64.2.3 Waar ‘n dooplidmaat na jare van vermaning steeds weier of nalaat om
belydenis van geloof te doen, mag hy deur die Kerkraad, na raadpleging van die
ring, van die gemeente afgesny word deur die gebruik van die betrokke formu
her.

64.3 Kerkraadslede

64.3.1 ‘n bestraffing in of buite die vergadering van die ring;
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64.3.2 skorsing in die diens tot tyd en wyl daar bewyse van grondige berou is
met verlies van die gebruik van die bondseels;

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
bond seëls;

64.4.3 ontslag uit die diens van die gerneente of uit di2 diens van die kerkver
band, met verlies van traktement en toelaes, die gebruik van die bondseëls en
met opskorting van 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 legitimasie
insluit.

Artikel 65
65.1 Elke aangeklaagde wat horn deur die uitspraak van ‘n kerkvergadering
beswaard voel, het die reg tot appel op die volgende meerdere vergadering, te
wete op die ring en sinode.

65.2 In tugsake wat die leer van die Kerk raak, het klaer sowel as aan
geklaagde in ‘n vryspraak of skuldigbevinding die reg tot appèl tot by die
Algemene Sinode (kyk ook Artikel 44.3).

Artikel 66
Tugmaatreels word opgehef in die geval van:

66.1 Lidmate

66.1.1 Wanneer iemand hartgrondige berou betoon nadat hy onder sensuur
geplaas is, moet die kerkraad, ashy 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 gemeente
afgesny is, en hy hartgrondige berou het en verlang om weer in die gemeente
opgeneem te word, sal die kerkraad, as hy oortuig is van die egtheid daarvan,
die lidmaat weer in die gemeente opneem met die gebruik van die betrokke
formulier.

66.1.3 Wanneer ‘n dooplidmaat wat van die gemeente afgesny is, berou toon,
word hy toegelaat om belydenis van geloof af te lê sonder orn weer gedoop te
word.
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66.2 Kerkraadslede

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

66.3 Evangeliedienaars

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 ofbedanking as predikant vind plaas deur
die Algernene Regskommissie ná Colloquium Docturn op aanbeveling van die
sinode/sinodale kommissie wat horn afgesit het of binne wie se gebied hy
bedank het, nadat die sinode/sinodale komniissie die getuienis van die ring
onder wie se opsig hy geval het tydens afsetting of bedanking, ingewin bet.
Getuienis kan ook van kerkrade en ringe ingewin word waar die persoon
woonagtig was voordat hy uit die bediening getree het.

66.3.3 Herstel in die amp in die geval waar leertug toegepas is, geskied deur
die Algernene Sinode op aanbeveling van die sinode wat hom afgesit bet.

66.3.4 In die geval van ergerlike sondes soos owerspel, onsedelikheid, moord,
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 Algernene Sinode in sitting
oorweeg word.

HOOFSTUK 6

BETREKKINGE VAN DIE KERK NA BUITE

6.1 KERK EN STAAT

Artikel 67
67.1 Die kerk, plaaslik sowel as in sy verband, vind die grond van sy bestaan
in die vryrnagtige raadsbesluit en welbehae van die drie-enige God waarby
ingesluit is die wilsluiting van die lidmate, en is in sy ontstaan, bestaan en
voortbestaan 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 dankbaarheid die beskerming deur die owerheid,



asook die erkenning van sy onvervreembare reg tot die beoefening van vryheid
van godsdiens in belydenis en byeenkoms, met dien verstande dat genoemde
vryhede nie misbruik word om die fondament van die staatsgesag te onder
grawe of om wanorde op publiekregtelike terrein te veroorsaak nie.

67.4 Die Kerk aanvaar dit as sy heilige roeping orn profeties 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 ower
heid geskied deur afgevaardigdes van kerkrade en/of ringe en/of sinodes,
terwyl skakeling met die landsowerheid deurdie Algemene SinodaleKommissie
geskied of in oorleg met die Algemene Sinodale Kommissie, behaiwe wanneer
sinodale kommissies uit die aard van hulle werksaamhede, self staatsdepar
temente mag nader.

6.2 KERK EN MAATSKAPPY

Artikel 68
Die Kerk verleen aan maatskaplike organisasies wat op ‘n positief Christelike
basis georganiseer is, en wat ten doel het diebekarnpingvan bepaalde maatskap
like wantoestande of die behartiging van bepaalde maatskaplike of opvoedkun
dige 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 samelewingsverbande
(byvoorbeeld kerk, gesin, skool), gemeenskapstrukture (byvoorbeeld vere
niginge, partye, ensovoorts) en voorts die velerlei vrye rnaatskaplike verhou
dinge, so eie aan die moderne gedifferensieerde sarnelewing.

6.3 KERK EN ONDERWYS

Artikel 69
69.1 Die Kerk sien dit as sy roeping om toe te sien dat

69.1.1 daar steeds ‘n ereplek aan die Woord van God in alle opvoedkundige
inrigtings gegee word;

69.1.2 die opvoeding van die jeug aan die hoogste moontlike standaarde sal
voldoen met inagnerning van die Protestants-Christelike waardes en norme;

69.1.3 behoorlik toegeruste leerkragte opgelei en aangestel word;

69.1.4 met erkenning van die soewereiniteit in eie kring t.o.v. alle opvoedkun
dige inrigtings, sy kinders en jong mense Christelike opvoeding en onderwys
sal ontvang.

69.2 Die Kerk beywer horn vir die Protestants-Christelike karakter van kul
tuur-georiënteerde onderwys.
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6.4 DIE KERK EN DIE VRYE VERENIGING

Artikel 70
70.1 Die Kerk wil graag die vorming van vrye verenigings op positief Chris
telike 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 die bepaalde
vereniging en sy uitlewingvan daardie grondsiag en doelstellinge in die praktyk.

6.5 DIE KERK EN EKUMEMESE BETREKKINCE

Artikel 71
71.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk strewe dour middel van sy kerk
vergaderinge steeds daarna om met die kerke op gereformeerde grondsiag in
ons land weiwillend saam te work.

71.2 Met kerke van gereformeerde belydenis en kerkregering in die buiteland
word, sover moontlik, deur middel van korrespondensie Christelike gemeen
skap beoefen.

71.3 Met ander kerke van algemene Protestants-Christelike belydenis word,
sover dit moontlik en prakties is, kontak gesoek in ooreenstemming met die
roeping van die kerk om in gehoorsaamheid aan die Heilige Skrif daarna to
strewe om die eenheid van die gelowiges prakties te bevorder en te bestendig.

71.4 Qor die aard en/of graad van die offisiële betrekkinge met ekumeniese
bliggame word deur ‘n tweederdemeerderheid van die Algemene Sinode beslis.
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REGLEMENTE

1. REGLEMENT VAN ORDE

1. OPENING ENKONSTITLJERING

1.1 Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos vooraf bepaal.
Die afgevaardigde leraar met die Iangste diens, wat die oudste in jare is, vooraf
deur die Kommissie vir die Agenda (AKAG) aangewys, gaan voor in Skriflesing
en gebed en tree as voorsitter op totdat die moderator verkies is (KO Artikel 41).

1.2 Die geloofsbriewe van afvaardigings moet minstens drie maande voor
die aanvang van die vergadering in die hande van die Skriba van die Algemene
Sinode wees, wat dit tesame 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 afgevaar
digdes wie se geloofsbriewe ingedien is. Die meerderheid van die afgevaardig
des 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 en ‘n assistent-skriba(s) op ‘n geslote stemwyse gekies. Daar word dadelik
tot stemming oorgegaan, sonder dat vooraf ‘n nominasielys gevorm word. Die
opneem en tel van die stemme word aan ‘n kommissie opgedra wat vooraf deur
die Kommissie vir die Agenda benoem word.

1.5 Die voorsitter van die vorige Algemene Sinode, of by sy onstentenis
iemand deur die Kommissie vir die Agenda aangewys, lewer die openingsrede
op ‘n tyd en plek soos deur die Kommissie vir die Agenda 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,
behaiwe in die gevalle waar die Kerkorde ‘n tweederderneerderheid vereis
(Artikel 44 en 71.4).

2.2 Indien die stemming op die verkiesing van persone betrekking het,
geskied dit op ‘n geslote sternwyse SOOS volg:

2.2.1 Eers word ‘n norninasielys gevorm, behaiwe in die geval van die mode
ratuur. Daarvoor plaas elke stemgeregtigde nie meer name op die stembriefie 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.
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2.2.3 Hy op wie die meeste stemme verenig word, is gekies indien die getal
stemme op horn uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige lede
uitrnaak.

2.2.4 Indien een of meer van die vereiste aantal nie die volstrekte meerderheid
van stemme van die aanwesige lede op horn of hulle verenig hot nie, vind daar
‘n nuwe stemming plaas en wel uit die name wat die hoogste getal stemme gekry
het en saam ‘n volstrekte meerderheid vorm.

2.2.5 Indien ‘n gelyke getal stemme op twee of meer name op die stemlys
uitgebring is op so ‘n wyse dat daardeur rneer name verkry is as wat vereis word,
word deur die lot die benodigde getal gevind.

3. BEHANIJELING VAN SAKE

3.1 Die Kommissie vir die Agenda word saamgestel uit die moderatuur van
die vorige Algemene Sinode, die moderatuur van die vorige vergadering van
die sinode binne wie se gebied die vergadering van die Algemene Sinode
plaasvind en die saakgelastigde van die sinode binne wie se gebied die vergade
ring van die Algemene Sinode plaasvind. Die Kommissie vir die Agenda 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 afgevaardigdes gestel word.
Aan alle diensdoende predikante van die Ned Geref Kerk, sowel as amptenare
en belanghebbende instansies, word die agenda voor en die acta ná die sitting
van die Algemene Sinode, gestuur.

3.2 Die versiag van die Kommissie vir die Agenda word eerste in behande
ling geneem.

3.3 Die skriba van die Kommissie vir die Agenda maak aantekeninge van
sake wat op meer as een plek in die agenda voorkom en stel hierdie aantekeninge
tot beskikking van die voorsitter van die Algemene Sinode.

3.4 By die behandeling van sake stel die voorsitter horn ten dod 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
dour middel van die betrokke bladsyverwysing aangedui dat dit reeds afgehan
delis.

3.6 Die voorsitter dra die sake wat behandel moet word duidelik voor en gee
by die behandeling daarvan die nodige inhigting. As die geleentheid dit vereis,
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
waarvoor geen voorsiening in hierdie reglernent gemaak is nie, handel die
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voorsitter volgens gebruik en eie oordeel. In die geval van beswaar teen die
handelswyse 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
korn.

3.9 Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een spreekbeurt oor
dieselfde saak nie, behaiwe met die verlof van die vergadering of orn as voor
steller repliek te lewer.

3.10 Voorstelle en amendernente 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
beskou. Indien ‘n tydelike kommissie ‘n aanbeveling doen wat ‘n aanbeveling
van ‘n permanente kommissie raak, het die permanente kommissie die voorstel
en moet die tydelike kommissie arnendeer. Indien meer as een permanente
kommissie ‘n voorstel oor dieselfde saak voor die vergadering het, reel die
voorsitter watter een die voorstel is.

3.11 Geen voorstel of arnendement 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 versiag 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 amendernenteby horn persoonlikingedien mag word
alvorens ‘n saak aan die orde gestel is nie. Die reeling moot konsekwent gehand
haaf word.

3.12 ‘n Voorstol of arnendement 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 minute.
Die vergadering mag in bepaalde gevalle van hierdie tydsbeperking afsien.

3.14 Die voorsitter het die reg om, wanneer na sy oordeel die saak onder
behandeling 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 het op die volgorde
waarin sake ter tafel moet kom, of dat die bespreking van ‘n bepaalde saak
opgeskort of beeindig word, of dat van ‘n bepaalde saak afgestap word. ‘n
Ordemosie kan op enige tydstip gedurende die voortgang van die bespreking
ingedien word. Daaroor word dadelik sonderbespreking gestern. Dit word egter
aan die oordeel van die voorsitter oorgelaat orn die mosie terug te hou ashy van
mening is dat dit aangewend word orn ‘n behoorlike bespreking van die onder
werp te voorkom.

3.16 Die stemming verloop soos voig:
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16.1 Oor alle sake, wat nie algemene instemming ontvang nie, word daar
astern of deur opsteek van hande, Of in die geval van kontensieuse sake op ‘n
~slote stemwyse indien die voorsitter so reOl. Die meerderheid van stemme
epaal die besluit.

.16.2 In die geval van voorstelle en arnendemente, word die arnendemente
ers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste wat ingedien is en
aarna die voorstel soos deur die aanvaarde arnendemente gewysig. Slegs
~dien al die amendernente verwerp word, stem die vergadering oor die oor
pronklike voorstel.

3.16.3 Na elke stemming oor ‘n amendement of ‘n voorstel word die uitslagvan
die stemming aangekondig - nie noodwendig die geta] 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 stern nie.

3.17 Tot wie die Algemene Sinode horn rig

3.17.1 Indien die Algernene Sinode be]eidsbesluite neern, is hy bevoeg om die
Kerk in sy geheel aan te spreek, dit wil sê mindere kerkvergaderinge, ampsd raers
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 konstituerende
sinodes. Besluite wat eenrnaal geneern is mag alleen na voorafgaande kennis
gewing en met die toestemming van die vergadering op ‘n tyd deur die mode
ratuur bepaal, in revisie geneem word.

4. NADAT BESLUITE GENEEM IS

4.1 Dit staan elke lid van die vergadering vry orn sonder opgaaf van redes
te laat aanteken dat hy in die minderheid gestem het, of dat hy lie teenwoordig
was toe die besluit geneem is nie.

4.2 Besluite wat eenmaal geneern is rnag alleen na voorafgaande kennisge
wing en met die toesternming van die vergaderingop ‘n tyd deur die rnoderatuur
bepaal, in revisie geneern word.

4.3 Kennisgewing van revisie

4.3.1 Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Regskomrnissie
verwys.

4.3.2 Die aansoeker stel sy redes vir die aansoek om revisie aan die Tydelike
Regskomrnissie.

24



4.3.3 Die Tydelike Regskommissie doen ‘n aanbevellng ten opsigte van elke
kennisgewing van revisie aan die sinode.

5. KOMMISSIES

5.1 Tydelike kommissies, soos deur die Kommissie vir die Agenda aan
gewys, mag voor die aanvang van die Sinode met hulle werksaamhede 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 Predikante/amptenare in diens van die sinodes en van die Algemene
Sinode, het sitting met adviserende stem in die betrokke tydelike kommissie,
mits hulle magtiging verkry het van die kommissie in wie Se diens hulle staan.
Ter wille van kostebesparing dien slegs een predikant in sinodale diens per
sinode in die betrokke tydelike kommissie. Indien ‘n sinode nog iemand wil
stuur, moet toestemming van sy kommissie verkry word wat ook die koste dra.
Sodanige adviseurs kan nie voorsitters of skribas van tydelike kommissies wees
nie.

5.4 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 per
manente 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
verwys 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 waarin
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 werksaamhede byeenroep. Hierdie sameroeper tree op as
voorsittei~ 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 Artikel 5.2 mag beskrywingspunte en sake vir behan
deling 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 mag deur die vergadering 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 addendumverslae,
met verlof van die Kommissie vir die Agenda, ter tafel gele word.

7.3 Die Kommissie vir die Agenda het die bevoegdheid om verslae deur die
kommissies ingedien, te laat verkort indien dit onnodig lank is.

7.4 Aanbevelings van permanente kommissies wat wysigings aan die Kerk
orde en reglemente behels, word in die agenda gemerk: Vir die aandag van die
Tydelike Regskomnhissie. Hierdie voorstelle word dan voor die Sinode deur die
Tydelike Regskommissie nagegaan vir kerkregtelik, bevredigende formulerings
sonder uitspraak oor die beginsel van die kommissievoorstel. Tydens die behan
deling van die betrokke punt in die permanente kommissie se verslag moet die
Tydelike Regskommissie gereed wees om onmiddellike advies te lewer oor die
formele aspekte.

8. NOTIJLE

8.1 Voorstelle word woordeliks genotuleer.

8.2 Die voorstelle en amendemente wat deur lede ingedien word, ook die
wat nie aanvaar word nie, word in die notule opgeneern.
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8.3 Die notule van elke sittingsdag word deur ‘n nolulekommissie versorg
en op die volgende sittingsdag dour die vergadering goedgekeur en deur die
moderatuur onderteken.

8.4 Die notule van die laaste sitting word deur die notulekommissie geredi
geer en deur die dagbestuur van die Algemene Sinodale Kommissie goedgekeur
en onderteken.

9. SLUITING

Die vergadering word met Skriflesing en gebed dour die moderator of iemand
deur horn daartoe versoek, afgesluit.

2. REGLEMENT: ALGEMENE SINODALE KOMMISSIE

1. NAAM: AlgemeneSinodaleKommissie (ASK);

2. SAMESTELLING EN VAKATURES:

2.1 Die kommissie word soos volg saarngestel:

2.1.1 die lede van die moderatuur (Artikel 39);

2.1.2 twee lode van elke moderatuur/dagbestuur, met twee sekundi;

2.1.3 vier ouderlinge/diakens met sekundi wat uit ‘n groslys, wat gevorm
word uit al die kerkraadslede in die Algemene Sinod~ gekies word;

2.1.4 predikante in algemene sinodale diens en die hoofredakteurvan kerklike
tydskrifte woon alle vergaderings in adviserende hoedanigheid by.

2.2 Aanvul van vakatures:

2.2.1 ‘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 punt 2.1.2
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 by lid van die Algemene Sinodale Kommis
sie.

2.2.2 Indien ‘n vakature ontstaan ten opsigte van ‘n lid van die moderatuur
wat ingevolge Artikel 39 verkies is, benoern die Algemene Sinodale Kommissie
uit die geledere van alle afgevaardigdes na die vorige Algernene Sinode ‘n
persoon om die vakature aan to vul;

2.2.3 ‘n Vakature wat ontstaan ten opsigte van ‘n lid van ‘n moderatuur/dag
bestuur ingevolge punt 2.1.2 word gevul dour die betrokke lid se sekundus.
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2.2.4 ‘n Vakaturevanweë die ontstentenis van ‘n ouderling/diaken wat inge
volge punt 2.1.3 verkies is, word deur die Algemene Sinodale Kommissie uit die
secundi aangevul. Indien een van die ouderlinge/diakens tot ‘n moderatuur van
‘n sinode verkies word, ontstaan nie ‘n vakature nie.

3. OPDRAG:

Die kommissie
3.1 gee uitvoering aan besluite van die A~gemene Sinode wat nie onder die
opdragte van ander kommissies van die Algemene Sinode ressorteer nie;

3.2 hanteer voorlopig met verantwoording aan die volgende Algemene Si-
node sake van spoedeisende aard;

3.3 roep indien nodig ‘n buitengewone vergadering van die Algemene Si
node, wat saamgestel word uit die afgevaardigdes na die vorige gewone ver
gad ering, byeen;

3.4 dien as kommissie van die Algemene Sinode vir Ekumeniese Betrekkinge;

3.5 skenk deurlopend aandag aan rasionalisering van funksics van die Al
gemene Sinode soos verwoord in die onderskeie reglemente van die kommissies.

4. KONSTITUERING ENVERGADERINGS:

4.1 Die kommissie konstitueer tydens die vergadering van die Algemene
Sinode, vergader norrnaalweg twee maal per jaar en benoem sy eie dagbestuur;

4.2 Die kommissie benoem subkommissies volgens behoefte.

3. 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 ooreenkoms tussen die betrokke sinode(s) en die universiteit
bepaal, op voorwaarde dat dit nie in stryd is met die besluite van die Algemene
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 saarngestel uit verteenwoordigers van die sinode(s) binne
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wie se gebied die teologiese fakulteit gelee is. Die getal lede in ‘n kuratorium
word bepaal deur die betrokke sinodes (Wes-Kaapland, Transvaal en Oranje
Vrystaat). Ander sinodes het die reg orn op eie koste elk een verteenwoordiger
in die kuratorium te benoem.

2.1.2 Funksies

2.1.2.1 Opleiding

Die kuratoriurn dra sorg vir, beheer en hou toesig oor die opleiding en die
verpligte voortgesette opleiding van envangeliedienaars (KO Artikel 5.3).

2.1.2.2 Studente

Die kuratorium 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 taakbygestaan en geadviseer deur die raad van dosente. Saam hou hulle
voortgaande toesig oor studente se akademiese vordering en hul 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 dissiplinêre
maatreëls teen horn instel wat hy wenslik mag ag.

2.1.2.3 Dosente

2.1.2.3.1 Die kuratorium neern die leiding t.o.v. die beroeping van dosente.

2.1.2.3.2 Die kuratoriurn hou toesig oor die leer en lewe van die dosente in
teologie en gee, wanneer daar nadelige gerugte tot sy kennis korn, daarvan
kennis aan die voorsitter van die ring binne wie se gebied die betrokkene(s)
woon.

2.1.2.3.3 Die kuratoriurn hou toesig oor die dosente in die uitoefening van hul
ampspligte. Indien, na die oordeel van die kuratorium, waar so bepaal deur ‘n
betrokke sinode, op hul voorlegging en ook na die oordeel van die sinodale
kommissie of van die sinod~ ‘n dosent om die een of ander rede onbevoeg of
ongeskikbevind word om sy ampspligte tot bevrediging van die Kerk uit te voer,
versoek die kuratorium horn om kragtens die onderneming van dosente onmid
dellik sy betrekking as dosent neer te lê.

2.1.2.3.4 Hierdie toesig hef nie die normale toesig van die universiteitsowerheid
op nie. Noue skakeling tussen kerk en universiteit is te alle tye ‘n vereiste.

2.2 Subkornrnissies van die kuratorium

2.2.1 Diebegeleidingskommissie

2.2.1.1 Elke kuratoriurn benoem ‘n kommissie(s) wat die teologiese studente
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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
genoernde kommissie ‘n vertroulike versiag deur na die betrokke kuratoriurn
van die fakulteit waar die student sy studie wil voortsit. Hierdie versiag moet
inligting bevat oor die kandidate se

• volgehoue voornerne orn vir predikant te studeer;
kerklike meelewing tydens die studie vir die eerste graad van opleiding;
hiervoor moet ‘n vertroulike versiag van die kerkraad ingedien word;

• akaderniese- en ander prestasies sowel as hulle lewens- en wêreldbeskou
like oortuigings;

• persoonlikheidstoerustingvirdiebediening. Persoonlikheids-en moontlike
sielkundige probleme moet pertinent vermeld word.

2.2.2 Die eksarnenkornrnissie

2.2.2.1 Sarnestelling

Die kuratorium benoern in opdrag van die sinode ‘n eksamenkornmissie wat
bestaan uit soveel lede as wat hy nodig ag uit bevoegde persone aan horn
voorgele deur die onderskeie sinodes en wat nie noodwendig lede van die
kuratorium hoef te wees nie.

2.2.2.2 Funksies

Die eksarnenkornrnissie neern die proponentseksarnen asook Colloquiurn Doc
turn af en beveel die kandidate wat in die eksarnen slaag, by die kuratoriurn aan
vir legitirnasie deur die Algernene Regskomrnissie, en voer sodanige opdragte
uit 5005 deur die kuratorium aan horn opgedra.

2.3 Sinodale kommissie virbegeleiding

Die kornrnissie bestaan sover moontlik uit predikante van die ring binne wie se
gebied die universiteit val, sowel as lede van die kuratoriurn en eksarnenkorn
missie wat in die betrokke sinodale gebied in diebediening staan. Die kommissie
hou in die betrokke gebied toesig oor die aard van die kursus rnet die oog op die
vereistes van die teologiese opleiding (KO Artikel 5.4, kyk ook 2.2.1.2 hierbo).

2.4 Die raad van dosente

Die dosente van die fakulteit vorrn ‘n raad van dosente (KO Artikel 5.3.3).

2.5 Kieskolleges

Die kieskollege word saamgestel soos die betrokke sinode(s) be ~aal. Ander
sinodes het die reg orn elkeen een verteenwoordiger op eie koste te enoem.
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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 verskyn
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 pos besit;

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 byberoeping

3.1.2.1 Elke lid van die kieskollege het die reg om vroegtydig skriftelik
nominasies vir ‘n vakature in té dien.

3.1.2.2 By die sluitingsdatum vir nominasies suiwer die kuratorium die iys
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 bet, word die name in die
amptelike kerkblad gepubliseer met die oog op approbasie deur die hele kerk
verband.

3.1.2.5 Nadat die dosent die beroep aanvaar het, onderteken by ‘n ooreen
koms wat deur die sinode goedgekeur is en daarna word sy naam aan die
universiteit vir aanstelling voorgele.

3.1.2.6 ‘n Eertydse predikant wat as teologiese dosent bevestig word, se
predikantstatus word met sy bevestiging herstel.

3.1.2.7 Proponente wat as dosente/professore na die drie teologiese fakulteite
van die Kerk beroep word, verkry predikantstatus, na bevestiging met handop
legging.
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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 kommissie
vir begeleiding van die betrokke sinode.

4.1.1.1 Die betrokke kommissie roep alle voornemende teologiese studente
wat binne hul gebied wil inskrywe om hulle vir die bed iening voor te berei, op
om voor horn te verskyn ten einde as studente met die oog op die evangeliebe
diening toegelaat te word.

4.1.1.2 Die kommissie se taak behels:

4.1 .1 .2.1 ‘n Ondersoek na aanleiding van

• ‘n geskrewe verkiaring van die kandidaat met betrekking tot sy redes
waarom hy die evangeliebediening as roeping kies

• ‘n skriftelike verkiaring aangaande sy sekerheid van geloof en persoonlike
ondervinding van die genade van God;
‘n onlangse vertroulike versiag van sy Ieraar;
‘n skriftelike verkiaring dat sy attestaat/bewys van lidmaatskap ingelewer
is by die gemeente waar hy woon;
‘n skrifteh verkiaring aangaande sy kerklike meelewing;
skriftelike verslae aangaande sy liggaamlike 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 reelings 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 ‘n Baccalaureus-graad moet aan ‘n erkende universiteit verwerf word.

4.1.2.2 As deel van ‘n sodanige Baccalaureus-graad, of aanvullend daarby,
word welslae in die volgende vakke vereis:

4.1 .2.2.1 Hebreeus II en Grieks II (of Grieks HA of Grieks JIB) of ‘n ander
goedgekeurde tweejarige kursus in Hebreeus en Grieks.

4.1.2.2.2 Teologiese Studies Ill en Bybelkunde III of ‘n gelykwaardige kwalifi
kasie.



4.1.2.3 Waar ‘n fakulteit dit nodig ag, word van studente verwag orn tydens
die tweede fase van opleiding, bepaalde ontbrekende komponente aan te vul.

4.1.2.4 Kandidate moet hulle voorts op hoogte stel van die afsonderlike
vereistes 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 orn 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 ‘n bewys van akademiese kwalifik~sies soos in
4.1.2.1 en 4.1.2.2 vereis en ‘n mediese versiag.

4.2.1.2 Vertroulike versiag

Die kuratorium en die subkomrnissie oorweeg die aansoek in die hg van ‘n
vertroulike versiag van die kommissie in punt 4.1.1 genoern. Hierdie versiag kan
ook ‘n vertroulike sieIkur~dige versiag 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 Gere
formeerde Kerkreg
Dogrnatologiese en etiese vakke insluitend Gereformeerde Etiek
Godsdiens- en Sendingwetenskap
Diakonologiese (amptehike) vakke

Spesialisering in ‘n bepaalde studiegebied, insluitend ‘n verhandeling oor ‘n
gespesialiseerde 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
besig op ‘n wyse wat voldoen aan die vereistes van die bediening.

Cm tot die bediening toegelaat te word, moet ‘n kandidaat oor ‘n BTh
graad of ‘n BD-graad of ‘n gelykwaardige kwahifikasie beskik.



4.2.2.2 Studente is verplig om die kursusse van die betrokke teologiese fakul
teit gereeld by te woon en in die eksamens te slaag.

4.2.2.3 Praktiese Werk

Teologiese studente moet ná die voltooiing van BTh.I of BD.I, die volgende
onderneming onderteken voordat hulle uitgaan om praktiese werk in gemeentes
te doen:

Ek, die ondergetekende, onderskryfhiermee opreg en as voor die Here die leer soos
vervat in die Formuliere van Enigheid van die gereformeerde kerk~ naamlik die
sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse
Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Bk 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 godsdienskennis, Christe
like 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.

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, desverkie
send met byvoeging van een lid van die eksamenkommissie vir elkeen van die
hoofafdelings van die vakke, wat aan die eksamenkommissie verslag moet doen.

5.1.2.2 Die ondersoek na diebedieningsvaardigheid word deur die eksamen
kommissie gedoen met die oog op die volgende:

• 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;

• sy beweegredes om bedienaar van die Woord te word en sy persoonhike
godsvrug;

• sy bekwaamheid in die beoefening van die predikkunde, ook deur monde
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linge voordrag wat, indien moontlik, voor ‘n lid van die eksamenkommissie
gelewer is. Met die oog hierop moet ‘n geskrewe proefpreek ‘n maand voor
die eksamen ingelewer word;

• sy bekwaamheid in die beoefening van pastorale sorg, waarvoor die eksa
menkommissie insae het in die vertroulike versiag van die leraar(s) onder
wie die student sy praktiese werk in ‘n gemeente gedoen het.

• Verder word die geskiktheid van die kandidaat in ‘n samespreking tussen
die eksamenkommissie en die raad van dosente bespreek. Die raad van
dosentebevestig skriftelikdat diekandidaat dievoorgeskrewe kursusse met
vrug gevolg 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
bediening; 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 lê by die aanvang van die
eksamen die stukke aan die eksamenkommissie 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 sternbriefies, beslis. Die
eksamenkommissie beveel die kandidate wat in die ondersoek geslaag het, by
die kuratorium aan vir sy beslissing. Die kuratorium lê 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 Colloquium Doctum (KO Artikel 5.5.2)

5.2.1 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;



5.2.1.2 bewys van ‘n toelatingseksarnen soos vereis in 4.1.2;

5.2.1.3 bewys dat hy ‘n volledige teologiese kursus gelykstaande aan die
sesjarige teologiese opleiding aan ‘n teologiese opleidingsinrigting wat deur die
Ned Geref Kerk erken word, voltooi het;

5.2.1.4 bewys dat hy deur die betrokke sinode/sinodale kommissie onder
soek is met betrekking tot sy persoonlike geloofsekerheid, persoonhike onder
vinding van die genade van God, roepingsbewustheid en geskiktheid vir die
evangeliebediening.

5.2.2 Inhoud van Colloquium Docturn

Die Colloquium Doctum is ‘n toets van die kandidaat se wetenskaplike be
kwaamheid, asook sy kennis van die Gereformeerde teologie en sy gehegtheid
aan die leer van die Kerk en dit kan mondeling of skriftelik afgeneern word.

5.2.3 Afwysing by die Colloquium Doctum

Indien iernand by die Colloquium Doctum deur die betrokke eksamenkommis
sie afgewys word, mag hy horn na ses rnaande weer aanmeld vir herondersoek.

5.2.4 Aanbevelingvirlegitimasie

Nadat Colloquium Doctum tot bevrediging van die eksarnenkornrnissie 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 Artikel 6). Hierdie kommissie sien toe dat die
legitimasieverklaring afgele en onderteken word.

5.3.2 Plegtige toelating

Die geëksamineerde word met ‘n gepaste woord deur die aktuarius van die
Algernene Sinode of ‘n lid van die Algemene Regskommissie tot die evangeliebe
diening toegelaat. In die reel geskied dit by geleentheid van ‘n openbare kerklike
byeenkoms wat vir die doel as afsluiting van die jaar se werksaarnhede in oorleg
met die kuratoriurn gereel is. ‘n Akte van legitimasie namens die Algernene
Regskomrnissie, onderteken deur twee lede van die kommissie word aan horn
uitgereik.

5.3.3 Kennisgewing in die amptelike blad

Die gelegitirneerde verkry die titel van proponent. Van sy legitirnasie word in
die amptelike blad van die Kerk kennis gegee.
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5.3.4 Die bevoegdhede van ‘n proponent

Die status van ‘n proponent is deur ‘n reglement van die Algemene Sinode in
hierdie verband, bepaal. (Kyk Statusreglement, Bepaling 3.)

5.3.5 Ouderdomsbeperking vir beroeping

‘n Proponent is nie beroepbaar voordat hy die ouderdom van twee en twintig
jaar bereik het nie.

5.3.6 Eis aan studente met buitelandse studie

Studente van die Kerk wat in die buiteland studeer het, word nie gelegitimeer
voordat hulle hul proponentseksamen afgelê het nie.

5.3.7 Vereistes vir verdere studie

Dit word van ‘n student verwag om sy voile teologiese studie aan ‘n teologiese
fakulteit van die Ned Geref Kerk te voitooi. Indien hy begeer orn sy studies
daarna, maar voordat hy gelegitimeer is, voort te sit, moet hy vooraf verlof
daartoe van die kuratorium bekom.

5.3.8 Eise vir legitimasie van predikante of proponente uit kerke van
gereformeerde belydenis

Gewese lidmate van ander kerke, wat ‘n teologiese opleiding ontvang het aan
inrigting van gereformeerde belydenis en wie se bediening en/of lidrnaatskap
in daardie kerk beeindig is, kan, nadat hulie lid mate van ‘n Ned Geref gerneente
geword het, by die ring aansoek doen om ‘n aanbeveling om tot die evangeliebe
diening toegelaat te word. Die ring win in ‘n sodanige geval(le) aile moontlike
iniigting omtrent die kandidaat in by die kerkrade en ringe van die Ned Geref
Kerk waar hy woonagtig was sedert hy lidmaat geword het, asook van die
~mstandighede waarom hy die bediening in die ander kerk verlaat het. Nadat
die aanbeveiing van die ring deur die sinode of sinodale kommissie bekragtig
is, moet hy horn wend tot die kuratorium, wat beslis of die kandidaat tot
aanvullende opleiding toegelaat moet word en, indien wel, ook oor die vereistes
van die aanvuliende opleiding. Daarna ondersoek die eksamenkornmissie horn
met die oog op die moontlike aanbeveling by die kuratorium vir legitimasie deur
die Algemene Regskommissie.

5.3.9 Beroepbaarheid van predikante binne die familie van die Ned Geref
kerke

Predikante van die Ned Geref Kerkfarnilie is binne die Ned GerefKerkberoepbaar.

5.3.10 Persone uit inrigtings van erkende kerke

‘n Persoon wat ‘n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding aan inrigtings
van erkende kerke gevoig het, en wat na die eis van 5.3.8 ten opsigte van
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lidmaatskap van ‘n gemeente van die Ned Geref Kerk gehandel bet, word deur
die kuratorium in oorleg met die raad van dosente aanbeveel indien bewys
gelewer word dat die opleiding van die betrokke kandidaat beantwoord aan
vereistes wat gelykstaande is aan die standaard van opleiding van die N~ed 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 voliedige
kursus en mag, na aflegging van die proponentseksamen (gewysig volgens die
bepaaide 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 het, 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 fakuiteite

‘n Persoon wat sy teologiese opleiding geheel of gedeeltelik aan ‘n inrigting/
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, voltooi alvorens hy gelegitimeer kan word.

5.3.12 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 alle predikante wat die geIntegreerde opleiding ondergaan bet,
om op koste van hul kerkrade, nie later nie as vyf jaar na legitimasie, ‘n kursus
in voortgesette opleiding te volg;

6.2 Die woord verpligtend soos dit hierbo gebruik word, bet nie die be
tekenis dat dit wetlik afdwingbaar is nie. Dit word egter as ‘n saak van groot
belang beskou en lê ‘n baie sterk morele verpligting 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 fakulteite uitoefen, kan na
gelang van plaaslike omstandighede en verhoudinge met die universiteite ver
dere bepalinge neerlê, op voorwaarde dat dit nie in stryd is met die besluite van
die Algemene Sinode soos in hierdie reglement vervat nie.

Dit geld beide vir die teologiese kursus en vir die funksies van die kurato
na, waar die betrokke sinodes bepalinge het in verband met die beroeping van
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dosente, toesig oor dosente en die verhouding tussen die teologiese fakulteit en
die departement Bybelkunde.

8. PLEGTIGE LEGITIMASIE-VERKLA RING

DIE NEDERDU1TSE GEREFORMEERDE KERK
PLEGTIGE LEGITIMASIE-VERKLARING

Ek, die ondergetekende
toegelaat tot die openbare bediening van die Woord in die Nederduitse Gerefor
meerde 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 Geloofsbelydenis (Confessio Belgica), die
Heidebbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls, deur die Sinode van
Dordrecht in die jare 1618 aangeneem - 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 ter goeder trou aanneem en van
harte gb, so verwerp ek alle d walinge wat teen hierdie leer stry, en beloof ek om
dit te weerlê, tee te spreek en alles in my vermoë te doen om dit uit die Kerk te
weer. Ek beloof om my op die uitbreiding van die ryk van die Verlosser deur die
bevordering van godsdienskennis, Christelike sedes, orde en eendrag met alle
ywer toe te be, en om my aan die verordeninge van die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk te hou. En indien dit mag gebeur dat ek later enige beswaar of ander
insig omtrent hierdie leer kry, so belowe ek dat ek dit nôg openlik nôg 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 verkiaring 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 verklaring en belofte dienaangaande
gehandel het, so belowe ek om my aan die uitsprake van die bevoegde kerkver
gaderinge te onderwerp. Ook verkbaar ek plegtig voor God dat ek, om
standplaas te verkry, geen ooreenkoms aangegaan of gifte gegee het 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, belofte of watter middele ook al van ‘n voorafgegane
ooreenkoms aan my opgedra word nie. Bk verbind my deur my handtekening
tot al die voormelde.
Getekente op 19....
Geteken in my teenwoordigheid
(Namens die Algemene Regskommissie)
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4. REGLEMENT VIR DIE REELING VAN DIE STATUS VAN
PREDIKANTE EN PROPONENTE

1. ALGEMENE UITGANGSPIJNTE

1.1 By elke aspek van die reeling van die status (ampsbevoegdheid, amps
verpligtinge en ampsregte) van die predikante en proponente moet daarvan
uitgegaan word dat dit Christus is wat sy kerk regeer deur die Heilige Gees en
deur sy Woord, en dat Hy dit doen deur persone wat Hy daartoe roep, in sy
diens stel en toerus.

1.2 Die status of volmag vir die uitvoering van die werk van bedienaar van
die Woord is nie gelee in:

• bepaalde vermoëns of besondere kwaliteite, of
o ‘n aparte geestelike stand wat beklee is met ‘n blywende eer of mag en wat

verkry word deur ‘n ordonnansie nie. Die status is gelee in die gehoorsaam
heid in die uitvoering van die opdrag wat in en met die amp gegee is, en in
gebondenheid aan die Woord van God.

1.3 Om die status van predikante en proponente te bepaal, is die taak van
bedienaar van die Woord omskryf in Kerkorde Artikel 9 en hiervolgens word
die bevoegdheid om die taak uit te voet~ aangegee.

1.4 Ten opsigte van die bedienaar van die Woord word onderskei tussen:

Die status van predikante
Die status van proponente

2. DIE TAAK EN STATUS VAN PREDIKANTE

2.1 Elke predikant verkry die ampsbevoegdheid om al tien aspekte van die
ampswerk in Artikel 9 beskryf te verrig.

2.2 Vir die verkryging van die status van predikant geld die volgende: Hy
is iemand wat

2.2.1 die roeping van Christus ontvang bet,

2.2.2 die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die kerk deurloop
het en die vereiste eksamen met goeie gevolg afgele het,

2.2.3 deur die kerk ondersoek is na leer en lewe en na geskiktheid vir die amp
van bedienaar van die Woord,

2.2.4 deur die kerk gelegitimeer en beroepbaar gestel is,

2.2.5 deur ‘n gemeente beroep is,



2.2.6 in die gem eente in sy amp bevestig is.

2.3 Persone wat wel beantwoord aan al die vereistes vir die amp van
bedienaar van die Woord, maar wat nie in die amp staan nie, omdat hulle nie in
‘n gemeente beroep en bevestig is nie, het die voile status van predikant, maar
met beperkte ampswerk. Huile is die volgende:

2.3.1 Persone wat dour die kerk beroep is om as professore en dosente teolo
giese studente op te lei aan die drie teologiese opleidingsentra van die kerk.
Proponente wat as dosente/professore na die drie teologiese fakulteite van die
Kerk beroep word, verkry predikantstatus, na bevestiging met handoplegging.

2.3.2 Predikante wat geroep is om in die kerk in breë verband en in die
samelewing ten dienste van die Kerk en Koninkryk te werk. Hulle is predikante
in diens van:

2.3.2.1 sinodes of van die Algemene Sinode

2.3.2.2 ‘n ring of van ringe vir ‘n gemeenskaplike taak binne die ringsgebied(e)

2.3.2.3 Die Bybeigenootskap

2.3.2.4 Die SAUK so godsdiensdepartement

2.3.2.5 Radio- en Televisiekansel

2.3.2.6 Die ACSV

2.3.2.7 Teologiese opieidingsentra van die Familie van Ned. Geref. Kerke.

2.3.3 Emeriti, dit is predikante wat met voile eer weens die bereiking van
aftree-ouderdom, weens verswakte gesondheid of andersins uit die diens van
die kerk getree het (Artikel 14).

2.3.4 Predikante wat met die oog op heeltydse studie verlof tot behoud van
hul status deur die Algemene Regskommissie op aanbeveling van die betrokke
kerkraad en ring/ringskommissie verkry hot by hul demissie uit die gemeente.
Ringskommissies moet hulle vergewis van die bona fide van die aansoeker.

2.3.4.1 Sodanige persone moet binne ses maande na die veriening van behoud
van status as bedienaar van die Woord aan die Algemene Regskommissie bewys
lewer dat huile inderdaad besig is met studie.

2.3.4.2 Verder moet huile jaarliks voor 31 Oktober ‘n vorderingsverslag, geser
tifiseer deur die studieleier, by die Algemene Regskommissie indien.

2.3.4.3 Die tydperk van verlof tot studie kan hoogstens tot vier jaar verleng
word.
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2.3.5 Al die persone hierbo in kategorie 2.3 genoem, verkry die status van
bedienaar van die Woord en mag al die ampswerk genoem in Artikel 9.1 tot 9.7
verrig, maar hulle mag nie die bestuurs- en regeerfunksies in die gemeente,
genoern in Artikel 9.8 tot 9.10 verrig nie.

3. DIE STATUS VAN PROPONENTE

3.1 Persone wat voldoen aan al die vereistes vir die amp van bedienaar van
die Woord, maar nie beroep en bevestig is in ‘n gemeente nie, beklee die
posisie/status van proponent. So iemand is gereed om in die amp van bedienaar
van die Woord gestel te word, maar wag net vir ‘n beroep. Dit is ‘n tydelike en
oorgangsposisie, wat nie onbepaald kan voortduur nie.

3.2 Proponente mag ‘n gedeelte van die ampswerk van bedienaar van die
Woord verrig en wel soos omskryf in Artikel 9.1, 9.3 tot 9.7. HuIle mag nie die
sakramente bedien nie (Artikel 9.2), en hulle mag nie die bestuurs- en regeer
funksies in die gemeente verrig nie (Artikel 9.8 tot 9.10)

3.3 Proponente wat besig is met verdere studie moet van die Algemene
Regskomrnissie verlof kry om die status van proponent te behou.

3.4 Van hulle word verwag om binne ses maande aan die Algemene Regs
kommissie bewys te lewer dat hulle inderdaad besig is met studie.

3.5 Hulle moet jaarliks voor 31 Oktober ‘n vorderingsverslag, gesertifiseer
deur die studieleier~ by die Algemene Regskommissie indien.

3.6 Die tydperk van verlof tot studie kan hoogstens tot vier jaar verleng word.

3.7 Proponente wat in ‘n teologiese yak, Bybelkunde, Hebreeus en Grieks
ingesluit, aan ‘n inrigting vir tersiêre onderwys doseer, kan by die Algemene
Regskommissie aansoek doen om verlof tot die behoud van die status van
proponent.

Hulle moet hulleseif elke twee jaar by die Algemene Regskommissie aan
meld en met opgawe van redes die aansoek hernu orn die status van
proponent te behou.

3.8 Proponente kan ook by die Algemene Regskommissie aansoek doen om
behoud van die status van proponent indien hulle ander geestelike werk in terme
van Artikel 11.2 wil doen.

Hulle moet hulle elke twee jaar by die Algemene Regskommissie aanmeld
en met opgawe van redes die aansoek hernu om die status van proponent te
behou.

4. BEHOUD VAN STATUS

‘n Evangeliedienaar wat met behoud van status uit die amptelike bediening
getree het, of ‘n proponent, bly beroepbaar.
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5. DIE TAAK EN BEVOEGDHEID VAN DIE GELOWIGE

5.1 Elke gelowige word deur Christus geroep en in diens gestel van die
drievoudige taak van profeet, priester en koning orn in die gerneente en in die
wêreld te leef tot eer van God, om te dien en te getuig.

5.2 Vir die uitvoering van hierdie taak verleen die Here deur sy Gees die
toerusting. Elkeen het egter die roeping orn homseif so goed moontlik verder toe
te rus en te laat toerus.

5.3 Persone wat ‘n teologiese opleiding hot of wat toegelaat is tot die bedie
ning of wat selfs as bedienaar van die Woord in ‘n gerneente gedien het, maar
wat nie die status van bedienaar van die Woord of van ‘n proponent verk~y het
nie of wat dit verloor bet, het die posisie en taak van elke gelowige in die kerk.

6. VERTO~ IN VERBAND MET STATUS

6.1 Enige persoon wat ten opsigte van sy posisie as bedienaar van die Woord
of as proponent wat geraak word deur ‘n beslissing van die Algemene Regskorn
missie, kan horn, met voorlegging van nuwe gegewens, beroep op ‘n volgende
vergadering van die Algernene Regskornrnissie.

6.2 lemand wat horn nog steeds verontreg voel ná sy saak ten opsigte van
status deur die Algemene Regskornmissie/Dagbestuur heroorweeg is, mag horn
na die Algemene Sinode/Algernene Sinodale Kornmissie wend.

7. DIE VERANDERING VAN TOEGESTANE STATUS VAN
BEDIENAAR VAN DIE WOORD EN VAN PROPONENT

Persone aan wie die Algernene Regskommissie ‘n sekere status as predikant of
proponent toegeken het, behou hierdie posisie, ook al sou die Algernene Sinode
later besluit om wysigings aan te bring ten opsigte van die status mits:
o hulle in leer en lewe getrou bly aan die Bybelse norme soos in die kerk geld

die besondere voorwaardes wat oorspronklik in hul geval gegeld bet,
dieselfde bly.

8. VERLIES VAN DIE STATUS VAN ‘N PREDIKANT EN VAN
‘N PROPONENT

8.1 Verlies van status

‘n Predikant of proponent verbeur sy status as predikant of as proponent indien by

8.1.1 ‘n werk aanvaar waarvoor hy nie in terme van Artikel 11.2 verlof tot
behoud van status kan kry nie, (Dit geld nie vir ‘n erneritus wat in terme van
Artikel 14 van die Kerkorde uit die diens getree bet nie) of

8.1.2 in ‘n politiekebestuursliggaarn dien of horn as kandidaat in ‘n nominasie
of verkiesingstryd op enige viak van regering bcskikbaar stel, of
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8.1.3 horn deur woord en daad van die Ned Geref Kerk afskei, of

8.1.4 wanneer hy sy bedanking om ander redes as emeritaat in terme van
Artikel 14 van die Kerkorde by die plaaslike kerkraad indien en dit deur die
kerkraad met kennisgewing aan die ring of ringskommissie aanvaar word,
sonder dat of voordat hy van die Algemene Regskornrnissie verlof tot behoud
van die status ontvang het, of

8.1.5 skriftelik aan die skriba van die Algemene Regskommissie kennis gee
dat hy die amp van bedienaar van die Woord of van proponent neerlê, met
kennisgewing aan die ring onder wie se opsig by val, of

8.1.6 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 bet nie, of

8.1.7 deur ‘n sinode afgesit word.

8.1.8 Dit is die verantwoordelikheid van die betrokke kerkvergadering om die
verlies van status van persone onder sy opsig skriftelik aan die skriba van die
Algemene Regskommissie vir publikasie deur te stuur.

8.2 Optrede by verlies van status

8.2.1 In elke geval van verlies van die statusvan bedienaar van die Woord en
van proponent, moet die betrokke persoon sy akte van legitimasie indien by die
Aktuarius van die betrokke sinode.

8.2.2 Die betrokke kerklike instansie wat die saak van die verlies van status
hanteer moet die genoernde stuk(ke) opvra waar die persoon versuim om dit in
te dien.

8.2.3 Die aktuarius van die betrokke sinode stuur die stuk(ke) aan die skriba
van die Algemene Regskommissie.

8.3 Persone wat die bevoegdheid van predikant of proponent verloor bet,
bet die status van elke ander gelowige in die kerk.

9. HERSTEL VAN DIE STATUS VAN PREDIKANTE EN PROPONENTE

9.1 ‘n Persoon wat sy status as bedienaar van die Woord verloor het, mag
slegs gelegitimeer word

9.1.1 nadat die vereiste in Artikel 66.3 van die Kerkorde nagekom is.

9.1.2 ná die aflegging van Colloquium Doctum.

9.2 ‘n Predikant/proponent wat sy status verloor bet deur afsetting of
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bedanking en wat vir herstel van status aansoek wil doen, moet die volgende
prosedure voig:

9.2.1 Hy moet skriftelik aansoek doen by die ring wat demissie verleen het.
Indien geen amptelike demissie verleen is nie moet hy aansoek doen by die ring
binne wie se gebied hybedankhet ofbinne wie se gebied diegemeente of liggaam
val in wie se diens hy gestaan het onmiddellik voor sy verlies van status.

9.2.2 Hierdiering ondersoekdie heleaangeleentheid grondig met inagneming
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. Getuienis kan ook van kerkrade en ringe ingewin word
waar die persoon woonagtig was voor hy uit die bediening getree het.

9.2.3 Die ring voorsien ‘n gemotiveerde versiag met sy aanbevelings direk aan
die sinode of sinodale kommissie binne wie se gebied die ring val en lê alle
tersaaklike stukke voor.

9.2.4 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie stuur ná die ontvangs
daarvan die stukke na die aktuarius van die Algemene Sinode met die oog op
sy advies aan die sinode of sinodale kommissie.

9.2.5 Indien die sinode of 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 indien.

9.2.6 Indien die sinode/sinodale kommissie die aansoek goedkeur, word die
applikant ingevolge Bepaling 5.2.1.4 van die Reglement vir die reeling van die
opleiding en legitimasie van evangeliedienaars ter vergadering ondersoek met
inagneming van Artikel 66.3.2 tot 66.3.4 van die Kerkorde. Indien die uitslag positief
is word hy na die betrokke eksamenkommissie vir Colloquium Doctum verwys of
in die geval van Bepaling 10 van die Reglement vir die status van predikante en
proponente by die Algemene Sinode vir herstel van status aanbeveel.

9.2.7 Na bevredigende aflegging van Colloquium Doctum word hy vir legiti
masie by die Algemene Regskommissie aanbeveel.

9.2.8 ‘n Eertydse predikant, wat in sy amp herstel word, word nie weer met
oplegging van hande bevestig nie.

9.3 Indien die aansoeker na ‘n ander kerk of godsdienstige groep oorgegaan
het, moet die volgende verdere prosedure gevoig word:

9.3.1 Die ring en sinode/sinodale kommissie moet besondere aandag gee aan
die omstandighede waaronder en die redes waarom hy die ander kerk of groep
verlaat het.

9.3.2 Indien die sinode/sinodale kommissie die aansoek goedkeur, word hy
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na die kuratoriurn verwys wat beslis of aanvullende opleiding vereis word en
indien wel, wat die aard van die aanvullende opleiding moet wees.

9.3.3 Daarna ondersoek die eksamenkomrnissie horn met die oog op aanbeve
lingby die kuratorium vir legitimasie deur die Algemene Regskornmissie.

10. 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:

10.1 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.

10.2 Hierna kan hertoelating oorweeg word indien die betrokke persoon
geskei is omdat sy vorige vrou owerspel gepleeg het en dit bo redelike twyfel
bewys is dat hy die onskuldige party is.

10.3 Ander gevalle kan alleen oorweeg word waar geen huweliksontrou by
die man was of waar daar geen ergerlike omstandighede was nie.

10.4 Waar dit van toepassing is, geld die vereiste dat daar duidelik getuienis
van hartgrondige berou en bekering is, dat die kerklike tug tot sy reg gekom het
en dat die ampsherstel van die geskeide sonder skade vir die Kerk gedoen kan
word. In hierdie opsig word veral oorweginge soos tydsverloop, rugbaarheid,
algemene ontevredenheid en die getuienis van die Kerk in ‘n tyd van toe
nemende egskeidings in aanrnerking geneem.

10.5 Ander gevalle van herstel na afsetting op grond van ergerlike sondes
word gedek deur Artikel 66.3.4 van die Kerkorde.

5. REGLEMENT VIR DIE SENDING VAN DIE NED GEREF KERK

1. DEFINISIE

1.1 Sending is die heilshandeling van die drie-enige God, Vader Seun en
Heilige Gees met die wêreld, waardeur Hy uit die ganse menslike geslagvir Horn
‘n gerneente deur sy Woord en Gees vergader.

Deur die gemeente
laat God sy Woord aan die gevalle wêreld verkondig,
bring Hy die gemeenskap van die heiliges uit alle nasies tot stand en
laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer. So laat Hy sy koninkryk kom
tot by die voleinding van die wêreld.

1.2 Daarom aanvaar die Ned Geref Kerk dit as die sin en besternrning van
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sy bestaan om deur God gebruik te word in sy handeling met die mens en die
wêreld.

1.3 Gelowiges uit elke taa~ en nasie wat sodoende vergader word, vorm met
al die gelowiges ‘n eenheid in die ware geloof in Christus.

1.4 Sending en evangelisasie is die gerigtheid van die kerk na buite. Dit is
die arbeid aan nie-gekerstendes en mense wat buite kerkverband geraak het.

1.5 Sending en evangelisasie is die roeping van e~ke lidmaat asook van die
plaaslike kerkraad. Waar die ornvang en ander omstandighede van die werk dit
vereis, word dit in kerkverband van ring en sinode onderneem.

1.6 Waar binne een geografiese gebied meer as eon Ned Geref Kerkverband
bestaan, word sendingwerk in oorleg en samewerking met mekaar gedoen.

2. UITVOERING

2.1 Kerklike send ingbetrokkenhcid

2.1.1 Waar sending die heilshandeling van God met die wêreld is met die oog
op die koms van sy koninkryk, is die kerk as sy dienaar wesenlik daarby
betrokke.

2.1.2 Dit is die pug van die kerkraad om die genleente te motiveer en toe te
rus om as rnissionêre gemeente betrokke te woes by die heilshandeling van God
met die wêreld. Hierdie betrokkenhcid sluit in persoonhike getuienis deur woord
en lewe, diebeoefeningvan gehoofsgemeenskap, voorbidding, rentmeesterskap,
die diens van barmhartigheid en die ywer vir reg en geregtigheid in die same
lewing.

2.1.3 Vir die koordinering, stimulering en uitvoering van die sendingtaak
benoem die kerkraad ‘n sendingkommissie.

2.1.4 Elke kerkraad onderneem sendingwerkbinne sowel as buite eie gemeen
tegrense na gelang van omstandighede. In alle gevahle geskied hierdie werk in
oorlegpheging met, en waar moontlik in samewerking met ander lode van die
Ned Geref Kerkfamihie (gemeente, ring of sinode) wat belang mag he by die
betrokke werksaamheid.

2.1.5 Waar die omvang van die sendingtaak dit vereis, kan die kerkverband
deur ring en sinode die plaaslike kerkraad in die uitvoering van die sendingtaak
steun.

2.1.6 Die Ringskommissie vir Sending en Evangelisasie (RKSE) en die Sino
daleKommissie vir Sending en Evangehisasie (SKSE) neern verantwoordelikheid
vir die sendingaangeleenthede in die rings-en sinodale gebiede respektiewelik.

2.1.7 Waar sendingwerkbuite die grense van die gemeente of buite die RSA
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geskied, moot daar waar moontlik, skakeling en samewerking wees met ander
kerke en sendinggenootskappe wat reeds daar bestaan (kyk 2.5.3).

2.1.8 Waar ‘n sinode ‘n sendingaksie begin met spontane bydraes van lidmate
vanuit die hele kerk (‘n “geloofsending”), moot ander sinodes wie se lidmate
daarby betrokke word, ook in die saak geken word.

2.1.9 Die Algemene Sinode bepaal die sendingbeleid van die Ned Ceref Kerk.
Die Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie (AKSE) dien die Sinode
met advies in diéverband. Die Federale Raad van die Ned GerefKerke adviseer
die Ned Geref Kerkfamilie oor gesamentlike sendingbeleid.

2.1.10 Deur middel van bedienings op die terreine van byvoorbeeld med iese
werk, onderwys, lektuurvoorsiening, tegniese hulpmiddels, sosio-ekonorniese
opheffing, getuienis teenoor die owerheid en missionêre barmhartigheidsdiens
streef die kerk daarna om die koninkryk van God op omvattende wyse met
woord en daad te dien.

2.2 Toerusting vir die Sending

Die Ned Ceref Kerk aanvaar dit as sy taak en verantwoordelikheid om lidmate
en ander werkkragte op te lei en toe te rus met die oog op sy eie sendingverant
woordelikheid asook met die oog op beskikbaarstelling van werkkragte, waar
verlang of benodig, vir diens by ander ledo van die Ned Corel Kerkfamilie.

Die opleiding en toerusting geskied op die volgende wyse:

2.2.1 deur lid mate te skool en te aktiveer vir getuienis met woord en daad;

2.2.2 deur sendingwerkkragte op te lei en toe te rus vir ‘n bepaalde deeltydse
of heeltydse sendingtaak waarvoor hulle ‘n roeping het, of vir die dienswerk wat
hulle gevra mag word om by ander lode van die Ned Ceref Kerkfamilie te verrig;

2.2.3 deur die opleiding van bedienaars van die Woord vir missionêre diens
op die volgende terreine:

2.2.3.1 die opbou van gemeentes tot missionêre gemeentes;

2.2.3.2 die bediening as sendeling op ‘n bepaalde sendingakker;

2.2.3.3 die bediening as heeltydse leraar by ‘n ander lid van die Ned Ceref
Kerkfamilie waarheen hy beroep mag word;

2.2.3.4 ‘n bediening van spesialiteitswerk op bepaalde terreine as gesekondeer
des na ‘n ander lid van die Ned Ceref Kerkfamilie indien daarvoor ‘n behoefte
bestaan;

2.2.3.5 ‘n bediening in die wêreldsending.
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2.3 Lidmate vir sendingdiens onder die vleuels van ander kerke en sending
organisasies

Die Ned GerefKerk keur dit goed dat lidmate hulle by kerke en sendingorgani
sasies wat vir die kerk aanvaarbaar is, kan aansluit vir ~endingdiens veral in
ander wêrelddele, mits hulle by hul belydenis bly en die Ned Geref Kerk se
sendingbeleid daardeur gedien word. Vir hierdie soort sendingdiens word die
volgende bepaal:

2.3.1 Die sinodale sendingkommissie(s) bepaal met watter kerke en organi
sasies ooreenkomste in die verband aangegaan mag word.

2.3.2 Wanneer lid mate begerig is om by ‘n erkende kerk of organisasie te gaan
werk moet ‘n ooreenkoms met die werkgewers aangegaan word insake aange
leenthede soos lewensonderhoud, reiskoste, verblyf, pensioenvoordele en kerk
like lidmaatskap van en toesig oor die betrokke werker/werkster.

2.3.3 Lidmate wat begerig is om sendingwerk buite ‘n arbeidsterrein van die
Ned Geref Kerk te doen, verkry, indien nodig, ‘n buitelandse reisattestaat van
hul kerkraad.

2.3.4 Lidmate wat voornemens of begerig is om by so ‘n erkende kerk of
organisasie in te skakel, tree met die betrokke sinodale sendingkommissie in
verbinding.

2.4 Basis waarvol~ens met ander kerke en organisasies saamgewerk kan
word:

2.4.1 Die kerke en organisasies moet van Protestants-christelike belydenis
wees;

2:4.2 Ned Geref Kerk werkers moet die vryheid hêom hul geloofsbeskouing
ooreenkomstig die Drie Formuliere van Eenheid te behou;

2.4.3 Lid mate moet eweneens die vryheid behou om in beskouinge waaroor
daar verskille tussen gelowiges bestaan, hul eie standpunte daarop na te hou;

2.4.4 Van Ned GerefKerkwerkers word verwag om getrou te bly aan die leer
van hul kerk.

2.5 Gelegitimeerdes in sendingdiens onder die vleuels van ander Kerke en
Sendingorganisasies

2.5.1 Status van hierdie gelegitimeerdes

Daar is drie kategoriee ten opsigte van hulle status, waarvolgens gelegitimeerdes
gebruik kan word in die sending:

2.5.1.1 Evangeliedienaars van die Ned Geref Kerk wat in erkende kerke vir



sendingwerk beroep en bevestig word. Omdat hulle status in daardie kerk kry,
verloor hulle hul status in die Ned Geref Kerk (predikante van die lidkerke van
die Ned Geref Kerkfamilie uitgesluit).

2.5.1.2 Predikante en proponenete van die Ned Geref Kerk wat deur kerkver
gaderings of hulle gemagtigdes uitgestuur word vir sendingwerk saam met
ander kerke en organisasies, behou hul status solank hulle met hierdie opdrag
besig is.

2.5.1.3 Predikante en proponente van die Ned Geref Kerk wat ‘n werk saam met
ander kerke of organisasies wil aanvaar wat

• na die oordeel van die Algemene 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 by die Algemene Regskom

missie aansoek doen vir die behoud van proponentstatus.
Indien proponentstatus aan hulle toegeken word, moet hulle hulle elke twee
jaar by die Algemene Regskommissie aanmeld en met opgawe van redes
aansoek doen om verlenging van behoud van status.

2.5.2 Pensioen van hierdie gelegitimeerdes

‘n Ned Geref Kerk-instansie wat ‘n gelegitimeerde beroep en uitstuu~ moet in
belang van so ‘n persoon deelhebber word van een van die Sinodale Pensioen
fondse.

2.5.3 Lewensonderhoud van hierdie gelegitimeerdes

Waar ‘n Ned Geref Kerk-instansie ‘n proponent of predikant vir ‘n eie sending
aksie beroep en uitstuur, kan die lewensonderhoud op een van die volgende
wyses gereel word:

2.5.3.1 Die beroepende instansie is verantwoordelik vir pensioen en ander
verpligtinge (KO Artikel 13).

2.5.3.2 Die pensioen word deur die beroepende instansie in stand gehou terwyl
die verdere ondersteuning van die pos op ‘n vrywillige bydrae-basis gevind
word met die goedkeuring van die betrokke sinodale kommisssie of ring.

2.5.3.3 Die pensioenaandeel en diensvoordele word deur die beroepende
instansie in stand gehou en oor die verdere lewensonderhoud word met die
samewerkende kerk of organisasie ooreengekom.

2.6 Lidmaatskap en kerkverband

2.6.1 Gelowiges uit elke taal en nasie wat deur die sending- of evangeliesa
sieaksie van die Ned Geref Kerk vergader word, en deur doop en belydenis
lid mate word van die kerk van Christus, vorm met alle gelowiges ‘n eenheid in
die ware geloof in Christus as lidmate van sy liggaam.

50



2.6.2 Sulke lidmate sal waar moontlik inskakel by ‘n gemeente van die Ned
Geref Kerkfamilie. By gebrek aan ‘n sodanige gemeente kan hulle, ná onderhan
deling, by ‘n ander kerkverband inskakel of kan daar, wanneer genoegsaam
getalle bestaan, tot selfstandige gemeentevorming oorgegaan word.

2.6.3 Ter wille van meer doeltreffende Woordbediening is dit wenslik dat
elkeen “in syeie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het” (Hand 2:11).
Daarom behoort daar ruimte te bestaan daarvoor dat Woordbediening en aan
bidding kan geskied met inageneming van eiesoortige taal- en kultuuragter
grond en bedieningsbehoeftes.

2.6.4 Indien ‘n bepaalde groep gelowiges dit mettertyd sou verlang en om
standighede dit regverdig, kan daar ruimte vir hulle geskep word om in eie
gemeenteverband op te tree ooreenkomstig hul eie bedieningsbehoeftes binne
die verband van eie taal en kultuur.

2.6.5 Eie gemeentevorming impliseer ook die moontlikheid van eie breër
verbande van ring en sinode. Hier sal faktore soos geografiese verwyderdheid,
staatkundige bestel en die behoefte aan inleiding van die evangelie in inheemse
gewaad, ‘n rol speel. VooropNy egter staan dat die eenheidsband sover moontlik
behouebly en steeds uitdrukkig sal vind op die mees sinvolle en effektiewe wyse.

2.7 Die Ned GerefKerkfamilje

2.7.1 Die Ned Geref Kerk erken en aanvaar die wesenlike eenheid tussen die
lidkerke van die Ned Geref Kerkfamilie kragtens die gemeenskaplike geloof in
die verbondenheid aan dieselfde Here en sy Woord, en kragtens die erkenning
van dieselfde Gereformeerde belydenis en kerkregering, en begeer dat hierdie
eenheid steeds gehandhaaf en uitgebou word.

2.7.2 Die Ned Geref Kerk vereenseiwig horn met die begeerte van die Ned
Geref Kerkfamilie om die eenheidsband (wat tans in die Federale Raad van Ned
Geref Kerke uitdrukking vind) te verstewig en te verdiep.

2.7.3 Die eenheid kom verder tot uitdrukking in die vorm van deurlopende
skakeling en samewerking op die vlakke van kerkraad, ring en sinode. Die
skakeling en samewerking kan plaasvind by wyse van kontak en gesprek,
gesarnentlike gebed, dienste en nagmaal asook deur skakelkommissies en gesa
rnentlike werkskommissjes (of aksies) van die onderskeie kerkverbande in ver
band met sake van gemeenskaplike belang.

2.7.4 Die eenheidsband hou in:

2.7.4.1 Die lidmaatskap van die Ned Geref Kerk is oop in die sin dat enige
persoon aansoek om lidmaatskap van ‘n Ned Geref gemeente kan doen.

2.7.4.2 Indien lidmate (doop of belydend) uit ander lidkerke van die familie van
Ned Geref Kerke om lidmaatskap van ‘n Ned Cerefgemeente sou aansoek doen,



word met hierdie aansoeke en moontlike oorplasing op verantwoordelike wyse
gehandel.

2.7.4.3 Die erkenning van die legitimasie en wedersydse beroepbaarheid van
die evangeliedienaars in die onderskeie kerke word by wyso van onderlinge
ooreenkomste gereel met inagneming van die verskillende vereistes van die
reglemente vir die legitimasie van leraars.

2.7.5 Die Ned Geref Kerk onderskryf die beginsel van wederkerige huip en
bystand ten opsigte van geestelike behoeftes binne die Ned Geref Kerkfamilie.

2.7.6 Die verskillende dienste wat deur die Ned Geref Kerk in belang van
sendingwerk onderneem is, kan waar nodig aan ander lidkerke van die Ned
GerefKerkfamilie oorgedra word of indien omstandighede dit vereis, gesament
uk voortgesit word.

2.8 Gesamentlike Sendingwerk

2.8.1 Die Ned Geref Kerk aanvaar die beleid van gesamentlike sendingwerk.
Indien hy sendingwerk wil voortsit onder ‘n bevolkingsgroep waarbinne daar
reeds ‘n kerk uit die Ned Geref Kerkfamilie bestaan, moet hy samewerking soek.

2.8.2 Indien die Ned Geref Kerk in ‘n gebied of land werk waar daar nog nie
‘n gemeente bestaan wat in verband staan met een van die lidkerke van die Ned
Geref Kerkfamilie nie, kan die Ned Geref Kerk self send elinge beroep, bevestig
en uitstuur. Anders kan ‘n lidkerk van die Ned Geref Kerkfamilie dit doen in
oorleg met ander Gereformeerde kerke of erkende sendingorganisasies.

2.8.3 Kragtens die beginsel van wedersydse erkenning van legitimasie binne
die Ned Geref Kerkfamilie is die Ned Geref Kerk bereid om bedienaars van die
Woord vir ander lede beskikbaar te stel indien hulle dit vesoek. Hierdie leraars
word in ooreenstemming met die kerkordes en bepalinge van die onderskeie
kerkverbande beroep en bevestig of soos ooreengekom in die ooreenkomste
tussen die betrokke sinodes.

2.8.4 Bedienaars van die Woord wat deur die Ned Geref Kerk beskikbaar
gestel is en beroep en bevestig is in ‘n ander Ned Geref Kerkverband, se status
en opsig en tug word bepaal deur die kerkorde van daardie ander kerkverband.

2.8.5 Verder kan die Ned Geref Kerk kundiges op die gebied van teologiese
opleiding, jeugwerk, sending, evangelisasie, kerklike ad ministrasie, diakonaat,
ens, op versoek van ‘n ander lid van die Ned Geref Kerkfamilie vir bepaalde tye
vir diens in ‘n ander kerkverband sekondeer. Hul posisie met betrekking tot die
strukture van die ander kerkverband word by wyse van onderlinge ooreenkoms
gereel.

2.8.6 Ander sendingwerkkragte uit die Ned Geref Kerk wat volgens ooreen
koms dienswerk in ‘n lidkerk van die Ned Geref Kerkfamilie verrig, kan langs
ordelike weg lidmaat van die betrokke kerk word. In ‘n gebied waar nie ‘n
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gemeente van die Ned Geref Kerkfamiliebestaan nie, bly by lidmaat van die Ned
Geref Kerk.

2.8.7 Waar geleentheid tot gesamentlike sendingwerk horn voordoen, kan
gesamentlike sendingkommissies van die betrokke lidkerke van die Ned Geref
Kerkfamilie in die lewe geroep word om verantwoordelikheid vir die werk te
aanvaar.

2.8.8 Gesamentlike sendingwerk word gereel volgens onderlinge ooreenkoms
tussen die betrokke kerklike liggame met inagneming van die beleid vir gesa
mentlike sendingwerk en onder toesig van die betrokke meerdere vergaderings.

2.8.9 Dit is noodsaaklik dat alle gelowiges ‘n positiewe Christelike getuienis
en gesindheid met woord en daad tot al die onderskeie bevolkingsgroepe binne
die gemeenskap sal laat uitgaan. Derhaiwe onderneem die Ned Geref Kerk om
sy lidmate dit steeds in te skerp en daartoe aan te moedig.

2.9 Skakeling met die Owerheid

2.9.1 Skakeling met die Owerheid geskied deur middel van die Kommissie vir
Skakeling met die Owerheid wanneer dii gaan oor beleidsake. Wanneer ‘n
bepaalde kommissie van die Algemene Sinode ofvan die sinodes, uit hoofde van
sy opdrag, veral op gespesialiseerde terrein of administratief optree, skakel hy
direk met die betrokke minister of staatsdepartement.

2.9.2 Skakeling met owerheidsinstansies deur kommissies van mindere kerk
vergaderings is noodsaaklik wanneer dit aangeleenthede behels wat veral op
gemeentelike ofsinodale terrein voorkom en wat prakties van aard is (KO Artikel
67.5).

6. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISIE VIR SENDING EN
EVANGELISASIE

1. NAAM: Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie (AKSE).

2. SAMESTELLING:

2.1 Pen lid (met ‘n sekundus) uit elkeen van die sinodes, verkieslik die
voorsitter, ondervoorsitter of skriba van die betrokke sinode se ooreenstem
mende kommissie;

2.2 Predikante in diens van sinodes met opdrag sending en evangelisasie.
Indien ‘n sinode nie oor ‘n predikant in sinodale diens met opdrag sending en
evangelisasie beskik nie, mag ‘n tweede verteenwoordiger in die Algemene
kommissie vir Sending en Evangelisasie benoem word;

2.3 Die predikant(e) in diens van die Algemene Sinode met opdrag sending
en evangelisasie (indien sodanige poste bestaan);
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2.4 Een verteenwoordiger van elk van die fakulteite van teologie;

2.5 Een verteenwoordiger van die Algemene Komitee van die Vrouediens;

2.6 Deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie gekoopteerde persone
vir die kommissie sowel as drie vir elk van die subkommissies.

3. OPDRAG:

Die kommissie
3.1 adviseerdie AlgemeneSinode in verband met diebe~eid wat gevoig moet
word ten opsigte van sending en evangelisasie;

3.2 dra sorgvir navorsing, beplanning, inligting, voorligtingen statistiek oor
sending en evangelisasie;

3.3 skakel met ander lidkerke van die Ned GerefKerkfamilie in verband met
gesamentlike sending en evangelisasie.

4. KONSTITUERING ENVERGADERING:

4.1 Die kommissie konstitueer en vergader hoogstens drie maal tussen twee
vergaderings van die Algemene Sinode.

4.2 By die konstituering word ‘n dagbestuur saamgestel, bestaande uit die
voorsitter, ondervoorsitter en skriba.

4.3 Die Kommissie benoem subkommissies volgens behoefte.

7. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE DIENS
VAN BARMHARTIGHEID

1. NAAM: Die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk (AKDB).

2. DOELSTELLING:

Die Algemene Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid dien as algemene
kommissje of nasionale raad van die Ned Geref Kerk se onderskeie sinodale
kommissies vir die Diens van Barmhartigheid (SKDB’s) wat geestelike, maat
skaplike en ekonomiese versorgings- en opheffingswerk aan sorgbehoewendes
lewer, en maatreëls tref om sorgbehoewendheid van enige aard te voorkom en
te bestry.

3. WERKS- EN INSAMELINGSGEBIED:

As nasionale raad van die sinodale kommissies vir die Diens van Barmhartigheid
geld die hele RSA, Namibië, en die gebied van die Sinode van Midde-Afrika as
werks- en insamelingsgebied.
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4. SAMESTELLING:

Die kommissie word deur die Algemene Sinode soos volg saamgestel:

4.1 een lid (met ‘n sekundus) uit elkeen van die sinodes, verkieslik die
voorsitter, ondervoorsitter of skriba van die betrokke sinode se ooreenstem
mende kommissie;

4.2 predikante in diens van sinodes met opdrag Diens van Barmhartigheid
(indien so ‘n pos bestaan);

4.3 die predikant in diens van die Algemene Sinode met opdrag Diens van
Barmhartigheid (indien so ‘n ~05 bestaan);

4.4 een lid uit elk van die fakulteite van teologie van die Ned Geref Kerk en
van die Hugenote-Kollege;

4.5 een lid van die Algernene Komitee van die Vrouediens;

4.6 deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie gekoopteerde persone;

4.7 die mees senior in rang Ned Geref Kerk-leraar van die kapelaansdiens
van die S.A. Gevangenisdiens.

5. VAKATURES:

Vakatures word gevul volgens die bestaande ordereelings van die Algemene
Sinode (Reglement van Orde).

6. OPDRAG ENBEVOEGDHEDE:

Die Kommissie
6.1 adviseer die AlgemeneSinode in verband met diebeleid wat gevoigmoet
word ten opsigte van diens van barmhartigheid;

6.2 verteenwoordig as algemene kommissie of nasionale raad die kerk by
sowel die staat as die nasionale rade van die vrywillige welsynsorganisasies;

6.3 koördineer die dienste van barmhartigheid van die Ned Geref Kerk ten
opsigte van sy skakeling met die owerheid;

6.4 beheer en verantwoord die fondse wat aan horn toevertrou word;

6.5 open die nodige kantoor;

6.6 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting en voorligting oor diens van
barmhartigheid;

6.7 benoern subkommissies nabehoefte.

55



7. KONSTITUERING EN VERGADERINGS:

7.1 Die kommissie vergader hoogstens drie maal tussen twee vergaderings
van die Algemene Sinode;

7.2 Tydens die konstitueringsvergadering word ‘n dagbestuur saarngestel,
bestaande uit die voorsitter, ondervoorsitter en skriba.

8. FINANSIEEL:

8.1 Finansiële jaar: 1 April tot 31 Maart

8.2 Boekhouding: Die Algemene kommissie vir die Diens van Barmhartig
heid open ‘n bankrekening in sy naam by ‘n geregistreerde handeisbank en
verrig sy rekeningkundige verantwoording volgens die erkende dubbele boek
houstelsel en moet geouditeer word deur ‘n geregistreerde ouditeur volgens die
wet op rekenmeesters en ouditeure.

8.3 Tekenmagte: Uitbetalings geskied alleenlik per tjek en die Algemene
kommissie vir die Diens van Barmhartigheid rnagtig drie of vier persone om tjeks
narnens horn te mag onderteken. Twee handtekeninge wordvir uitbetaling vereis.

9. WYSIGINGSKLOUSULE:

Die reglement mag alleen deur die Algemene Sinode nd advies deur die AKDB
gewysig word.

10. ONTBINDING:

Die Algemene kommissie vir die Diens van Barmhartigheid rnag alleen deur die
Algemene Sinode ontbind word in welke geval enige bates wat mag oorbly nadat
verpligtinge nagekom is en skulde betaal is, aan die Algernene Sinode oorgedra
word om ten behoewe van ‘n soortgelyke doel as waarvoor dit verkry is,
aangewend te word, op voorwaarde dat die organisasie(s) watbevoordeel word,
kragtens die Wet op Fondsinsarnelings (Wet 107 van 1978) gernagtig is om
bydraes by die publiek in te sarnel.

8. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR
GEMEENTEBEDIENING

1. NAAM: Algernene Kommissie vir Gerneentebedi~ning (AKG);

2. SAMESTELLING:

Die kommissie word soos voig saarngestel:
2.1 een lid (met ‘n sekundus) uit elkeen van die sinodes, verkieslik die
voorsitter, ondervoorsitter of skriba van die betrokke sinode se ooreenstern
mende kommissie;
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2.2 predikante in diens van sinodes met opdrag Gemeentebediening (indien
so ‘n pos bestaan);

2.3 die predikant in diens van die Algemene Sinode met opdrag Gemeen
tebediening (indien so ‘n pos bestaan);

2.4 een verteenwoordiger van elk van die fakulteite van teologie;

2.5 een verteenwoordiger van die onderskeie kapelaansdienste wat ‘n lid
maat van die Ned Geref Kerk is;

2.6 een verteenwoordiger van die Algemene Komitee van die Vrouediens;

2.7 deskundigesbeperktot ‘n maksimum van drie gekoopteerde persone vir
die kommissie sowel as drie vir elk van die subkommissies.

3. OPDRAG:

Die kommissie
3.1 adviseerdie AlgemeneSinode in verband met diebeleid wat gevoig moet
word ten opsigte van gemeentebediening;

3.2 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting en voorligting oor gemeen
tebediening;

3.3 benoem ‘n subkommissie vir die erediens wat onder andere uit die
dosente in liturgiek en horniletiek en twee deskundiges op die gebied van
himnologie, plus verteenwoordigers van die sinodes wat nog nie verteenwoor
dig is nie, bestaan;

4. KONSTITLJERING EN VERGADERINGS:

4.1 die kommissie konstitueer en vergader hoogstens drie maal tussen twee
vergaderings van die Algemene Sinode;

4.2 By die konstitueringsvergadering word ‘n dagbestuur saanigestel, be
staande uit die voorsitter, ondervoorsitter en skriba;

4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens behoefte.

9. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE JEUGKOMMISSIE

1. NAAM: AlgemeneJeugkommissie (AJK).

2. SAMESTELLING:

2.1 Pen lid (met ‘n sekundus) uit elkeen van die sinodes, verkieslik die
voorsitter, ondervoorsitter of skriba van die betrokke sinode se ooreenstemmende
kommissie.
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2.2 Predikante in diens van sinodes met opdrag Jeugbediening. Indien ‘n
sinode nie oor ‘n predikant in sinodale diens met opdrag jeug beskik nie, mag
‘n tweede verteenwoordiger in die Algemene Jeugkommissie benoem word;

2.3 Die predikant(e) in diens van die Algemene Sinode met opdrag Jeugbe
diening (indien sodanige pos(te) bestaan);

2.4 Een verteenwoordiger van elk van die fakulteite van teologie;

2.5 Een verteenwoordiger van die Algemene Komitee van die Vrouediens;

2.6 Deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie gekoopteerde persone
vir die kommissie sowel as drie vir elk van die subkommissies;

2.7 Pen verteenwoordiger van elk van die kapelaansdicnste, wat ‘n lidmaat
van die Ned Geref Kerk is;

2.8 Lede met adviserende stem kan versoek word om slegs die deel van die
Algemene Jeugkommissie se vergadering wat op hul werksterrein betrekking
het, by te woon en daarvoor vergaderingskoste te verhaal.

3. OPDRAG:

Die kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met diebeleid wat gevoig moet
word ten opsigte van jeugbediening;

3.2 dra sorg vir navorsing, beplanning, inligting en voorligting in belang van
die arbeid aan die jeug.

4. KONST1TUERING:

4.1 Die kommissie konstitueer en vergader hoogstens drie maal tussen twee
vergaderings van die Algemene Sinode;

4.2 By die konstituering word ‘n Dagbestuur saamgestel, bestaande uit die
voorsitter, ondervoorsitter en skriba;

4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens behoefte.

10. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR LEER EN
AKTUELE SAKE

1. NAAM: Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (AKLAS).

2. SAMESTELLING:

2.1 Vyf lede (met sekundi) wat deskundiges op die gebied van leer en
aktuele sake is;
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2.2 Die dosente van die departemente dogmatologie van elkeen van die
teologiese fakulteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein;

2.3 Die predikant in algemene sinodale diens met opdrag leer en aktuele sake
(indien so ‘n ~05 bestaan);

2.4 Een verteenwoordiger van die Algemene Komitee van die Vrouediens;

2.5 Ander deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie gekoopteerde
persone vir die kommissie sowel as drie vir elk van die subkommissies.

3. OPDRAG:

Die kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode 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;

3.2 dra sorg vir navorsing en beplanning, inhigting en voorligting in verband
met die leer en aktuele sake.

4. KONSTITUERING ENVERGADERINGS:

4.1 Die kommissie konstitueer en vergader hoogstens drie maal tussen twee
vergaderings van die Algemene Sinode;

4.2 By die konstituering word ‘n dagbestuur saamgestel, bestaande uit die
voorsitter, ondervoorsitter en skriba;

4.3 Die kommissiebenoem subkommissies volgens behoefte.

11. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR ARGIEF

1. NAAM: Algemene Kommissie vir Argief (AKA).

2. SAMESTELLING:

2.1 Die argivarisse van die sinodes;

2.2 Deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie gekoopteerde persone.

3. OPDRAG:

Die kommissie
3.1 adviseer die Algemene Sinode

3.1.1 in verband met die argief-reglemente en handleidings vir gebruik deur
die kerk;
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3.1.2 met betrekking tot die publisering van belangrike historiese bronne en
ander kerkhistoriese publikasies;

3.2 sien toe dat die stukke van die Algemene Sinode en sy kommissies in die
aangewese kerkargief bewaar word.

4. KONSTITUERING EN VERGADERINGS:

4.1 Die kommissie konstitueer en vergader hoogstens drie maal tussen twee
vergaderings van die Algemene Sinode;

4.2 By die konstituering word ‘n dagbestuur saamgestel, bestaande uit die
voorsitter, ondervoorsitter en skriba;

4.3 Die kommissie benoem subkommissies volgens behoefte.

12. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSE VIR FONDSE

1. NAAM: Algemene Kommissie vir Fondse (AKF).

2. SAMESTELLING:

2.1 Een lid (met ‘n sekundus) uit elkeen van die sinodes, verkieslik die
voorsitter, ondervoorsitter of skriba van die betrokke sinocle se ooreenstem
mende kommissie;

2.2 Die saakgelastigdes van die sinodes, met sekundi;

2.3 Deskundiges beperk tot ‘n rnaksimum van drie gekoopteerde persone.

3. OPDRAG:

Die kommissie

3.1 adviseerdie AlgemeneSinode in verband met diebeleid wat gevoigmoet
word ten opsigte van finansies;

3.2 hersien jaarliks diebegroting van die Algemene Sinode aan die hand van
die bepaalde omstandighede wat heers;

3.3 gee aandag aan die realisering van die begrotings van al die kommissies
van die Algemene Sinode, finansies en administrasie in die algemeen, personeel
aangeleenthede;

3.4 kontroleer die finansiële state van al die kommissies en werksaamhede
van die Algemene Sinode;

3.5 gee jaarliks advies in verband met die vergoedingspakket van leraars;
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3.6 beoordeel die finansiële implikasies by die vulling van vakatures in poste
vir predikante in algemene sinodale diens.

4. KONSTITUERING VAN VERGADERINGS:

4.1 die kommissie konstitueer tydens die vergadering van die Algemene
Sinode en vergader hoogstens drie maal tussen twee vergaderings van die
Algemene Sinode;

4.2 by die konstituering word ‘n dagbestuur saamgestel, bestaande uit die
voorsitter, ondervoorsitter en skriba;

4.3 die dagbestuur tree op as Kerkkantoorkommissie van die Algemene
Sinode met regshandelingsbevoegdheid kragtens die Reglement vir die Reeling
van Eiendomme, Goedere en Fondse;

4.4 die kommissie benoem subkommissies volgens behoefte.

13. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR KERKLIKE
MEDIA

1. NAAM: Algemene Kommissie vir Kerklike Media (AKKM).

2. SAMESTELLING:

2.1 Een lid (met ‘n sekundus) uit elkeen van die sinodes. Die lede hoef nie
noodwendig afgevaardigdes na die Algemene Sinode te wees nie;

2.2 Die hoofredakteurvan kerklike tydskrifte, die uitvoerende direkteurvan
Bybelkor en die hoofbestuurder van Mema;

2.3 Deskundiges beperk tot ‘n maksimum van drie gekoopteerde persone.

3. OPDRAG:

Die kommissie
3.1 kies kragtens die statute van die Tydskrifternaatskappy van die Neder
duitse Gereformeerde Kerk die direkteure van die maatskappy in sy hpedanig
heid as lede-vergadering van die maatskappy;

3.2 kies kragtens die statute van die Bybelkorrespondensie- en skolingskur
susse van die Ned Geref Kerk (Bybelkor) die direkteure en die uitvoerende
direkteur van die maatskappy in sy hoedanigheid as ledevergadering van die
maatskappy;

3.3 benoem kragtens die grondreels van Mema die hoofbestuurder;

3.4 adviseer die Algemene Sinode insake die beleid vir kerklike media;
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3.5 is deur die direksies van die voormeide maatskappye en organisasies
verantwoordelik vir die uitgee en beheer van die kerklike tydskrifte, Die Jaar
boek, die toerustingmateriaai van Bybelkor en die oudiovisuele middels van
Merna en aile ander publikasies aan horn opgedra;

3.6 beheer deur die direksies van die maatskappye die fondse aan horn
toevertrou;

3.7 benoern ‘n subkornmissie vir advies ten opsigte van die beplanning en
koordinering van alle kerklike media;

3.8 benoem die hoofredakteur van kerkiike tydskrifte.

4. KONSTITUERING ENVERGADERINGS:

4.1 Die kommissie konstitueer na die vergaderingvan die Aigemene Sinode;

4.2 Alie direkteure tree af op die eerste algemene vergadering van die
maatskappye na afloop van ‘n Algemene Sinode. Direkteure kan heraangestei
word;

4.3 Ingevolge die statute van die rnaatskappye vergader die lede van die
maatskappye een rnaai per jaar vir die jaarvergadering orn die geouditeerde
jaarstate van die maatskappye te behandel;

4.4 Kragtens dieselfde statute kan lede egter deur gevolmagtigde verteen
woordigers wat narnens hulie stern, die jaarstate behandel en ander geidige
besluite neern sodat dit nie vir die voile Algemene kommissie vir Kerklike Media
nodig is om jaarliks te vergader nie.

4.5 Die direksies hanteer alle sake van die rnaatskappye streng volgens die
bepaiinge van die Maatskappywet in die bestebelang van die rnedia van die Ned
Geref Kerk.

14. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR DIE
AGENDA

1. NAAM: Algernene Kommissie vir die Agenda (AKAG).

2. SAMESTELLINC:

2.1 Die rnoderatuur van die vorige vergadering van die Algemene Sinode;

2.2 Die rnoderatuur van die vorige vergadering van die sinode binne wie se
gebied die vergadering van die Algernene Sinode plaasvind;

2.3 Die saakgelastigde van die sinode binne wie se gebied die vergadering
van die Algernene Sinode plaasvind.



3. OPDRAG:

Die kommissie berei die volgende vergadering van die Algemene Sinode aan die
hand van die bepalings van die Reglernent van Orde voor.

4. KONSTITUERJNC EN VERGADERINGS

4.1 Die kommissie konstitueer na die vergaderingvan die Algemene Sinode;

4.2 Die moderator en skriba van die Algemene Sinode tree op as voorsitter
en skriba van die kommjssie.

15. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE REGSKOMMISSIE

1. NAAM: Algemene Regskommissie (ARK).

2. SAMESTELLINC•

2.1 Die aktuarius van die Algernene Sinode;

2.2 Die aktuarii van die sinodes;

2.3 Een dosent in Kerkreg uit elk van die fakulteite vir teologie van Stellen
bosch, Pretoria en Bloemfontein.

3. OPDRAG:

Die komrnissje
3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met sake ten opsigte van die
Kerkorde en Reglemente;

3.2 dra sorg vir navorsing, inligting en voorligting op die terrein van die
kerkreg;

3.3 behartig die toelating (legitimasie) van teologiese studente tot die bedie
fling van die Woord;

3.4 beslujt oor aansoeke om behoud van status van bedienaars van die
Woord met versiag aan die Algernene Sinode. lernand wat horn nog steeds
verontreg voel ná sy saak ten opsigte van status deur die Algernene Regs
kommissie/Dagbestuur heroorweeg is, mag horn na die Algernene Sinode/
Algemene Sinodale Kommissie wend;

4. KONSTflUERING EN VERCADERJNGS

4.1 Die kommissie konstitueer tydens die vergadering van die Algemene
Sinode en vergader hoogstens een maal per jaar;
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4.2 By die konstituering word ‘n daghestuur saarngestel, bestaande uit die
voorsitter, ondervoorsitter en die skriba.

16. REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE KOMMISSIE VIR
TEOLOGIESE OPLEIDING

1. NAAM: Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding (AKTO).

2. SAMESTELLING:

Die kommissie bestaan uit die volgende lede: Die voorsitter en skriba van elk
van die kuratoria en die dekane van die teologiese fakulteite of hul plaasver
vangers. ‘n Vakature word deur elke afsonderlike kuratorium aangevul.

3. OPDRAG EN VERSLAG:

3.1 Die kommissie bespreek sake van gemeenskaplike belang vir die onder
skeie teologiese fakulteite soos deur die Algemene Sinode en/of deur die kura
toria na horn verwys en doen aanbevelings aan die onderskeie kuratoria;

3.2 Elke kuratorium behou sy selfstandigheid soos deur sy sinode bepaal en
lewer versiag aan die betrokke sinode;

3.3 Die onderskeie kuratoria dien hul verslae met die oog op die voorlegging
van een samevattende versiag aan die Algemene Sinode by die Algemene
Kommissie vir Teologiese Opleiding in. Hierdie samevattende versiag mag
redaksionele en formele veranderinge in die verslae van kuratoria aanbring,
maar mag dit nie inhoudelik wysig nie;

3.4 By elke punt en aanbeveling rnoet tussen hakies vermeld word welke
kuratorium die insender is.

4. KONSTITUERING ENVERGADERINGS:

4.1 Vergaderings word minstens een maal per jaar behou;

4.2 Die voorsitterskap en skribaat van die vergadering roteer na elke ver
gadering van die Algemene Sinode volgens die ouderdorn van die fakulteite.

17, REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN PREDIKANTE EN
SINODALE AMPTENARE
(Sinodale amptenare hierna predikante genoem)

1. JAARLIKSE VAKANSIEVERLOF

1.1 Elke predikant is op ‘n jaarlikse vakansieverlof van 42 dac geregtig wat
deur die kerkraad/kornmissie gereel en genotuleer word.
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1.2 Vakansieveriofkan oorgedra word na ‘n volgende jaar, onderhewigaan
die bepaling dat:

1.2.1 ‘n predikant in enige stadium slegs 30 dae opgehoopte vakansieverlof
tot sy krediet mag he;

1.2.2 ‘n maksimum van 30 dae opgeloopte vakansieverlof by diensbe
eindiging in kontant uitbetaalbaar is.

2. SIEKTEVERLOF

2.1 Kerkrade/kommissjes kan aan predikante siekteveriof met voile lewens
onderhoud en toelaes toestaan onderhewig aan die voigende riglyne:

2.1.1 120 dae in sikiusse van 3 jaar word toegestaan;

2.1.2 Indien die siekteverlof 120 dae oorskry, word die advies van die rings
kommissie ingowin.

3. LANGVERLOF

3.1 Predikante is bo en behaiwe vakansieverlof, met goedkeuring van die
kerkraad/kommissie, geregtig op iangveriof (met voile lewensonderhoud en
toelaes) onderhewig aan die voigende voorwaardes:

3.1.1 Na verloop van drie jaar in dieselfde werkkring is ‘n predikant geregtig
op3O dae langverlof;

3.1.2 Langverlof word daarná bereken op die basis van 10 dae per jaar diens;

3.1.3 ‘n Predikant mag in enige stadium slegs 90 dae iangveriof tot sy krediet
he;

3.1.4 Langverlofkan nie van een gemecnte/werk~.ing na ‘n ander oorgedra
word nie;

3.1.5 Die waarde van die heifte van uitstaande regsgeldige langverlof is met
die goedkeuring van die kerkraad /kommissie, slegs by diensbeeindiging uitbe
taalbaar.

4. STUDIEVERLOF

4.1 ‘n Predikant mag studieverlofaanvra. Die volgende voorwaardes geld:

4.1.1 Indien die studietydperk langer as ‘n jaar duur, is hy verplig om demissie
by die kerkraad/kommjssie aan te vra;

4.1.2 Hy tref self reëlings met die Algemene Regskommissio met betrekking
tot behoud van status indien van toepassing;



4.1.3 Indien studieverlof as vergunning toegeken word, moet daar vir plaas
vervangende diens voorsiening gemaak word;

4.1.4 Die kerkraad/kommissie tref die nodige finansiële reelings met die
predikant;

4.1.5 Die predikant het gedurende studieverlof nie aanspraak op sy ~iol1e
lewensonderhoud en toelaes nie;

4.1.6 Die studieverlof is nie oploopbaar nie;

4.1.7 Die waarde van studieverlof wat nie geneem is nie, is nie in kontant
uitbetaalbaar nie;

4.1.8 Die kerkraad/kommissie win in hierdie verband die advies van die
Ringskommissie in.

18. REGLEMENT VIR DIE OORDRAG VAN LIDMAATSKAP EN
ERKENNING VAN ANDER KERKE

1. ALGEMENE BEGINSELS EN OORWEGINGS

Geloof in die Drie-enige God, sy openbaring in die Skrif en die verwoording
hiervan in die aanvaarde Belydenisskrifte is die enigste voorwaarde om aan die
kerk van Jesus Christus te behoort. Daarom is hierdie geloof ook die fundamen
tele voorwaarde om ‘n lidmaat van ‘n Ned Geref gemeente te word. Die kerk
moet toesien dat hierdie geloof die regte inhoud het en dat dit opreg bely en
uitgeleef word.

2. OORWEGINGS WAT GELD BY ELKE AANSOEK OM, OF
MOONTLIKE OORPLASING VAN LIDMAATSKAP

2.1 Die opneem van lidmate uit ander kerke is in beginsel en praktyk ‘n
gemeentelike aangeleentheid wat onder toesig van die kerkraad en in ooreen
stemming met die amptelike ordereeling plaasvind.

2.2 Die gewone patroon in die gemeentelike opset is dat gelowiges die Here
aanbid en as lidmate ontvang word daar waar vir hulle eie bedieningsbehoeftes
voorsiening gemaak word.

2.3 Elke aansoek om, of oordrag van lidrnaatskap word deur die kerkraad
in behandeling geneem. Die volgende punte dien onder meer as leidraad wat vir
die oorweging geld: Die beweegrede vir die oorkoms as lidmaat, die getrouheid
aan die leer en belydenis, die lewe, kerklike meelewing, die bedieningsbehoeftes
en die gemeentegrense.

2.4 Indien dit bevind word dat daar leemtes in die aansoeker se kennis van

66



die leer van die Nederduitse Cereformeerde Kerk is, besluit die kerkraad hoe dit
bygewerk moet word en of ‘n behoorlike katkisasie deurloop moet word.

3. AANSOEKE BINNE DIE NED GEREF KERKFAMILIE

Die Iidmaatskap van die Ned Geref Kerk is oop. Indien lidmate (doop of
belydend) uit anderiidkerkevan die Ned Geref Kerkfamilie om lidmaatskap van
‘n Nederduitse Gereformeerde gemeente sou aansoek doen, word met hierdie
aansoeke en moontlike oorpiasing op kerkordelike en verantwoordelike wyse
gehandel met inagneming van punte I - 2.3.

4. DIE NED GEREF KERK EN DIE ERKENNING VAN ANDER KERKE
EN CHRISTELIKE GROEPE

4.1 Erkende Kerke word in drie groepe verdeel:

4.1.1 Kerke wat dieselfde belydenis as die Ned Geref Kerk het ni. die Ned
Hen’. Kerk van Afrika en die Ceref. Kerke in SA. Aan hulle word voile erkenning
verleen en dit sluit in:

4.1.1.1 erkenning van die kerk se doop,

4.1.1.2 erkenning en aanvaarding van lid maatskap of bewys van opsegging van
lidmaatskap ná ‘n deegiike ondersoek deur die kerkraad ten opsigte van die leer
en lewe van die betrokkenes en mits voldoen word aan die vereistes wat die kerk
stel,

4.1.1.3 verlening van kerkiike voorregte sonder lidmaatskap, insluitende
• die bediening van die doop mits die nodige skriftelike verlof daartoe van

die eie kerkraad verkry is;
• die deeiname aan die nagmaal indien die kommunikant die reg en vry

moedigheid daartoe in eie gemeente sou gehad het. Dit word verwag dat
lidmate van hierdie kerke wat wens om van hierdie voorreg gebruik te
maak, hulle vooraf sal aanmeld by ‘n leraar of ouderiing.

4.1.2 Kerke met beiydenisskrifte wat, alhoewel dit nie die Formuliere van
Eenheid behels nie, tog in hoofsaak daarmee ooreenstem by. die Presbiteriaanse
Kerke en die Church of England in South Africa (moet nie verwar word met die
Church of the Province of South Africa of Anglican Church nie). Erkenning sal
insiuit dieselfde as onder 4.1.1.1 - 4.1.1.3 hierbo, behalwe dat bewyse van
lidmaatskap nie aanvaar word nie voordat ‘n gesprek met die applikant gevoer is
oar die punte van verskil, indien enige, en voordat die kerkraad oortuig is dat die
aansoeker oor die nodige kennis beskik van en instemming betuig met die leer
van die Ned Geref Kerk.

4.1.3 Kerke wat in hoofsaak die Protestantse beginsel huldig, te wete die
HeiiigeSkrifas enigste openbaringsbron van onsgeloof,Jesus Christus as enigste
Verlossei~ die regverdiging slegs deur die geloof en verlossing aileen uit genade,
maar ook op sommige punte afwykende beskouings in hul belydenisskrifte



huldig, by. die Lutherse Kerk, die Metodistekerk, Baptist Church ofSouth Africa
(in onderskeiding van die Hatfield-Baptiste en die Wederdopersektes), Congre
gational Church, die Church of the Province of South Africa oftewel Anglican
Church, die Evangeliese Gereformeerde Kerk (vroeër Nuwe Protestantse Kerk)
en die Apostoliese Geloofsending van S.A. Erkenning sal verleen word onder
dieseifde voorwaardes soos onder 4.1.2 hierbo uiteengesit, met dien verstande
dat spesiale aandag gegee word aan die punte van verskil en dat ‘n applikant
nie aanvaar word voordat hy/sy die kerkraad bevredig het dat hy/sy afsien van
die standpunt van sy/haar Kerk nie en instemming met die belydenis van die
Ned Geref Kerk het nie.

4.2 Ander Christelike Kerke en groepe word in twee groepe verdeel:

4.2.1 Kerke wat nie die Protestantse beginsels huldig nie, maar wat tog as
Christelike Kerkebeskou kan word by. die Roomse Katolieke Kerk, die Kerk van
die Nasarener, die Sewendedag-Adventiste en Pinkstergroepe soos die Voile
Evangelie-Kerk van God en die Charisma tiese Baptiste.

4.2.1.1 Die doop van hierdie kerke word erken mits die wese van die saak
behoue gebly het, naamiik
• dit moet in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees geskied;
• dit moet met water bedien word;
• dit moetbedien word deur ‘n ampsdraer wat deur die kerk tot diebediening

van die Woord en die sakramente afgesonder is.

4.2.1.2 Persone uit hierdie kerke kan slegs lidmate van ‘n Ned Geref gemeente
word ná behoorlike kategese en openbare belydenis van geloof.

4.2.1.3 Persone uit hierdie kerke wat voorheen belydende lid mate van ‘n Ned
Geref gemeente was en begeer om terug te keer, hoef nie weer die voIle kategese
byte woon nie. Hulle kan ná ‘n deeglike ondersoek deur die kerkraad ten opsigte
van leer en lewe en nadat bewys gelewer is dat die kategese voorheen deurloop
is, toegelaat word tot lidmaatskap ná belydenis van geloof, desnoods voor die
kerkraad of ‘n kommissie van die kerkraad.

4.2.1.4 Daar sal geen kerklike voorregte aan persone uit hierdie kerke verleen
word nie, behaiwe die algemene voorreg om eredienste byte woon.

4.2.2 Groepe wat in so ‘n mate van die Christelike geloof afwyk dat huile nie
as Christelike kerke beskou kan word nie by. die Nuwe Apostoiiese Kerk, die
Qu Apostoliese Kerk, die Mormone, Christian Science, Jehovagetuies en alle
sinkretistiese groepe waar Christendom en heidendom sodanig vermeng is dat
die evangelie van sy wese beroof word.

4.2.2.1 Die doop van die groepe word nie erken nie.

4.2.2.2 Persone uit hierdie groepe kan slegs lidmate van ‘n Ned Gerefgemeente
word onder dieselfde voorwaardes soos in 4.2.1.2 en 4.2.1.3 hierbo uiteengesit,
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met insluiting van die doop, indien dit nie reeds plaasgevind het by ‘n kerk
waarvan die Ned Geref Kerk die doop erken nie.

4.3 Algemene Beleid

Dit is die beleid van die Ned Geref Kerk om ander kerke en sektes steeds met
Christelike verdraagsaamheid te behandel deur grootmoedige optrede en ver
standige oortuigingswerk om ‘n dwalende terug te lei na die boesem van die
gemeente en steeds aan almal wat behoefte het aan die evangelie van Jesus
Christus, besondere aandag en sorg te bestee. Leraars word daarbenewens
opgeroep om lidmate steeds in te hg en te waarsku teen die gevare van die
dwalinge wat deur sommige kerke en sektes gehuldig word.

19. REGLEMENT VIR DIE EENWORDING VAN GEMEENTES

1. DEFINISIE

Eenwording beteken dat ‘n gemeente, wat nie langer selfstandig wil of kan
voortbestaan nie, ontbind en dat die betrokke hidmate by ‘n ander gemeente(s)
ingelyf word.

2. PROSEDURE

2.1 Die kerkraad van die gemeente wat wil ontbind, moet ‘n besluit tot
ontbinding neem, en die kerkraad(e) van die gemeente(s) waarby die betrokke
lidmate ingelyf word, moet toestemming tot inlywing gee.

2.2 Die betrokke kerkrade moet oor die voorwaardes vir ontbinding en
inlywing ooreenkom. Indien van toepassing moet Artikel 13 van die Kerkorde
in ag geneem word.

2.3 Die ooreenkoms waartoe die kerkrade gekom het, moet vir approbasie
op twee opeenvolgende Sondae by al die openbare eredienste van die betrokke
gemeentes bekend gemaak word.

2.4 Nadat approbasie van die ongesensureerde belydende hidmate op die
wyse verkry is, word die ooreenkoms aan die betrokke ring(e) vir goedkeuring
voorgele. Nadat hierdie goedkeuring verkry is, of op ‘n datum wat in die
ooreenkoms bepaal word, word die ooreenkoms van krag.

2.5 Aangesien hiermee ‘n verandering van gemeentegrense geImpliseer
word, moet die ooreenkoms ‘n duidehike beskrywing van grenslyne bevat.

2.6 Die betrokke ringskriba gee aan die skriba van die sinode en aan die
saakgelastigde kennis van die ontbinding van die gemeente, asook van die nuwe
grenslyne van die inlywende gemeente(s). Die skriba van die sinode sorg vir die
pubhikasie van bostaande feite in die amptelike orgaan.
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2.7 Die dienende kerkraadslede van die gemeente wat ontbind, dien ook,
indien dit so ooreengekom word, in die inlywende gemeente.

2.8 Die onroerende eiendomme van die ontbonde gemeente word, tensy
anders ooreengekom, op die naam van die inlywende gemeente geregistreei~ en
alle roerende goed van die ontbonde gemeente, met die regte en verpligtinge
daaraan verbonde, gaan op die inlywende gemeente oor.

20. REGLEMENT VIR DIE KOMBINASIE VAN GEMEENTES

1. DEFINISIE

Kombinasie beteken dat twee of meer gemeentes selfstandig voortbestaan, maar
vir die uitvoering van sekere werksaamhede ten bate van die Koninkryk van
God as genote met mekaar kontraktuele ooreenkomste aangaan.

2. PROSEDURE

2.1 In alle gevalle van kombinasie word ‘n geskrewe ooreenkoms opgestel
en aan die betrokke kerkrade vir goedkeuring voorgele. Indien van toepassing
rhoet Artikel 13 van die Kerkorde in ag geneem word.

2.2 Nadat die kerkrade die ooreenkoms goedgekeur het, word die ooreen
koms aan die betrokke ring/ringskommissie vir bekragtiging voorgele. Nadat
laasgenoemde bekragtiging verkry is, of op ‘n datum wat in die ooreenkoms
bepaal word, word die ooreenkoms van krag.

2.3 Die ooreenkoms kan, ná wedersydse kennisgewing, gewysig ofbeeindig
word indien al die betrokke kerkrade, in hul aparte vergaderinge, hul goed
keuring daaraan heg.

21. REGLEMENT VIR DIE REELING VAN EIENDOMME, GOEDERE
ENFONDSE

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 gere
gistreer.

1.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die Algemene
Kommissie vir Fondse (AKF) ingevolge besluite van die Algemene Sinode, met
uitsondering van:
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1.3.1 die fondse wat deur die Agemene Kommissie vir die Diens van Barm
hartigheid as geregistreerde Welsynsorganisasie en Fondsinsarnelingsorgani
sasie statutêr verantwoord moet word;

1.3.2 fondse van die Algemene Jeugkornmissie en

1.3.3 fondse van die Algemene Kommissie vir Sending en Evangelisasie, ni.
CLF, Merna en NC Sendingpers;

1.3.4 Algernene Kommissie vir Kerklike Media en

1.3.5 Hugenote-Kollege

1.4 Die Algemene Kommissie vir Fondse is bevoeg om in opdrag van die
Algemene Sinode en met raadpleging van die Algemene Sinodale Kommissie,
enige regshandeling wat verband hou met die beskikking, verkryging, ontvangs
van testamentêre bemakings, vervreemding, beswaring of versekering van die
betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende:

1.4.1 Cm oordrag van alle eiendomme, goedere of fondse van die ontbinde
Raad van Kerke te ontvang.

1.4.2 Cm 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 Algemene Kommissie vir Fondse hanteer en
beheer word. Wanneer skenkings en bemakings volgens wetlike eise anders
hanteer moet word, moet die korrekte voorskrifte nagekorn word met verant
woording aan die Algemene Kommissie vir Fondse.

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/bernaking vir ‘n goedgekeurde werksaamheid ge
doen word, mag die betrokke kommissie dit daarvoor aanwend.

1.4.2.4 Indien ‘n kommissie ‘n skenking/bemaking wil aanwend vir ‘n doel of
werksaarnheid waarvoor daar nog nie goedkeuring ontvang is nie, moet die
advies en goedkeuring van die Algernen Kommissie vir Fondse eers verkry word.

1.4.2.5 Ingeval die Algernene Kommissie vir Fondse nie goedkeuring gee nie,
mag die kommissie horn na die Algemene Sinodale Kommissie wend.

1.4.3 Orn eiendornme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te
verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in pand, as
sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar.

1.4.4 Cm gelde onder sy beheer te belê in aandele, skuldbriewe, staats- of
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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.

1.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree
die Algemene Kommissie vir Fondse sonder meer bepaalde lasgewing sowel
eisend as verwerend ten behoewe van die Algemene Sinode op ná raadpleging
van die Algemene Regskommissie.

1.6 Ten einde hierdie handelinge te verrig, word alle stukke onderteken deur
twee lede van die Algemene Kommissie vir Fondse wat daartoe deur die
Algemene Kommissie vir Fondse gemagtig is.

1.7 Die Algemene Sinode het geen aanspraak op die eiendomme, goedere
en fondse wat aan samestellende sinodes, ringe of kerkrade behoort en onder
aparte reglemente besit en beheer word nie.

1.8 Waar enigevaste eiendom aan die Ned GerefKerk geskenk of nagelaat word
ten behoewe van ‘n werksaamheid of inrigting binne die gebied van ‘n sinode, word
dit met wedersydse instemming vir beheer en administrasie opgedra aan die
bet-rokke sinode om vir die werksaamhede of inrigting aangewend te word.

1.9 Eiendomme wat voor die totstandkoming van die Algemene Sinode van
die Ned GerefKerk in gefedereerde verband gevestig was (soos byvoorbeeld die
eiendomme onder die toesig en beheer van die Algemene Sondagskoolkommis
sie) het in 1962 met kerkvereniging die eiendomme van die Ned GerefKerk in die
algemene sinodale verband geword. Transportaktes van sodanige eiendomme
wat op naam van die verskilende sinodes geregistreer staan, kan met die oog op
besparing van oordragkoste, onveranderd bly. Enige handeling in verband met
sodanige eiendomme geskied egter in terme van die bepalings van hierdie
Reglement. Hierdie eiendomme kan verbind of vervreem word volgens die
bepalings in die Kerkorde van die betrokke sinode in wie se naam dit geregistreer
is, slegs nadat die Algemene Kommissie vir Fondse daaroor besluit het.

1.10 In geval van ontbinding van die Algemene Sinode moet alle eiendomme,
goedere en fondse tussen die samestellende sinodes na verhouding van die getal
belydende lidmate binne die gebied van elke sinode ten tyde van die ontbinding
verdeel word.

2. SINODALE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

2.1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in sinodale verband is ‘n regsper
soon en die sinode of sy gemagtigde(s) is sy orgaan/organe.

2.2 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk van/in is
dus die eienaarvan alle roerende en onroerendebates wat deur die sinodebeheer
en verkry word en vaste eiendom word in die naam van Die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk van/in geregistreer.

72



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 13 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 sybeheer tebelê in staats-of munisipale effekt~ by erkende
banke of bouverenigings, of uit te leen op eerste verband oor vaste eiendom ofander
sekuriteit wat hy mag goeddink en om sod anige 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 Niederduitse Gereformeerde Kerk in ringsverband is ‘n regspersoon
en die ringsvergadering of sy gemagtigde(s) is sy orgaan.

3.2 Die Nederduitse Gereformeerde Ring van is dus die eienaar van
alle roerende en onroerende bates wat deur die Ring beheer en verkry word en vaste
eiendom word in die naam van Die Nederduitse Gereformeerde Ring van
geregistreer.

3.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur ‘n 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 reses met die goedkeuring van die Ringskommissie, enige regshandeling wat
verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring of ver
sekering 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.
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3.4.3 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.

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/ringskom
missie. Die ring word egter ten sterkste aanbeveel om in sodanige situasies die
advies van die Sinodale Kommissie vir die Kerkorde/Regskommissie te verkry.

4. GEMEENTELIKE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

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

4.2 Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente 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 Gerefor
meerde Genieente geregistreer.

4.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die kerkraad
met jaarlikse versiag aan die gemeente en die ring.

4.4 Die kerkraad is bevoeg om enige regshandeling wat verband hou met
die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring of versekering van die
betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende:

4.4.1 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 sybeheer te belê in staats- ofmunisipale effekte, by erkende
banke ofbouverenigings, 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 Kerk
orde/Regskommissie te verkry.

(Bostaande is besluit met dien verstande dat punte Z 3 en 4 as leidrade vir sinodes
dien.)
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22. REGLEMENT VIR DIE VROUEDIENS

1. INLEIDENDE OPMERKTNGE

1.1 Die basis vir hierdie riglyne is Artikel 55 van die Kerkorde en die
Reglement vir die dienswerk van gelowiges.

1.2 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.

1.3 Sodanige huishoudelike bepalinge en wysiginge daarvan, geld eers
nadat die betrokke kerkvergadering sy goedkeuring daaraan verleen het.

1.4 Hierdieriglynekan slegs deurdie AlgemeneSinodein sitting gewysig word.

2. RIGLYNE VIR DIE VROUEDIENS/AKSJE

2.1 NAAM: Die Vrouediens van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

2.2 Grondslag: Die Woord van God, soos vertolk deur die belydenisskrifte
van die Ned Geref Kerk.

2.3 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 en
Evangelisasie, Diens van Barmhartigheid, Gemeentebediening, Jeugarbeid en
Leer en Aktuele Sake.

3. GERIGTHEID

Die Vrouediens is gerig op al die vrouelidmate van die gemeente.

4. GEMEENTELIKE ORGANISASIE

4.1 Die algemene organisasie van die plaaslike Vrouediens en die koördine
ring van die werksaamhede van die verskillende wyke word deur die gemeen
tekomitee gedoen.

4.2 Samestelling van die gemeentekomitee

4.2.1 ‘n Voorsitter, ondervoorsjttei~ sekretaresse en, waar nodig, ‘n tesouriere,
gekies op ‘n algemene vergadering van vrouelidmate, met byvoeging, na gelang
elke sinode besluit, van

4.2.2 die leidsters van die wyke, of wyksgroepe, of dienskomitees/groepe;

4.2.3 eggenotes van gemeenteleraars;
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4.2.4 verteenwoordiging van die kerkraad.

4.3 Bevoegdhede van die gemeentekomitee

Die gemeentekomitee
4.3.1 reel byeenkomste van vrouelidmate;

4.3.2 benoem ‘n uitvoerende komitee en sodanige subkomitees as wat nodig
mag wees;

4.3.3 beveel name van vrouelidmate aan virbenoeming in kommissies van die
kerkraad soos dit deur die kerkraad bepaal word;

4.3.4 lewer versiag aan die kerkraad en onderneem die skakeling met die
ringskomitee en die sinodale komitee;

4.3.5 hanteer en beheer fondse binne die raamwerk van verantwoording aan
die betrokke kerkvergadering.

5. RINGSORGANISASIE

5.1 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.

5.2 Samestelling van die ringskomitee

5.2.1 ‘n Verteenwoordigster(s) uit elke gemeentelike Vrouediens in die rings
verband;

5.2.2 ‘n verteenwoordigster(s) van die ring;

5.2.3 ander verteenwoordigers na gelang elke sinode besluit;

5.3 Bevoegdhede van die ringskomitee

Die ringskomitee
5.3.1 benoem ‘n voorsitster, ondervoorsitster en sekretaresse, wat ook as ‘n
uitvoerende komitee optree;

5.3.2 reel een maal per jaar ‘n ope ringskonferensie, en verder sodanige
kursusse as wat nodig geag word;

5.3.3 ontvang verslae van die gemeentekomitees in die ringsgebied, en lewer
op grond daarvan aan die ringsvergadering verslag;

5.3.4 beveel name van vrouelidrnate aan virbenoeming in die kommissies van
die ring SOOS die ring bepaal;
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5.3.5 hanteer, beheer en administreer beskikbare fondse.

6. S1NODALE ORGANISASIE

6.1 Die verspreiding van inligting, die verskaffing van advies op aanvraag,
en die organisasie van gesamentlike onderneminge word deur die sinodale
komitee behartig.

6.2 Samestelling van die sinodale komitee

6.2.1 ‘n Voorsitstet~ ondervoorsitster, sekretaresse en tesouriere soos deur die
sinodale konferensie of sinodale komitee verkies, en na gelang elke sinode
besluit:

6.2.2 ‘n verteenwoordigster(s) deur elke ringskomitee aangewys;

6.2.3 die aktuarius van die sinode;

6.2.4 een verteenwoordiger van elke kommissie van die sinode waarin die
Vrouediens ook verteenwoordiging het.

6.3 Bevoegdhede van die sinodale komitee

Die sinod ale komitee
6.3.1 reel een maal elke vier jaar voor die gewone vergadering van die sinode
‘n sinodale konferensie, bestaande uit verteenwoordigers uit elke gemeente;

6.3.2 doen aanbevelings by ringskomitees en by die sinode oor sake in verband
met die Vrouediens;

6.3.3 lewer verslag oor die werksaamhede van die Vrouediens in die sinodale
gebied aan die sinode;

6.3.4 beveel name van vrouelidmate aan vir benoeming met voIle stemreg in
sinodale kommissies van die sinode soos die sinode besluit;

6.3.5 benoem ‘n uitvoerende komitee en ander subkomitees soos wat nodig
mag wees;

6.3.6 hanteer, beheer en administreer fondse wat ingevolge die sinodale be
groting beskikbaar is.

7. ALGEMENE SINODALE ORGANISASIE

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

7.2 Samestelling van die Algemene Komitee
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7.2.1 Twee verteenwoordigsters uit elke sinodale gebied, verkieslik die voor
sitter en visevoorsitter van die betrokke sinodale kornitee;

7.2.2 die aktuarius van die Aigemene Sinode;

7.2.3 een verteenwoordiger uit elke kommissie van die Algemene Sinode
waarin die Vrouediens verteenwoordig is.

7.3 Bevoegdhede van die Aigemene Komitee

Die Algemene Komitee
7.3.1 bewerkstellig gereelde onderlinge gedagtewisseiing en noue samewer
king tussen die vrouedienste in die sinodale gebiede;

7.3.2 adviseervrouedienste oor probieme of sake wat deur die sinodale vroue
dienste na die Algemene Kornitee verwys word;

7.3.3 is die adviserende spreekbuis van die vrouelidmate in sakevan aigemene
belang;

7.3.4 doen versiag aan die Algemene Sinode;

7.3.5 stel lektuur en ander huipmiddeie wat vir die vrouedienste tot nut kan
wees, beskikbaar;

7.3.6 beveel name van vrouelidmate aan virbenoeming in kommissies van die
Aigemene Sinode, soos deur die Algemene Sinode bepaal;

7.3.7 hanteer, beheer en administreer beskikbare fondse op ‘n ad hoc-basis,
soos byvoorbeeld vergaderkoste.

23. TUGREGLEMENT

1. ALGEMENE BEPALINGS

1.1 ‘n Tugondersoek deur ‘n kerkvergadering begin wanneer ‘n kerkraad of
‘n ring (ringskommissie) ‘n skriftelike kiag ontvang of van ‘n verspreidende
nadelige gerug of beweerde sonde kennis neem.

1.2 Voordat ‘n kiag of’n gerug na die aangeklaagde deurgestuur word, word
nagegaan of die inhoud daarvan ‘n tugwaardige sonde ingevoige Artikel 61.1
van die Kerkorde aandui en dat die bewerings die aard, pick en tyd van die
beweerde sonde vermeld.

1.3.1 In die geval van ‘n kiag is die klaer en die aangeklaagde partye.

1.3.2 Die ondersoekkommissie of betrokke kerkvergadering mag beide in die
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geval van ‘n klag en ‘n nadelige gerug self ook getuies inroep ten einde alle
moontlike inhigting rondorn die kiag of gerug in te win.

1.3.3 Die doel van die voorlopige ondersoek deur ‘n kommissie is om alle
moontlike inligting rondom die saak in te win.

1.3.4 Die versiag van die kommissie wat alle tersaaklike inhigting na yore kan
bring, word aan die betrokke kerkvergadering en partye voorgele.

1.3.5 Die finale ondersoek deur ‘n kerkvergadering is om die waarheid van
die bewerings te bepaal en toepaslike stappe te doen.

1.3.6 Getuies kan weer vir die ondersoek dour die kerkvcrgadering opgeroep
word.

1.4 ‘n Kiag kan nie deur ‘n klaer sondor die toestemming van die kerkver
gadering en die aangeklaagde teruggetrek word nie.

1.5 Geen party is geregtig om ter vergadering deur ‘n pleitbesorger byge
staan te word nie.

1.6 Waar ‘n party, nadat aan horn behoorlik kennis gegee is van die onder
soek weier om te verskyn of geen aanvaarbare redes vir sy afwesigheid aanvoer
nie, word die ondersoek in sy afwesigheid voortgesit.

1.7 Behoudens die reelings in Bepaling 1.6 hierbo word die ondersoek
deurgaans in die teenwoordigheid van die partye voortgesit en vrae kan dour
die aanwesiges oor en weer gestel word.

1.8 Die lode van ‘n ondersoekkommissie of regskommissie het voile sittings
reg in die kerkvergadering by die finale ondersoek.

1.9 In ‘n ondersoek neem die kerkvergadering steeds die aard en oogmerk
van die tug soos in Artikel 59 van die Kerkorde ornskryf in ag.

1.10 Suiwering van ‘n kerkvergadering

1.10.1 ‘n Kerkvergadering wat die finale ondersoek waarneem, word met ‘n
volstrekte meerderheid van die lode gekonstitueer. Na die konstituering suiwer
die voorsitter die vergadering en die volgende moot hulle onttrek:

1.10.1.1 diepartye;

1.10.1.2 lode van die vergadering wat in die eerste of tweede graad aan enige
van die partye verwant is;

1.10.1.3 getuies.
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1.10.2 Die lede van die ondersoekkommissie/ringskommissie/regskommissie
se sittingsreg word nie geraak omdat hulle die ondersoek behartig het nie.

1.10.3 Die lede van die vergadering wat na die suiwering oorbly, gaan dan
voort met die finale ondersoek.

1.10.4 ‘n Lid wat by die aanvang van die finale ondersoek sitting neem, behou
sy sittingsreg totdat die saak afgehandel is, behaiwe in die geval van afwesig
heid, wanneer hy sy sittingsreg tydens die verdere duur van die ondersoek
verbeur.

1.10.5 Kerkraadslede wat in die amp bevestig word solank die ondersoek van
die tugsaak voortduur, neem ook nie sitting by die behandcling van die saak nie.

1.11 Koste

1.11.1 As algemene reel geld dat die koste van tugsake na aanleiding van ‘n
nadelige gerug of ‘n kiag by ‘n kerkraad en ‘n ring op die rekening van die
betrokke kerkvergadering koni, met dien verstande dat die partye self vir die
koste van hul onderskeie getuies verantwobrdelik is.

1.11.2 Alleen appellante, hetsy kragtens die tugregelement of die reglement vir
die beslegting van kerklike geskille, en persone en instansies wat ‘n gravamen
teen ‘n besluit van die Algemene Sinode indien, kan geheel of gedeeltelik
verantwoordelik gestel word vir die vereffeningvan die koste van hul sake, tensy
die kerkvergadering anders besluit.

1.11.3 ‘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:

1.11.3.1 Koste verbonde aan die opstel en die duplisering van stukke;

1.11.3.2 Koste van die versending of verspreiding van stukke;

1.11.3.3 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede van die ondersoekkom
missies;

1.11.3.4 Noodsaaklike reis- en verblyfkoste van lede van die kerkvergadering
volgens die sinodale skaal in hierdie verband.

1.11.4 Professionele regskoste mag nie in berekening gebring word nie.

1.11.5 Nadat die beraming goedgekeur is, besluit die vergadering aan wie
betaling moet geskied en wie die koste aan die tugsaak verbonde moet dra. Die
skriba behartig die administrasie van die koste.

1.11.6 Indien ‘n party aandring op ‘n buitengewone vergadering van die sino
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dale kommissie of van die sinode of die Algernene Sinode vir die oorweging van
sy saak, moet hy, voordat die vergadering kennis gegee word, ‘n bedrag as
kostewaarborg inbetaal soos deur die verantwoordelike kommissie wat in
spoedeisende sake narnens die betrokke kerkvergadering handel, vasgestel is.

2. BEPALINGS VIR DIE KERKRAAD

2.1 Na ontvangs van ‘n kiag of nadelige gerug benoem die kerkraad, indien
hy dit nodig ag, ‘n kommissie van ondersoek.

2.2 Die kerkraad /kornrnissie voorsien die aangeklaagde of persoon oor wie
die gerug gaan van ‘n skriftelike kiag of die inhoud van ‘n nadelige gerug in skrif.

2.3 In die geval van ‘n kiag word die partye opgerocp om saam met hul
getuies vir die ondersoek aan te meld.

2.4 In die geval van die nadelige gerug word die partye of die persoon om
wie die nadelige gerug gaan opgeroep om saarn met hul getuienis vir die
ondersoek aan te meld.

2.5 Die kerkraad neern die stukke in teenwoordigheid van die partye in
behandeling. Die partye mag verdere getuienis aanvoer en verduidelikings gee.

2.6 Nadat die partye die vergadering verlaat het, neern die kerkraad ‘n
besluit.

2.7 Die ondersoekkomrnissie mag die kerkraad in sy besluitnerning adviseer.

2.8 Indien bevind word dat ‘n kiag of gerug waar is word tugmaatreels soos
in Artikel 64.1 of 2 van die Kerkorde bepaal toegepas.

2.9 Indien die persoon wat ingevolge Artikel 65 reg van appèl het, horn deur
die beslissing van die kerkraad veronreg voel, kan hy binne 30 dae nadat hy van
die beslissing kennis geneem het, horn op die ring beroep. Die redes vir die appèl
moet aangedui word.

2.10 Die kerkraad lê alle stukke wat op die appèl betrekking het op aanvraag
aan die ringskommissie voor.

3. BEPALINGS VIR DIE RING

3.1 Appèl teen ‘n tuguitspraak

3.1.1 By ontvangs van ‘n appèl vra die ringskornrnissie alle nodige stukke by
die kerkraad aan en roep die appellant en verteenwoordigers van die betrokke
kerkraad op vir die aanhoor van die appel. Die kerkraad het die reg om skriftelik
kornmentaar te lewer op die redes van die appèl.

3.1.2 By die ringskornrnissieondersoek na die appèl word genoegsarne



geleentheid gegee vir die beredenering van die appèl. Nuwe getuienis op punte
van onduidelikheid kan toegelaat of aangevra word.

3.1.3 Die ringskommissie stel sy gevolgtrekkinge en aanbevelings op skrif en
lê dit tesame met alle stukke wat op die appèl betrekking het, aan ‘n gewone of
buitengewone vergadering van die ring voor, wat op grond van die geskrewe
stukke oor die redes vir die appèl beslis. Die beslissing word skriftelik aan die
partye bekend gemaak. Die gevolgtrekkinge is na die vergadering van die ring
op aanvraag vir die partye beskikbaar.

3.1.4 Die afgevaardigdes van die kerkraad teen wie se beslissing geappelleer
word, bet nie sittingsreg in die ring by die behandeling van die appèl nie.

3.2 Kiag of gerug

3.2.1 Wanneer ‘n kiag teen ‘n ampsdraer ontvang word, of van ‘n nadelige
gerug kennis geneem word, stel die ringskommissie die aangeklaagde volgens
Bepaling 1.2 daarvan in kennis en tref reelings dat ‘n voorlopige ondersoek na
die kiag of gerug so gou moontlik deur die ringskommissie gedoen word.

3.2.2 Waar ‘n tugondersoek reeds begin het (1.1), en die aangeklaagde of die
persoon oor wie die nadelige gerug gaan uit die amp bedank of hom/haar
onttrek, gaan die ringskommissie en die ring voort om al1e beskikbare inligting
in te win en dit te notuleer.

Die vergadering mag ook bepaalde gevolgtrekkinge maak. Al hierdie
stukke word dan aan die kerkvergadering deurgegee wat op daardie tydstip
tugbevoegdheid oor die betrokkene bet, vir tugtoepassing, indien nodig.

3.2.3 In gevalle van beweerde ergerlike wangedrag deur ‘n ampsdraer, bet die
ringskommissie die bevoegdheid om, nadat die kiag ontvang is of van ‘n
nadelige gerug kennis geneem is, die betrokke ampsdraer in die diens te stuit,
tensy die ringskommissie van oordeel is dat die kiag van alle waarheid ontbloot
is. Die stuiting geskied met verantwoording aan die ring en met kennisgewing
aan die betrokkene en aan die kerkraad of instansie in wie se diens by staan.

3.2.4 Indien ‘n ringskommissie bevind dat die kiag of gerug ongegrond is, wys
hy dit voorlopig van die hand met kennisgewing aan die partye. Hierdie bevin
ding bly van krag totdat die ring dit by sy eersvolgende vergadering bekragtig
of verwerp.

3.2.5 Indien die ringskommissie oordeel dat die kiag ofgerug nie sondergrond
is nie, stel hy sy versiag op skrif en roep binne ‘n redelike tyd die ring vir ‘n finale
ondersoek byeen. Aan hierdie ringsvergadering en die partye lê die ringskorn
missie die versiag van sy ondersoek (dws. die toepaslike gedeeltes van sy notules
en bylaes) voor.

3.2.6 Indien die ring dit wenslik ag, kan by ‘n ander ring in dieselfde sinodale
gebied vra om die voorlopige of finale ondersoek oor te neem en af te handel.
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3.2.7 Die ring neern die stukke in teenwoordigheid van die partye in behan
deling. Verdere getuienis kan aangebied word. Die ring kan ook verdere ge
tuienis aanvra.

3.2.8 In alle gevalle beslis die ring finaal oor die kiag of gerug en rnaak dit aan
die partye bekend. Indien die aangeklaagde dit verlang, word aan horn ‘n afskrif
van die gevolgtrekkinge van die ring gegee.

3.2.9 Indien bevind word dat die klag of gerug waar is, word tugrnaatreels
soos in Artikel 64.3 van die Kerkorde bepaal, toegepas.

3.2.10 Indien ‘n persoon wat onder Artikel 65 van die Kerkorde reg van appel
het, daarvan gebruik wil rnaak, moet hy binne 30 dae nadat hy die beslissing van
die ring ontvang bet, na die sinodale kommissie of sinode appelleer. Die redes
van appel word duidelik geformuleer.

3.2.11 Die ring stuur op aanvraag alle stukke wat op die appel betrekking bet,
asook ‘n skriftelike kornrnentaar op die redes van appel, aan die sinodale
kommissie of sinode deur.

3.2.12 Indien daar geen vergadering van die siriodale kommissie of sinode na
wie geappelleer word, binne ‘n redelike tyd in vooruitsig is nie, moet ‘n appellant
wat teen ‘n tugmaatreel appelleer, vooraf die beraarnde koste van ‘n buiten
gewone vergadering van die sinodale kommissie/sinode by die skriba daarvan
inbetaal, by gebrek waarvan sy appèl oorstaan tot die eersvolgende vergadering
van die sinodale kommissie.

4. BEPALINGS VIR DIE SINODALE KOMMISSIE/SINODE

4.1 Appèl teen ‘n tuguitspraak

4.1.1 By ontvangs van ‘n appel stuur die skriba van die sinodale kommissie ‘n
afskrif van die gronde van appèl na die ringskornrnissie en vra al die stukke in
Bepaling 3.2.11 vermeld.

4.1.2 Die skriba van die sinodale kommissie lê al die stukke wat op die appèl
betrekking het aan die sinodale regskornrnissie voor vir advies aan die sinodale
kommissie of buitengewone vergadering van die sinode, of aan die tydelike
regskomrnissie van die sinode vir advies aan die sinode.

4.1.3 Indien die sinodale regskommissie of tydelike regskommissie dit nodig
ag of daartoe versoek word, kan die appellant en verteenwoordiger van die ring
voor horn verskyn ten einde deur beredenering die geskrewe stukke toe to hg.
Die regskornrnissie he sy gevolgtrekkinge en aanbevelings skriftelik aan die
sinodale kommissie of sinode voor.

4.1.4 Lede van ‘n mindere vergadering wat reeds ‘n uitspraak in die saak
gernaak het, het nie sittingsreg in die sinodale kommissie of sinode nie. Lode van
die sinodale kommissie teen wie se beslissing geappelleer word, het geen sitting
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in die sinode nie. Die sittingsreg van lede van die tydelike of permanente
regskommissie bly onaangetas.

4.1.5 Aan diebegin van die ondersoek verklaar die voorsitter van die sinodale
kommissie of sinode die vergadering ges~lote. Daarna word die appèl oorweeg
in die hg van die advies van die regskommissie, en die beshissing word aan die
appellant bekend gemaak.

4.1.6 Waar ‘n persoon ingevolge Artikel 65.2 van die Kerkorde ‘n reg van appèl
na die Algemene Sinode bet, en hy daarvan gebruik wil maak, moet hybinne 30
dae nadat by die beslissing van die sinode/sinodale kommissie ontvang het, sy
appel na die skriba van die Algemene Sinodale Kommissie deurstuur. Die redes
van appèl word duidelik geformuleer.

4.1.7 Op versoek lê die skriba van die sinodale kommissie/sinode alle stukke
wat op die appèl betrekking bet, aan die skriba van die Algemene Sinodale
Kommissie voor.

5. BEPALINGS VIR DIE ALGEMENE SINODE

5.1 Die vohledige stukke wat op ‘n appCl teen die beslissing van ‘n sinode
betrekking het, word minstens drie maande voor die vergadering van die
Algemene Sinode in die hande van die skriba van die Algemene Sinodale
Kommissie gestel.

5.2 Die vergadering word bedien met gevolgtrekkinge en aanbevehings van
die tydelike Regskommissie van die Algemene Sinode of van die Algemene
Regskommissie in geval van ‘n buitengewone Algemene Sinode.

5.3 Op ‘n geslote vergadering beoordeel die Algemene Sinode die saak en
stel die partye dienooreenkomstig in kennis. Afgevaardigdes van ‘n sinode teen
wie se beshissing geappelleer word, bet nie sittingsreg in die Algemene Sinode
wanneer die appèl behandel word nie.

6. OPHEFFING VAN DIE TUG OF VERDERE TUG MAATRE~LS

In geval van voiharding in die sonde of verset teen tugmaatreels en die nood
saakhikheid van die toepassing van verdere tugmaatreels, of van die opheffing
van bestaande tugmaatreCls kom ‘n nuwe saak na yore en word dit behandel
deur die personeel van die betrokke kerkvergadering wat op die tydstip in diens
is of daartoe afgevaardig word.

24. REGLEMENT VIR DIE BESLEGTING VAN KERKLIKE GESKILLE

1. BEPALINGE VIR DIE KERKRAAD

1.1 In gevahle van geskille tussen hidmate van die gemeente wat onder die
aandag van die kerkraad kom, benoem die kerkraad, indien hy dit nodig ag ‘n
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kommissie uit sy midde wat dit as sy eerste taak moet sien om die geskil op ‘n
broederlike wyse byte lê.

1.2 Oordeel die kerkraad dat dit nie nodig is om eers ‘n kommissie van
ondersoek aan te stel nie, of iiidien die kommissie wat benoem is, nie die geskil
op ‘n broederlike wyse kan bylê nie, word die partye opgeroep om hul geskil
aan die kerkraad vir beslissing voor te lê.

1.3 Die kerkraad beslis oor die geskil, notuleer sy bevinding sowel as die
gronde daarvoor en gee skriftelik aan die partye daarvan kennis.

2. BEPALINGE VIR DIE RING

2.1 ‘n Belydende lidmaat of ‘n kerkvergadering wat horn deur die 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 30 dae nadat hy die besluit van
die kerkraad ontvang het, skriftelik by die skriba van die ring waarbinne die
betrokke gemeente ressorteei~ kennis van appèl teen die besluit gee met skrifte
like kennisgewing aan die skriba van die kerkraad (vgl. Artikel 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 skriftelike
instemming met die reeling betuig.

2.3 Die appellant moet binne 30 dae nadat hy kennis van appèl gegee het,
die ringskriba voorsien van ‘n duidelike, skriftelike uiteensetting van die gronde
van sy appèl anders ven’al sy reg op appèl.

2.4 Die skriba van die ring verkry by die kerkraad alle stukke wat op die
appel betrekking het en besorg dit aan die ringskomrnissie.

2.5 As eerste instansie neem die ring geskille tussen kerkraadslede, tussen
kerkrade, en tussen kerkrade en lidmate van die gemeentes in behandeling.

2.6 Die ringskornmissie vergader so spoedig moontlik en roep die partye
wat in die geskil betrokke is op om hul geskil aan die ringskommissie vir
beslissing voor te lê. Indien die ringskommissie ‘n bevredigende 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 verslag vir die ring op en roep so spoedig moontlik ‘n vergade
ring van die ring byeen, met oproeping van die betrokke partye en hul getuies.

2.7 Aan die hand van die beredenering en/of getuienis wat voor horn
gelewer is, sowel as aan die hand van die ringskommissie se verslag, kom die
ring tot ‘n bevinding wat hy saam met die gronde daarvoor notuleer. Skriftelike
kennis hiervan word aan die partye gegee.
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3. APPEL TEEN DIE BESLISSING VAN DIE RING

Appè~ 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 n-i~t die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde, by die skriba van
die sinodale kommissie en desverkiesend daarna by die skriba van die sinode
aangeteken word.

4. APPEL TEEN DIE BESLISSING VAN DIE SINODE

Ingevolge Artikel 44.3 van die Kerkorde kan alleen sake in verband met leerge
skille of geskille tussen sinodes onderling of tussen sinodes en mindere vergade
ringe by wyse van hoer beroep voor die Algernene Sinode dien. Dieselfde
voorskrifte met betrekking tot die behandeling van leertug deur die Algemene
Sinode, is ook met betrekking tot die behandeling van geskille van toepassing.

5. GRAVAMEN TEEN ‘N BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE

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. Die sinode of
sinodale kommissie oorweeg die beswaar en indien dit gehandhaaf word, word
dit by wyse van ‘n beskrywingspunt aan die Algemene Sinode vir oorweging
voorgelê.

5.2 Die indiener van ‘n gravamen word by die aanvang van sy saak in kennis
gestel van die feit dat die eventuele koste van die saak van hom 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 Reglement 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 Reglement deur die Algemene Sinode
aangebring mag word, in werking tree sodra die Acta van die Algemene Sinode
verskyn. Intussen word alle tugsake en sake met betrekking tot kerkregtelike
geskille volgens die bestaande reglemente behandel.
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BESLUITE OOR FUNKSIONERING VAN DIE ALGEMENE SINODE

1. BETER SKAKELING TLJSSEN KOMMISSIES VAN DIE ALGEMENE
SINODE

Die Algemene Sinode dra dii 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 ongekoordincerd voort te gaan.

2. PROSEDURE TER VULLING VAN VAKATURES

By die ontstaan van vakatures in reeds bestaande poste vir predikante in al
gemene sinodale diens word die volgende prosedure gevolg:
2.1 Die betrokke kommissie ondersoek alternatiewe werkwyses om die
noodsaaklikheid van ‘n eie (of gedeelde) ~05 vir ‘n predikant in algemene
sinodale diens te probeer ondervang;

2.2 Indien die kommissie bevind dat by sonder die dienste van ‘n predikant
in algemene sinodale diens kan funksioneer, trcf hy die nodige maatreCls en
rapporteer so aan die Algemene Sinodale Kommissie. Indien die nuwe maatreëls
ook ‘n gewysigde begroting vereis, word dii aan die Algemene Kommissie vir
Fondse voorgele;

2.3 Indien die kommissie bevind dat ‘n eie (of gedeelde) ~05 vir ‘n predikant
in algemene sinodale diens tog noodsaaklik is, word vertoë aan die Algemene
Sinodale Kommissie voorgele wat die volgende bevat:

‘n Oorsig van maatreCls wat reeds getref is om die noodsaaklikheid van ‘n
~05 vir predikant in algemene sinodale diens te probeer uitskakel.

• ‘n Motivering waarom die dienste van ‘n predikant in algemene sinodale
diens tog noodsaaklik is.

2.4 Wanneer die Algemene Sinodale Kommissie die motivering van die
betrokke kommissie oorwceg, word die kommissie en die Algemene Kommissie
vir Fondse deur een lid elk verteenwoordig.

2.5 Die besluit van die Algemene Sinodale Kommissie is bindend en kan
slegs deur die Algemene Sinode gewysig word.
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3. ONTVANKLIKHEID VAN SAKE BY KOMMISSIES VAN DIE
ALGEMENE SINODE

3.1 Aangesien die Algemene Sinodale Kommissie spoedeisende sake na
mens die Algemene Sinode hanteer (Regi. A.S.K, pt. 3.2) is alleen die aangeleent
hede wat binne die bevoegdheid van die Algemene Sinode val, by die Algemene
Sinodale Kommissie ontvanklik.

3.2 Slegs instansies wat die Algemene Sinode mag nader (Reglement van
orde, 6.1), mag hulle ook na die Algemene Sinodale Kommissie tussen sinodes
wend.

3.3 Met die oog op sinvolle advies aan die Algemene Sinode en die uitvoer
ing van hul opdrag, kan kommissies van die Algemene Sinode en ooreenstem
mende kommissies van die sinodes met mekaar skakel, met dien verstande

3.3.1 dat hulle binne hulle opdragte bly;

3.3.2 dat kommissies van die Algemene Sinode nie die terrein van die sinodes
oorskry nie;

3.3.3 dat hulle nie opdragte aanvaar wat nie deur die Algemene Sinode/
Algemene Sinodale Kommissie aan hulle gegee is nie.

3.4 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.

3.5 Op die terreine onder die bevoegdheid van die Algemene Sinode wat nie
onder ander kommissies ressorteer nie, kan die Algemene Sinodale Kommissie
direk genader word deur instansies soos in 3.2 vermeld.

3.6 Waar raakvlakke voorkom, mag kommissies met mekaar skakel ten
einde oorvleueling en duplisering uit te skakeL
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FUNKSIONELE BELEIDSBESLUITE

1. OPTREDE EN BEOORDELING VAN DIE AFRIKAANSE
PROTESTANTSE KERK

1.1 Lidmaatskap

1.1.1 Waneer lidmate uit ons kerk bedank om na die Afrikaanse Protestantse
Kerk oor te gaan, word aan hulle ‘n gewone vorm oorhandig wat verklaar dat
hul lid maatskap in ons kerk beëindig word.

1.1.2 Daar is geen outomatiese verval van lidmaatskap nie. Lidmate moet
pertinent bedank om hul lidmaatskap te beeindig. Die prosedure wat vir die
hanteringvan hierdiebedankinggevolgmoet word, is soos deurdieverskillende
sinodes se bepalinge neergelê.

1.1.3 Indien ‘n lidmaat nie pertinent bedank nie, rnaar we] die uitbreiding van
die Afrikaanse Protestantse Kerk daadwerklik bevorder, maak hy horn skuldig
aan skeurmakery en is aldus tugwaardig.

1.1.4 Onder huidige omstandighede en tot tyd en wyl ander gegewens na yore
kom, word met lidmate wat terugkom uit die Afrikaanse Protestantse Kerk
gehandel volgens die besluite omtrent die tweede groep van erkenning van
kerke (besluit ASK 10/3/87) naamlik “dat bewyse van lidmaatskap nie aanvaar
word nie voordat ‘n gesprek met die applikant gevoer is oor punte van verskil

en voordat die kerkraad oortuig is dat die applikant oor die nodige kennis
beskik van en instemmingbetuig met die leer van die Ned GerefKerk”.

1.2 Status van Predikante

Hier geld as algemene reel die cen wat ncergele is in punt 8.1.3 van die Reglement
vir die Status van Predikante dat wanneer ‘n predikant horn in woord en daad
met die Afrikaanse Protestantse Kerk vereenseiwig, by sy status as evangelie
dienaar in ons kerk verbeur. Indien ‘n emeritusleraar by die nuwe kerk betrokke
raak, verbeur by sy status as evangeliedienaar, rnaar sy pensioen word in die hg
van die reglement van die betrokke pensioenfonds hanteer.

1.3 Optrede in die Ned GerefKerk deur leraars van die Afrikaanse Protestantse
Kerk

Aihoewel die diskresie om onder Artikel 48.3.3 van die Kerkorde bevoegde
leraars van kerke met ‘n gereformeerde behydenis uit te nooi om ‘n erediens in
ons kerk te lei, prinsipieel by die kerkraad berus, oordeel die Algemene Sinodale
Kommissie dat in die huidige praktiese omstandighede evangeliedienaars van
die Afrikaanse Protestantse Kerk nie as bevoeg (Artikel 48.3.3) beskou word om
die Evangelie met seen in die Ned Geref Kerk te verkondig nie en derhalwe nie
deur kerkrade genooi rnoet word nie. Dit shuit in die bediening van die sakra
mente en alle liturgiese handelinge.
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1.4 Optrede van predikante van die Ned Geref Kerk

1.4.1 Net soos lidmate (1.1.3 bo), is predikante van ons kerk wat nie na die
Afrikaanse Protestantse Kerk oorgaan nie, maar die Afrikaanse Protestantse
Kerk propageer, tugwaardig. Wanneer ‘n leraar uitgenooi word om amptelik in
daardiekerk te preek moet by streng volgens Artikel 10 van die Kerkorde handel.

2. VRYMESSELARY

2.1 Die Algemene Sinode vervang die besluite van 1962 en 1982 oor Vry
messelary en die kerklike tug met die volgende:

2.2 Die Algemene Sinode herbevestig sy stork afwysing van daardie begin
sels van Vrymesselary wat onbybels is;

2.3 Die Algemene Sinode versoek kerkrade om op ‘n simpatieke wyse
Vrymesselaars daarop te wys dat die kerk nie anders kan nie as om te sê dat die
beginsels van die Vrymesselary onversoenbaar is met die beginsels van die
Evangelie. Daarom word op hulle ‘n ernstige beroep gedoen om in die hg van
huhle gewete hulleseif af te vra om hul lidmaatskap van die organisasie met hul
lidmaatskap van die kerk en beklee van die ampte versoen kan word.

2.4 Dit is die verantwoordehikheid van die kerkraad om die bybelsevereistes
vir die ampte konsekwent toe te pas.

3. BRITS-ISRAELSE BEWEGING

Die Algemene Sinode roep lidmate op om die dwaalleer van die Blanke
Israelisme met die gesonde leer van die Skrif to weerlê en om voihardend te
getuig dat die soendood van ons Here Jesus Christus genoegsaam is vir die
redding van gelowiges “uit elke stam en taal en yolk en nasie” (Openb. 5:9).

4. BEROEPBAARHEID EN DIE BELHARBELYDENIS

Die Algemene Sinode besluit dat predikante en proponente van die famihie van
die Ned Geref Kerke wat die Beiharbelydenis onderteken bet, opnuut moot
verklaar dat die drie Formuliere van Eenheid as die enigste belydenisgrondslag
van die Ned Geref Kerk aanvaar word (KO Artikel 1.5) alvorens hulle in ‘n
gemeente van die Ned Geref Kerk bevestig kan word.

5. VERPLASING VAN KAPELANE

Om ‘n kapelaan, wat reeds in diens is, behoorhik en op kerkregtehike verantwoor
delike wyse in te skakel by ‘n gemeente, kan die volgende prosedure gevoig
word:

5.1 Eers moet die kerkraad besluit of hy gewilhig is om die kapelaan as
medeleraar met spesiale en beperkte opdrag ooreenkomstig sy work as staats
besoldigde kapelaan, to aanvaar.
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5.2 Indien die kerkraad instem moet, soos in die geval van ‘n gewone beroep,
die kerkraad opgeroep word om ‘n beroep uit te bring.

5.3 Die beroepende ligaam word dan gevra om per geslote stembrief “Ja” en
“Nee” te stem. Aangesien daar in die geval net een kandidaat is, word die naam
nie gebruik nie, maar aangesien die beroepende liggaam die vryheid van keuse
moet he, word daar “Ja” of “Nee” gestem.

5.4 As ‘n beslissende meerderheid “Ja” stem, word die beroep soos gewoon
uk afgekondig, en word daar verder insake goedkeuring van beroep, soos die
bepalinge voorskryf, gehandel.

6. VERTEENWOORDIGERS VAN SINODES (WAT NIE ‘N PREDIKANT
IN SINODALE DIENS VIR DIE BETROKKE WERKSAAMHEID HET
ME) IN KOMMISSIES VAN DIE ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinode besluit dat by kommissies waar predikante in sinodale
diens ampshalwe sitting neem, die sinodes wat nie predikante in sinodale diens
vir die betrokke werksaamheid het nie, die reg sal hêom ‘n tweede verteenwoor
diger van sy keuse, met dieselfde regte as die predikant in sinodale diens, op
koste van die Algemene Sinode na die vergadering te stuur.

7. BEDIENING VAN DOOPLIDMATE IN SKOOLKOSHUISE

7.1 Ouers, tuisgemeentes van koshuiskinders, sowel as die gemeentes
waarin die koshuis val, moet steeds gesamentlik, met wedersydse oorlegpleging
en ooreenkomste, die verantwoordelikheid teenoor elke kind aanvaar vir:
• volledige en ononderbroke kategese
• gereelde Woordbediening

doeltreffende pastorale versorging
• heelhartige kerklike meelewing en
• effektiewe kerklike toesig.

7.2 Koshuiskinders wat gereeld naweke huis toe gaan, word gereken tot
dooplidmate van die gemeente waar hul ouers woon. Dit geld ook vir kategese
en statistiese doeleindes.

7.3 Koshuiskinders wat net sekere naweke per kwartaal of selde huis toe
gaan, skakel volledig in by die gemeente binne wie se grense die koshuis gelee
is.

7.4 Dooplidmate in skoolkoshuise word vir statistiese doeleindes gereken
tot die gemeente waar hul ouers woon, behaiwe in die geval van die volgende
uitsonderings:

Gekommitteerde kinders, kinders in pleegsorg en kinders vanuit die buiteland.
Hulle word gereken tot dooplidmate van die koshuisgemeente.

7.5 Onderlinge ooreenkomste moet op inisiatief van die ouers en die kerk
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raad van die tuisgemeente met die kerkraad van die gemeente binne wie se
grense die koshuis gelee is, getref word ten einde die beste pastorale versorging
en toesig te verseker.
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