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ROEPINGSVERKLARING

1

van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 2007
Ons besef opnuut God roep die NG Kerk deur sy Woord en Gees om aan Hom te
behoort. Christus, die Hoof van die kerk, stuur ons om ons roeping te gehoorsaam en
ons daaraan toe te wy:
D 2PPHWƌOHHUEDUHJHHVGLHZLOYDQ*RGGHXUV\:RRUGWHOHHUNHQHQXLWWHOHHI
in die uitdagende en komplekse wêreld waarin ons lewe.
Ons is daarvan oortuig dat slegs die evangelie van Jesus Christus mense op die pad
van verlossing, versoening en lewende hoop plaas. Daarom wil ons die Woord van
die Here tydig en ontydig verkondig, as profete optree en oral getuienis aflê van die
hoop wat in ons leef.
(b) Om voortdurend in liefde na mekaar te luister en in ons vertroue van mekaar te
groei.
Bewus van ons diversiteit, verbind ons ons aan groter eenheid tussen gemeentes, aan
die hereniging van die kerkfamilie, asook aan die versterking van ons ekumeniese
bande. Ons wil graag met alle ander Christene saamwerk om veilige ruimtes te skep
waarbinne ons eerlik met mekaar kan praat en bly praat.
(c) Om in deernis met ander saam te leef.
Ons word deur God geroep as deel van sy liggaam in Afrika. Ons is dankbaar vir alle
positiewe ontwikkelinge op ons kontinent, waaronder die snelle groei van die
Christelike geloof. Daar is ook vele tragiese verhale van geweld, misdaad, armoede,
hongersnood en die gevolge van MIV-Vigs. Ons betuig ons meegevoel aan die talle
slagoffers hiervan en wil meewerk aan genesing vir mens, dier en omgewing. God
URHS HQ VWXXU V\ NHUN RP ƌ YHUVNLO WH PDDN  2QV YHUVHNHU DOOH RZHUKHGH YDQ RQV
voorbidding.
(d) Om met openheid onvoorwaardelik diensbaar te wees in die wêreld.
Ons wil graag met alle ander Christene hande vat om ons samelewings op te bou en
pynlike omstandighede te verlig. Ons wil mekaar as gemeentes en leiers met liefde
aanspoor, begelei en toerus om by die genesing van ons lande betrokke te raak. Ons
is beskikbaar en is verbind tot diens aan gemeenskappe. Ons dank die Here vir die
toewyding van lidmate en die talle positiewe aksies waarvan ons oral hoor. As
gestuurde gelowiges is ons sout van die aarde en lig vir die wêreld. Ons staan in diens
van die koms van God se koninkryk.
Ons buig voor die Here. Ons is hier. Ons is sy kerk. Ons is gestuurdes.
Aan God al die eer.
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2

ALGEMENE SINODE 2019:
WAARDES VIR DIE SINODE

Ingenooi deur God en daarom een in die Gees en gelyk langs Christus wil ons sensitief
en respekvol wees teenoor:
•

Verskillende teologiese gesigspunte en vaardighede

•

Verskillende geslagte

•

Verskillende seksuele oriëntasies

•

Alle ouderdomme

•

Verskillende kulture

•

Verskillende rasse

•

Verskillende klasse

•

Verskillende liggaamlike vermoëns

•

Verskillende geestestoestande

En by hierdie vergadering wil ons dit wys in:
•

Hoe ons praat

•

Hoe ons na mekaar kyk

•

Hoe ons aan mekaar raak

•

Hoe ons luister

Hiertoe wil ons ons verbind
Indien jy beleef dat iemand nie hier by hou nie en jy daaroor wil gesels, kontak iemand
van die AANMELDINGSLIGGAAM. Meer inligting oor hoe die aanmeldingsliggaam
beplan om te werk kan jy vind in Bylaag 13.[Agenda p164-172] Die
Aanmeldingsliggaam vind veral aanklank by punt 5 van die Bylaag. Dit beskryf die
proses wat die aanmeldingsliggaam sal volg. NB Die Aanmeldingsliggaam sal sake
hanteer soos in die WAARDES hierbo genoem en Fokus dus nie op “Seksuele
Misbruike” soos in Bylaag 13 vermeld word nie.
Ds. Elise Klut, 0824582014, benelise@gmail.com, tafel 26
Dr. Almatine Leene, 0838807828, almatine@yahoo.com, tafel 13
Ds. Christo Jansen van Vuuren, 0828531139, christovvu@gmail.com, tafel 8
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AFKORTINGS

A
AACC
ABF
ABID
ABR
ACK
ACRC

All Africa Conference of Churches
Algemene Bedieningsfonds
Argief- en Bestuursinligtingsdienste
Algemene Bevoegdheidsraad
Afrikaanse Christen Kerk NS
Africa Communion of Reformed
Churches
ACSA
Anglican Church of Southern Africa
ADGO
Algemene Diensgroep Gemeenteontwikkeling
AGS
Apostoliese Geloofsending
AJK
Algemene Jeugkommissie
AK
Algemene Kuratorium
ADACSA Alliance for the Defence of the
Autonomy of Churches in South Africa
APK
Afrikaanse Protestantse Kerk
ARCA
Alliance of Reformed Churches in
Africa
ASM
Algemene Sinodale Moderamen
ATP
Algemene Taakspan Predikantesake
ATR
Algemene Taakspan Regte
ATA
Algemene Taakspan Argief
ATABID Algemene Taakspan Argief- en
Bestuursinligtingsdienste
ATBV
Algemene Taakspan Bybelvertaling, Verklaring en -Verspreiding
ATFB
Algemene Taakspan Fondse
ATLAS
Algemene Taakspan Leer en Aktuele
Sake
ATR
Algemene Taakspan Regte
A-Z
Omvattende handleiding tov alle
fasette rakende leraars

B
Bep
BDV
BIG
BM
BSA

Bepaling
Die Bybel: Direkte Vertaling
Basiese Inkomste Toelaag (Basic
Income Grant)
Bybel-Media
Bybelgenootskap van Suid-Afrika

CABSA
CAD
CCAP

Christen Vigsburo vir Suidelike Afrika
Christelike Afhanklikheidsdiens
Church of Central Africa Presbyterian

CPK
CGE
CLF
CMR
CRCA

Calvyn Protestantse Kerk
Commission for Gender Equality
Christelike Lektuurfonds
Christelike Maatskaplike Raad
Communion of Reformed Churches in
Africa
Christian Reformed Churches of
Australia
Christian Reformed Church in North

CRCNA

America
Church Unity Commission
Christelike Uitgewersmaatskappy

D
DL
DRC
DRCB
DVK

Dordtse Leerreëls
Dutch Reformed Church (NGK)
Dutch Reformed Church in Botswana
Diensverhoudingkommisie

E
ELKSA

Evangelies-Lutherse Kerk van SuiderAfrika

F
FEPS
FJKM
FLAM

Federasie van Switsers-Protestantse
Kerke
Church of Jesus Christ in Madagaskar
Eietydse Musiekbediening

G
GCF
GDN
GEKA
GER
GISA
GKSA

Global Christian Forum
Gemeentedienstenetwerk
Gereformeerde Evangeliese Kerk van
Australië
(REC) Gereformeerde Ekumeniese
Raad
Genealogiese Instituut van Suid-Afrika
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

H
HK
HK

Hugenote Kollege
Heidelbergse Kategismus

I
J
JONK

Jeugbediening van die NG Kerk

K

C

CRCA

CUC
CUM

KBB
KJWV
KMDR
KO

Kommissie vir Buitelandse Bediening
Kommissie vir Geslagsgelykheid
Kerklike Jeugwerkersvereniging
Kerklike Maatskaplikediensteraad
Kerkorde

L
LXX

Septuaginta

M
MoA

Memorandum of Agreement

N
NAV
NBI

Nuwe Afrikaanse Vertaling
Nehemia Bybelinstituut
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NBO
NDR
NEK

Nuwe Bedieningsontwikkeling
Nasionale Demokratiese Revolusie
Nuwe Gemeente-ontwikkeling,
Evangelisasie, Kerkplanting
NGB
Nederlandse Geloofsbelydenis
NG Kerk Nederduitse Gereformeerde Kerk
NGKA
(DRCA) Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Afrika
NGO
Nuwe Gemeente-ontwikkeling
NGTT
Nederduitse Gereformeerde
Teologiese Tydskrif
NHK
Nederduitsch Hervormde Kerk
NOP
Nasionale Ontwikkelingsplan
NRASD National Religious Association for
Social Development
NRLC
National Religious Leaders Council
NRLF
National Religious Leaders Forum
NT
Nuwe Testament
NWO
Nie-winsgewende organisasie

TM
TKR
TSO

O

VDDG

OT
OWO

Ou Testament
Openbare weldaadsorganisasie (PBO)

PASD
PCUSA
PKN
PL
Prim
Ps
PSD

Predikant in Algemene Sinodale Diens
Presbyterian Chuch in the USA
Protestantse Kerk in Nederland
Parlementêre Lessenaar
Primarius
Psalm
Predikant in Sinodale Diens

R
REC
RCA
RCEA
RCH
RCJ
RCWF
RCZ

U
UCA
UMSW
UP
UPCSA
URCSA
US
UV

(GER) Reformed Ecumenical Council
Reformed Church in Africa
Reformed Church in East Africa
Reformed Church in Hungary
Reformed Church in Japan
Reformed Christian Womens’ Forum
Reformed Church in Zimbabwe

VBO
VCSV

VDM

VGKSA
VONKK
VPKB
VTO

SAARC
SAID
SAKOV
SACLA
SACLI
SAKV
SAOU
SAPD
SARK
Sek/Sec
SKB
STDV

Southern African Alliance of Reformed
Churches
Suid-Afrikaanse Inkomstediens
Suid-Afrikaanse Kerkorrelisvereniging
South African Christian Leadership
Assembly
South African Christian Leaders Indaba
Suid-Afrikaanse Koorvereniging
Suid-Afrikaanse Onderwysersunie
Suid-Afrikaanse Polisiediens
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
Sekundus/Sekundi
Sentrum vir Kontekstuele Bediening
Sinodale Taakspan Diensverhoudinge

T
TEASA

The Evangelical Alliance of South
Africa

Voortgesette Bedieningsontwikkeling
Verenigende Christelike Studentevereniging
Verenigde Diensgroep Diens en
Getuienis
Verbi Divini Minister (Bedienaar van
die Goddelike Woord)
voortgezette Gereformeerde Kerken in
Nederland
(URCSA) Verenigende Gereformeerde
Kerk in Suider-Afrika
Adviesnetwerk vir klassieke kerklied
Verenigde Protestantse Kerk in België
Voortgesette Teologiese Opleiding

W
WARC
WBG
WBGK
WCRC
WENSA
WGGK

S

Uniting Church in Australia
Uniting Ministry for Service and
Witness
Universiteit Pretoria
Uniting Presbyterian Church in
Southern Africa
Uniting Reformed Church in Southern
Africa
Universiteit Stellenbosch
Universiteit Vrystaat

V

vGKN

P

Tydskriftemaatskappy
Tussenkerklike Raad
Teologiese Studente Opleiding

WRF
WRK
WVK

World Alliance of Reformed Churches
Wêreldbond van Bybelgenootskappe
(WARC) Wêreldbond van
Gereformeerde Kerke
World Communion of Reformed
Churches
World Evangelisation Network of South
Africa
Wêreldgemeenskap van
Gereformeerde Kerke
World Reformed Fellowship
(WCC) Wêreldraad van Kerke
Waarheids- en Versoeningskommissie
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5 VERSLAE: AANVULLEND
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5

VERSLAE: AANVULLEND

5.1

Aanvullende verslag – Taakspan NAVORSING

Taakspan Navorsing
Verslag: Veranderende predikanteprofiel en aftree-ouderdom
Kort opsomming
Die predikantekorps van die NG Kerk is besig om drasties te verklein en te verander. Sedert 2015 is
daar 50 predikante in gemeentes (A01) minder in die NG Kerk, en speel tentmakers en vaste
termynposte ‘n al groter rol.

Kleiner wordende predikantekorps
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Predikant (gekoppel aan 'n Gemeente)

2019

Tentmaker en vaste termyn

Historiese data dui daarop dat ‘n verandering in die aanbod van leraars met tye ‘n drastiese effek het
op die wagtydperk van legitimasie tot eerste beroep. Die golf van legitimasies tussen 1977 en 1992 het
byvoorbeeld tot gevolg gehad dat waar 90% van gelegitimeerdes in 1979 binne 2 jaar beroep is, dit
teen 1985 tot 44% geval het, en teen 1992 tot 33%. Slegs 60% van gelegitimeerdes uit die 1992 groep
is teen 2019 beroep.

Wagtyd van legitimasie tot ordening
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Ordening 5 jaar

Navorsing wys op ‘n generasie jong predikante wat aktief besig is om aansoek te doen, en beskikbaar
is vir bediening beide in die stad en platteland. ‘n Verandering in die aftree-ouderdom, wat ‘n skielike
vergroting van die aanbod predikante tot gevolg kan hê, kan veroorsaak dat ons weer ‘n deel van ons
jong proponente verloor. Daar sal dus met groot versigtigheid beweeg moet word om die beswil van
gemeentes te soek, terwyl ons tegelykertyd na al die verskillende groepe gelegitimeerdes in die kerk
kyk.
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Volledige verslag
1. Inleiding
N.a.v. die publieke gesprek rondom predikante se aftree-ouderdom 1 het die Taakspan Navorsing
gedurende Maart-September 2019 ‘n navorsingsgroep getaak om te kyk na die veranderende profiel
van predikante. Ons beskou ons taak om die kerklike gesprek by te staan met belangrike inligting, en
hoop dat die onderstaande die komende Algemene Sinode kan help in ‘n oorweging van ‘n
beleidsverandering rondom aftree-ouderdomme.
Ons navorsingsproses het uit twee dele bestaan: eerstens het ons die profiel van predikante analiseer
deur na ABR data te kyk. Hierdie analise het bepaalde vrae by ons losgemaak wat ons in die predikante
paneel van predikante onder 40 opgeneem het.
Wat ons met die analise hier wil uitlig is dat ‘n verhoging van die aftree-ouderdom wel ‘n wesenlike
risiko inhou dat ons in die volgende jare drasties minder jonger predikante in die kerk sal beroep. Dit is
‘n kommer wat telkens uitgespreek is oor die afgelope maande, en op grond van die onderstaande is
ons oortuig dat die kommer gegrond is.
Ons wil nie die wesenlike probleme rondom die pensioenvoorsiening van predikante wat in die volgende
jare aftree ontken nie, en ondersteun dat die kerk ‘n verantwoordelikheid het om ook na ons emeriti om
te sien. Maar ons wil voorstel dat ‘n verhoging van die aftree-ouderdom nie noodwendig vir die kerk die
beste oplossing gaan wees nie.
2. Kleiner wordende predikantekorps
Onderliggend aan bykans alles wat ons hier skryf is die feit dat ons predikantekorps al hoe kleiner word
– spesifiek wat voltydse predikante aanbetref. Alhoewel hierdie vermoede telkens uitgespreek word,
word daar selde konkrete syfers aan gekoppel.
In die vier jaar van Februarie 2015 tot en met Maart 2019 het die totale predikante aan gemeentes
gekoppel (ABR A01)2 van 1304 na 1104 gedaal. Dit is ‘n vermindering van 50 predikante per jaar, of
ongeveer een per week. In dieselfde tydperk het die aantal tentmaker (A02) en vaste termynposte (A03)
van 177 na 231 gestyg. Tentmakers en vaste termynposte het in hierdie tyd van 12% na 17% van die
groep predikante, tentmakers, en predikante in vaste termynposte gestyg.

Kleiner wordende predikantekorps
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Predikant (gekoppel aan 'n Gemeente)
Tentmaker en vaste termyn

Indien hierdie tendens in die volgende 5 jaar sou voortgaan, dan gaan daar ongeveer 300 predikante
uit A01 poste aftree, maar 250 van hierdie poste gaan nie weer met A01 predikante gevul word nie.

1

https://kerkbode.christians.co.za/2019/03/07/kerk-krap-kop-oor-leraars-wat-nie-wil-aftree/
Ons gebruik die ABR (Algemene Bevoegdheidsraad) se kategorieë, en kyk slegs na predikante in gemeentes
(A01), tentmakers (A02) en vaste termynpost (A03). Kapelane, dosente ens. word dus buite rekening gelaat.
2
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Aan die ander kant, sou hierdie tendens voortgaan, gaan daar jaarliks meer predikante in deeltydse
kontrakposte nodig wees. Alhoewel emeriti wat werksaam is in gemeentes (C01) oor dieselfde tydperk
(2015-2019) konstant gebly het, sou mens kon vra of die groot aantal predikante wat aftree in die
volgende paar jaar nie op hierdie syfer ‘n effek sal hê nie, sodat van die vaste termynposte wat
gemeentes al hoe meer nodig het op hierdie manier gevul sou kon word.
3. Historiese effek van ooraanbod in predikante
Die groot aantal predikante wat in die volgende 5 jaar gaan aftree kan direk teruggeneem word na die
groot inname van studente vanaf ongeveer 1970 tot 1985, en wat ‘n beduidende styging in aantal
kandidate gelegitimeer tussen 1977-1992 tot gevolg gehad het.

Legitimasie
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Legitimasie

Die piek in legitimasies in 1981 (171 kandidate) word egter gevolg deur ‘n skielike daling in die tempo
waarteen gelegitimeerdes beroep word.

Wagtyd van legitimasie tot ordening
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geen beroep

90% van gelegitimeerdes van 1979 word binne 2 jaar beroep. Teen 1985 is hierdie syfer egter af na
44%, en teen 1992 na 33%. Tot en met 1985 se groep word meeste gelegitimeerdes tog nog beroep
(meer as 80%), maar teen 1989 is dit af na 70%, en teen 1994 na 60%. Die korrelasie tussen die
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drastiese styging in die aantal kandidate en die langer wagtyd en styging in aantal kandidate wat nooit
beroep word nie is belangrik om van kennis te neem.
Die risiko wat ons wil uitwys is dat indien die potensiële predikantekorps in die volgende 3 jaar drasties
verhoog word deur ‘n verhoging in die aftree-ouderdom daar historiese gronde is om te verwag dat die
wagtyd vir beroepe vir nuwe gelegitimeerdes sal verhoog, en die aantal kandidate wat uiteindelik nooit
in die kerk beroep word nie ook sal styg.
3. Jonger predikante en die NG Kerk
Daar is ‘n aantal narratiewe rondom jonger predikante waarop ons wil reageer. Saam met Kerkspieël
was daar ‘n predikante paneel met predikante en proponente onder 40 jaar oud gedoen. 117 persone
het deelgenaam – ongeveer 25% van alle gelegitimeerdes 40 jaar en jonger.
Jong gelegitimeerdes en predikante, beide mans en vroue, is aktief besig om aansoek te doen vir poste.
In reaksie op ‘n vraag oor hoeveel keer hulle in die afgelope 3 jaar aansoek gedoen het, dui ‘n groot
aantal 5 of meer keer aan.

Vroulik
Manlik
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4
2
5

5
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meer
18
36

63% dui verder aan dat hulle 400km of verder weg van waar hulle tans gevestig is aansoek gedoen het
in die afgelope drie jaar.
Jong gelegitimeerdes is oortuig in die voortbestaan van die NG Kerk. 97% van jong gelegitimeerdes
glo dat die NG Kerk nog oor 20 jaar gaan voortbestaan. 72% sê dat die NG Kerk egter in ‘n ander vorm
sal voortbestaan. 76% van jong predikante dui aan dat hulle die intensie het om vir nog 20 jaar of langer
in die bediening te wees.
Alhoewel die persepsie bestaan dat vroue-predikante nie aansoek doen vir poste in die platteland nie,
of nie beroepe na plattelandse gemeentes aanvaar nie, is dit vandag bloot ‘n persepsie en ‘n tendens
wat duidelik aan die verander is. Gelegitimeerdes wat hulleself as predikante of deeltydse predikante
beskryf word in verskillende kontekste gevind, en ook jong vroue-predikante word na gemeentes in
klein dorpe beroep.

Stad of voorstad
Vroulik 59.38%
Manlik 50.75%

Klein dorp in die platteland (Hier is
slegs een NG Kerk op die dorp,
Groot dorp in die met 'n landelike gebied voor die
platteland
volgende dorp)
15.63%
25.00%
19.40%
29.85%

4. Konklusie
Ons doel is nie om die belangrike punte rondom die finansiële nood van predikante wat in die volgende
jare aftree te onderspeel nie. Dit is egter uiters belangrik dat die konteks van ‘n kleiner wordende
predikantekorps in ag geneem word wanneer daar oorweeg word om die aftree-ouderdom te verhoog.
Die moontlikheid dat so ‘n besluit jong proponente en predikante wat hoop om in die jare wat kom
beroep te word se beroepe drasties sal uitstel, of selfs tot gevolg sal hê dat hulle uiteindelik ‘n ander
beroepskeuse maak, moet nie sonder meer verwerp word nie. Alhoewel dit ‘n ander gesprek sal
oopmaak, is ons ook oortuig dat jong predikante in die jare wat kom ‘n uiters belangrike rol moet speel
om die NG Kerk te help lei om ‘n nuwe en relevante rol te speel in vinnig veranderende kontekste.
5. Aanbevelings
Die Algemene Sinode besluit dat:

13
1. Dat die kleiner wordende predikantekorps verreken moet word in oorwegings van verandering
in die aftree-ouderdom.
2. Dat enige verandering in aftree-ouderdom die moontlike effek op jonger proponente en
predikante in ag sal neem.
3. Dat daar ook na verskillende voorstelle oor hoe predikante bo 65 kan voortgaan om ‘n rol in
gemeentes van die NG Kerk te speel gekyk sal word.
4. Dat daar verdere navorsing gedoen moet word oor die profiel van die predikantekorps wat
gemeentes in die jare wat kom gaan nodig hê. Dat die Algemene Taakspan Predikantesake
(ATP) en Algemene Kuratorium, asook ander relevante taakspanne deur Taakspan Navorsing
deel gemaak word van die proses soos nodig.
Taakspanlede
Cobus van Wyngaard (voorsitter)
Lourens Bosman
Corné Randall
Bernice Serfontein
Pieter van der Walt
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VERSLAE: AANVULLEND

5.2

A.5.1.3 REGTE – AANVULLENDE VERSLAG

BYLAAG 3
A.5.1.3 REGTE – AANVULLENDE VERSLAG
1. SAKE DEUR DIE ATR HANTEER VIR KENNISNAME
1.1 Epos van Jan Wandrag (16 September 2019) oor ‘n saak wat deur Oostelike Sinode hanteer
en afgehandel is.
1.2 Gravamen oor die Doop – Marcel Vosloo
1.3 Appèl teen besluit van Wes Kaap. ƌ $SSqO LV RQWYDQJ HQ LQ O\Q PHW 5HJOHPHQW  SXQW 
hanteer.
1.4 Ontvanklikheid van beskrywingspunte. Die ATR oordeel dat die Beskrywingspunte wat ontvang
en in die Agenda ingebind is, ontvanklik is.
1.5 Berekening van proporsionele komponent van afvaardiging (2019).
Die ATR het die saak bespreek en beveel aan:
1.5.1 Die AS neem kennis daarvan dat daar nie ’n gelyke aantal predikante en kerkraad
afgevaardigdes is nie vanweë omstandighede (vgl. Artikel 38.1).
1.5.2 Die AS neem kennis dat daar nie benadeling van enige party is nie.
1.5.3 Die AS besluit in die lig hiervan dat voort gegaan word met die vergadering asof aan artikel
38 voldoen is.
1.6 Navraag JH Ernst– ontvanklikheid van Beskrywingspunt 12 van Wes-Kaap.
1.7 Ontvanklikheid van beskrywingspunte.
1.7.1 Die AS neem kennis dat die ATR oordeel dat beskrywingspunte wat ingebind is in die
agenda, ontvanklik is.
1.8 Berekening van proporsionele komponent van afvaardiging (2019)
1.8.1 Aanbeveling: Die ATR besluit:
1.8.1.1 Die AS neem kennis daarvan dat daar nie ’n gelyke aantal leraars en kerkraad
afgevaardigdes is nie vanweë omstandighede (vgl. Artikel 38.1).
1.8.1.2 Die AS neem kennis dat daar nie benadeling van enige party is nie.
1.8.1.3 Die AS besluit in die lig hiervan dat voortgegaan word met die vergadering.
1.7 Skrywe van Sarel Marais aangaande voorstelle vir hersiening van die Kerkorde.
1.8 Reglement vir kerklike maatskappye (Agenda p158)
1.8.1: Die AS neem kennis dat die ATR die reglement nagegaan het met die oog op die gepaste
kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3, punt 6.8).

1.9 Seksuele misbruik (Agenda p 164)
1.9.1 Die AS neem kennis dat die ATR meen dat die stuk oor seksuele misbruik baie belangrik
is en opgeneem word by Funksionele Besluite in die Kerkorde as beleid indien dit goedgekeur
word.
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1.9.2 Die AS besluit dat die Taakspan Gendergeregtigheid en die ATR die praktiese
implementering van die beleid moet uitwerk in samehang met die Tug Reglement en aan die
ASM voorlê met volmag om die beleid goed te keur.

1.10 Kerkverband - Konsep reglement (Agenda p 255).
1.10.1 Die AS neem kennis dat die ATR die konsep reglement nagegaan het met die oog op die
gepaste kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3, 6.8)
met die volgende wysigings:
1.10.1.1 Die ATR beveel die volgende veranderinge aan:
1.10.1.2 By die naam (punt 1) word “van Suid Afrika” geskrap.
1.10.1.3 Punt 5.1.2 word verander om te lees: “Die vergaderings geskied geloofsonderskeidend
op soek na konsensus. Hierdie proses kan soos volg verloop:”
1.10.1.4 Skrap by punt 6.1.2 die woorde na “Voorsitters van taakspanne”.
1.10.1.5 Skrap by punt 6.1.4 “ex officio”.
9RHJƌQXZHSXQWLQ'LH$60YRHURSGUDJWHYDQGLH$6XLW
1.11 Argief reglement ( Agenda p 377 en p 423)
1.11.1 Die AS neem kennis dat die ATR die gewysigde reglement nagegaan het met die oog op
die gepaste kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3,
6.8).
1.11.2 Die AS neem kennis dat die verkeerde dokument onder punt 4 (Agenda p 377) ingebind is
en dus nie van toepassing is nie.
1.11.3 Die AS herhaal die opdrag dat die ATR in oorleg met die Argief Taakspan ‘n toepaslike
handleiding saamstel vir die kerklike argiewe, sinodes hulle gemeentes, ringe, kerklike
instansies en kerkkantore asook vir alle kerklike media ten opsigte van die vereistes van die
PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT (POPI), 4 OF 2013. Die handleiding is nie van
toepassing op gemeentes, ringe en sinodes buite die grense van die Republiek van Suid Afrika
nie.

1.12 Reglement vir die Bedryfspan (Agenda p 402)
1.12.1 Die AS neem kennis dat die ATR die gewysigde reglement nagegaan het met die oog op
die gepaste kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3,
punt 6.8).

1.13 Bybelmedia (Agenda p 487, punt 5.5.1 en p 490)
1.13.1 Die AS wysig die aanbeveling om al die kerklike maatskappye in te sluit.

1.14 Gesprekke tussen die NG Kerk en die NH Kerk
Daar is voorgestelde samewerkingsooreenkoms en samewerkings-orde.
1.14.1 Die AS verwys die samewerkingsooreenkoms en samewerkings-orde na die ASM vir
afhandeling.

2. VOORGESTELDE WYSIGINGS IN DIE KERKORDE 2015
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Voorgestelde wysigings word aangedui deur woorde deur te haal (te skrap) of te onderstreep (in te
voeg).
2.1 ARTIKELS
Wysiging van Kerkorde Artikels geskied mHWƌtweederdemeerderheid stem.
Artikel 23
2.1.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van
Artikel 23:
$UWLNHO.HUNOLNHDSSqOJUDYDPHQ EHVZDDU HQKHUVLHQLQJ UHYLVLH
23.1. Die besluite van vergaderings of hulle gevolmagtigdes is bindend, in soverre dit nie in stryd is met
die Woord van God, die Belydenis van die kerk en die Kerkorde nie (sien Artikel 1 en 2).
23.2. Alle ampsdraers en lidmate van die kerk word daartoe opgeroep om voortdurend met die Woord
van God, die Belydenis en die Kerkorde as maatstaf die werk van vergaderings en ampsdraers te
beoordeel.
%HVOXLWHYDQYHUJDGHULQJNDQE\Z\VHYDQDSSql of aansoek om hersiening (revisie) heroorweeg
word volgens voorskrifte van die reglement.
 ,Q GLH JHYDO YDQ µQ EHVOXLW YDQ GLH $OJHPHQH 6LQRGH NDQ µQ DSSqO RRU SURVHGXULsOH
aangeleentheid, beswaarskrif oor leer / etiese sake (gravamen) of aansoek om hersiening (revisie) aan
die gevolmagtigde van die Algemene Sinode gerig word.
23.5. Iemand wat appelleer, ‘n beswaar (gravamen / beswaarskrif) indien, of aansoek doen om
KHUVLHQLQJ UHYLVLH LVYHUSOLJRPGLHDSSqOEHVZDDURIDDQVRHNRPKHUVLHQLQJ Uevisie) in te dien in
ooreenstemming met die Reglement wat deur die Algemene Sinode daarvoor goedgekeur is.
23.6 Lidmate, ampsdraers en predikante in diens van die kerkverband van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk mag hulle nie tot die burgerlike hof en/of openbare media wend in ‘n beswaar teen
‘n kerkvergadering se besluit(e) nie of ‘n medegelowige se optrede nie, voordat hulle nie eers die
kerklike middele tot hulle beskikking aangewend en uitgeput het nie.

Artikel 72
2.1.2 Aanbeveling: Die $OJHPHQH6LQRGHNHXUƌQXZHDUWLNHODVJHKHHOJRHGZDWVRRVYROJOXL
Artikel 72
72.1 Met die oog op enige proses van kerklike samewerking en/of kerkvereniging met ander
gereformeerde kerke, stel die Algemene Sinode vir sodanige samewerking en/of
samevoeging van werksaamhede reëlings vas.
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6RGDQLJHUHsOLQJVZRUGLQƌSamewerking-orde omskryf, wat na die goedkeuring van die
Algemene Sinode in die Kerkordeboek opgeneem word.
72.3 Waar 'n Samewerking-orde in stryd is met die Kerkorde of waar 'n Samewerking-orde nie
YLUƌEHSDDOGHVDDNYRRUVLHQLQJPDDNQLHJHOGGLHKerkorde.

2.2 REGLEMENTE
5HJOHPHQWHZRUGJHZ\VLJPHWƌYROVWUHNWHPHHUGHUKHLGYDQVWHPPH

2.2.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van
Reglement 13:

REGLEMENT 13
REGLEMENT VIR VOLTYDS-ONBEPAALDE TERMYNPOSTE
1.
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.
2.1

AARD
’n Voltyds-onbepaalde termynpos vir ’n predikant is ’n voltydse pos met ’n onbepaalde termyn.
(Die begrip: voltyds, verwys na die bediening van ’n predikant wat in ’n bepaalde gemeente
bevestig is en wat volgens diensooreenkoms sy volle lewensonderhoud van die gemeente
ontvang.)
’n Predikant in ’n voltyds-onbepaalde termynpos:
verrig die ampspligte van Artikel 9 van die Kerkorde in ’n gemeente soos in die
diensooreenkoms vervat;
verrig die pligte in die kerkverband soos in die diensooreenkoms vervat;
ontvang volle lewensonderhoud van die gemeente of die kerkverband;
mag nie buite die kerkverband deeltydse diens aan ’n ander werkgewer lewer nie.

SKEP VAN POS
Vanaf die stigting tot die ontbinding van ’n gemeente beskik die gemeente oor ’n pos vir predikant
wat óf voltyds óf deeltyds vir ’n onbepaalde termyn gevul word.
2.2 Die vulling van die pos vir predikant in die gemeente kan met die goedkeuring van die ring of sy
gevolmagtigde vir ’n tyd opgeskort word, terwyl die kerkraad met die hulp van die ring of sy
gevolmagtigde na ander wyses kyk waarop die gemeente bedien kan word (kombinering,
eenwording of samesmelting).
2.3 Die beroeping van ’n predikant vir die vulling van ’n voltyds-onbepaalde termynpos in die
gemeente, kan alleen geskied nadat die kerkraad die ring of sy gevolmagtigde oortuig het van
die finansiële volhoubaarheid van die pos en die ring of sy gevolmagtigde daartoe goedkeuring
verleen het.
2.4 Die ring of sy gevolmagtigde se moet goedkeuring verleen word ook verlang by vir die vulling
van ’n voltyds-onbepaalde termynpos by meerdere bediening in die gemeente.
2.5 Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms. Die
ring of sy gevolmagtigde sien toe dat die pos aan die volgende vereiste voldoen:
2.5.16 Vergoeding en ander diensvoordele vir ’n voltyds-onbepaalde termynpos is in ooreenstemming
met die sinodale riglyne vir die vergoedingspakket vir predikante, tensy anders ooreengekom.
2.6 7 ’n Voltyds-onbepaalde termynpos is pensioendraend. Die ring of sy gevolmagtigde sien toe dat
die pos aan met die volgende vereistes voldoen:
2.6.1 ’n predikante in voltyds-onbepaalde termynpos se pensioenbydraevlak word bereken volgens
die ooreengekome bydraekategorie;
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2.6.2
2.6.3
2.6.4

2.8 7
2.9 8

die werkgewer bepaal die werkgewerbydrae tot die pensioenfonds aan die hand van die reëls
van die pensioenfonds;
die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer;
en
die minimum bydraekategorie volgens die reëls van die sinodale pensioenfonds.
(Elke
pensioenfonds reël self sy eie minimum bydraevlakke. Werkgewers moet hulle eie pensioenen sinodale kantoor skakel om seker te maak van die minimum bydraevlak.)
Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die beroepsbrief goedgekeur het, kan die kerkraad
oorgaan tot beroeping.
By die skep van ’n voltyds-onbepaalde termynpos in die kerkverband, sien die betrokke
kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereistes van hierdie Reglement voldoen word.

2.9

'n Emeritus, jonger as die normale aftreeouderdom, kan met goedkeuring van die ring of sy
gevolmagtigde in 'n voltyds-onbepaalde termynpos beroep word.

3.

BEROEPING EN BEVESTIGING

3.1
3.2

By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die
Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Predikante.
’n Predikant wie se pos van ’n tentmakerpos of ’n vaste termynpos na ’n voltyds-onbepaalde
termynpos verander word, se diensooreenkoms word dienooreenkomstig gewysig, goedgekeur
en onderteken, sonder om weer beroep en bevestig te word.

4.

AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE
’n Predikant in ’n voltyds-onbepaalde termynpos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

5.
5.1
5.2

DIENSBEËINDIGING
’n Predikant in ’n voltyds-onbepaalde termynpos tree by aanvaarding van ’n beroep of by
bereiking van die normale aftree-ouderdom uit diens van die gemeente/kerkverband.
By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene
Taakspan Predikantesake daarvan in kennis.

2.2.2 Reglement 14 word vervang deur reglement 14.1 en 14.2.
2.2.2.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van
Reglement 14:

REGLEMENT 14.1
REGLEMENT VIR DEELTYDSE ONBEPAALDE TERMYNPOSTE
1.

AARD

1.1

’n Deeltydse onbepaalde termynpos is ’n pos vir 'n predikant wat op 'n deeltyds basis vir ’n
onbepaalde termyn 'n predikantspos in 'n gemeente beklee. (Die begrip: deeltyds, verwys na die
bediening van ’n predikant wat in ’n bepaalde gemeente bevestig is en wat volgens
diensooreenkoms vir ’n vasgestelde gedeelte van sy tyd diens lewer aan die gemeente en slegs
’n gedeelte van sy lewensonderhoud van die gemeente ontvang.)
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1.2

’n Deeltydse onbepaalde termynpos vertoon die karakter van ’n gewone pos vir predikant.

1.3

’n Predikant in 'n deeltydse onbepaalde termynpos vervul ampspligte van Artikel 9 op 'n deeltydse
basis soos ooreengekom.

2.
2.1

SKEP VAN POS
Indien die gemeente ’n deeltydse onbepaalde termynpos vir ’n predikant wil skep, of om
finansiële of ander redes ’n bestaande voltydse pos in ’n deeltydse onbepaalde termynpos wil
omskep, doen die kerkraad ’n gemotiveerde voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde.
2.2 Die ring of sy gevolmagtigde keur, met inagneming van die gemeente se bedieningsbehoeftes
en finansiële omstandighede, die deeltydse onbepaalde termynpos goed.
2.3 Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms.
2.3.1 Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde, die
Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Predikante, ander toepaslike
bepalinge in reglemente en verbandhoudende besluite.
2.3.2 ’n Deeltydse onbepaalde termynpos kan nie geskep word om die bevoegdheid van predikant
te verkry of te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie.
2.3.3 Gegewe die sinodale riglyne ten opsigte van diensvoordele word in diensvoordele gehandhaaf
tussen ’n voltydse en deeltydse pos.
2.3.3 Die diensvoordele van ’n deeltydse onbepaalde termynpos word in terme van die sinodale
riglyne vir 'n voltydse onbepaalde termynpos, proporsionele tot die persentasie van die diensure
van die pos bepaal. ’n Voltydse en deeltydse pos in dieselfde gemeente word in proporsionele
terme gelykwaardigheid behandel.
2.3.4 ’n Deeltydse onbepaalde termynpos is pensioendraend, onderworpe aan die volgende
vereistes:
2.3.4.1 ’n predikant in ’n deeltydse onbepaalde termynpos se pensioenbydraevlak word bereken
volgens die ooreengekome bydraekategorie;
2.3.4.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydrae tot die pensioenfonds aan die hand van die reëls
van die pensioenfonds;
2.3.4.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer;
2.3.4.4 wanneer die predikant in 'n deeltydse onbepaalde termynpos beroep is en reeds by ’n ander
wetlik goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit),
hoef daar nie by die kerk se amptelike pensioenfonds ingeskakel te word nie. Die werkgewer
moet egter steeds die minimum bydraekategorie soos bepaal deur die reëls van die wetlik
goedgekeurde pensioenfonds waarby die predikant ingeskakel is, bydra. (Elke pensioenfonds
reël self die minimum bydraevlakke. Werkgewers moet hulle eie pensioen- en sinodale
kantoor skakel om seker te maak van die minimum bydraevlak.)
2.3.5 'n Deeltydse onbepaalde termynpos het duidelik omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die
amp van predikant in direkte verband staan.
2.4 Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedgekeur
het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping.
2.5 By die skep van ’n deeltydse onbepaalde termynpos in die kerkverband, sien die betrokke
kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereiste van hierdie reglement voldoen word.
3.
3.1
3.2

4.

BEROEPING EN BEVESTIGING
By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die
Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Predikante.
’n Predikant wie se pos van ’n voltydse pos na ’n deeltydse onbepaalde termynpos verander
word, se diensooreenkoms word dienooreenkomstig gewysig, goedgekeur en onderteken,
sonder om weer beroep en bevestig te word.
AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE
’n Predikant in ’n deeltydse onbepaalde termynpos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.
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5.
5.1

5.2

6.
6.1
6.2

6.3
6.4

DIENSOOREENKOMS MET DIE ANDER WERKGEWER(S)
Indien die predikant in 'n deeltydse onbepaalde termynpos ook in 'n ander werkkring diens verrig,
kom die kerkraad en die werkgewer in die diensooreenkoms ooreen oor die voorwaardes van die
predikant se diens aan die ander werkgewer(s).
Die aangaan van alle toekomstige diensooreenkomste met ander werkgewers, moet telkens deur
die kerkraad goedgekeur word.
DIENSBEËINDIGING
’n Predikant in ’n deeltydse onbepaalde termynpos tree by aanvaarding van ’n beroep of by
bereiking van die normale aftree-ouderdom uit diens van die gemeente/kerkverband.
’n Predikant in ’n deeltydse onbepaalde termynpos kan vóór verstryking van die termyn weens
wangedrag, ongeskiktheid en bedryfsvereistes uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan
word (vergelyk die Reglement 17 en 18).
By diensbeëindiging word ’n Akte van Demissie uitgereik waar van toepassing en word die
bevoegdheid van predikant/emeritus behou.
By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene
Taakspan Predikantesake daarvan in kennis.

2.2.3 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende reglement goed:

REGLEMENT 14.2
REGLEMENT VIR TENTMAKERPOSTE
1.

AARD

1.1

’n Tentmakerpos is ’n deeltydse pos vir 'n predikant wat op 'n vrywillige basis vir ’n onbepaalde
termyn 'n bediening in 'n gemeente verrig.
’n Tentmakerpos vertoon die karakter van ’n gewone pos vir predikant. ’n Tentmaker is ’n
predikant wat op 'n vrywillige basis, soos ooreengekom, die ampspligte van Artikel 9 van die
Kerkorde vervul.

1.2

1.3

'n Tentmakerpos is 'n pos waar geen diensvoordele, vergoeding of kompensasie vir dienste van
toepassing is nie.

2.
2.1

SKEP VAN POS
Indien die gemeente ’n tentmakerpos vir ’n predikant wil skep, of om finansiële of ander redes ’n
bestaande voltydse pos in ’n tentmakerpos wil omskep, doen die kerkraad ’n gemotiveerde
voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde.
Die ring of sy gevolmagtigde keur die tentmakerpos goed, met inagneming van die gemeente se
bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede.
Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms.
Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde, die
Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Predikante, ander toepaslike
bepalinge in reglemente en verbandhoudende besluite.
’n Tentmakerpos kan nie geskep word om die bevoegdheid van predikant te verkry of te behou
nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie.
Geen vergoeding van enige aard is by 'n tentmakerpos ter sprake nie.
’n Tentmakerpos is nie pensioendraend nie.

2.2
2.3
2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.3.4
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2.3.5
2.4
2.5
3.
3.1
3.2

’n Tentmakerpos het duidelik omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van predikant
in direkte verband staan.
Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedgekeur
het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping.
By die skep van ’n tentmakerpos in die kerkverband, sien die betrokke kerkvergadering toe dat
aan die toepaslike vereiste van hierdie Reglement voldoen word.
BEROEPING EN BEVESTIGING
By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die
Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Predikante.
’n Predikant wie se pos van ’n voltydse pos na ’n tentmakerpos verander word, se
diensooreenkoms word dienooreenkomstig gewysig, goedgekeur en onderteken, sonder om
weer beroep en bevestig te word.

4.

AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE
’n Predikant in ’n tentmakerpos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

5.
5.1

DIENSOOREENKOMS MET DIE ANDER WERKGEWER(S)
By die aangaan van ’n diensooreenkoms met ’n tentmaker, bepaal die kerkraad sy voorwaarde(s)
vir die tentmaker se diens aan die ander werkgewer(s).
Die aangaan van alle toekomstige diensooreenkomste met ander werkgewers, moet vooraf deur
die kerkraad goedgekeur word.

5.2
6.
6.1
6.2

DIENSBEËINDIGING
’n Predikant in ’n tentmakerpos tree by aanvaarding van ’n beroep of by bereiking van die normale
aftree-ouderdom uit diens van die gemeente/kerkverband.
By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene
Taakspan Predikantesake daarvan in kennis.

2.2.4 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van
Reglement 15:

REGLEMENT 15
REGLEMENT VIR VASTETERMYNPOSTE
1.

AARD

1.1

’n Vastetermynpos is 'n pos vir ’n predikant. is ’n pos met ’n vasgestelde omskrewe termyn (met
’n aanvangs- en einddatum)

1.2

’n Vastetermynpos duur 'n vasgestelde termyn (met ’n aanvangs- en einddatum) van langer as
ses maande.

1.3

'n Vastetermynpos het ’n duidelik omskrewe taak/opdrag.

1.4
1.5
1.6

Na verstryking van die termyn en na voltooiing van die taak, termineer ’n vaste termynpos.
’n Vastetermynpos kan voltyds of deeltyds gevul word.
’n Predikant kan vir ’n termyn van ses maande of korter benoem word om ’n spesifieke taak in ’n
gemeente te doen, byvoorbeeld tydens die kraamverlof van die gemeente se predikant. So ’n
tydelike aanstelling (van ses maande of korter) is vrygestel van die bepalings van hierdie
reglement ten opsigte van die skep van die pos, die beroeping, bevestiging en pensioen
verpligting van die pos.

2.
2.1

SKEP VAN POS
Indien die gemeente ’n vaste termynpos vir ’n predikant wil skep, doen die kerkraad ’n
gemotiveerde voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde.
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2.2

Die ring of sy gevolmagtigde keur die vaste termynpos goed, met inagneming van die gemeente
se bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede.
2.3 Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms.
2.3.1 Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde, die
Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Predikante, ander toepaslike
bepalinge in reglemente en verbandhoudende besluite.
2.3.2 ’n Vaste termynpos kan nie geskep word om die bevoegdheid van predikant te verkry of te
behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie.
2.3.3 Gegewe die sinodale riglyne word in dieselfde gemeente gelykwaardigheid in diensvoordele
gehandhaaf tussen ’n vaste termynpos en ’n pos vir ’n onbepaalde termyn.

2.3.4 ’n Vastetermynpos (langer as ses maande) is:
2.3.4.1 pensioendraend 3, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
2.3.4.1.1 ’n predikant in ’n vastetermynpos se pensioenbydraevlak word bereken volgens die
ooreengekome bydraekategorie;
2.3.4.1.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydraes tot die pensioenfonds aan die hand van die
reëls van die pensioenfonds;
2.3.4.1.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer;
2.3.4.2 nie pensioendraend nie, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
2.3.4.2.1 wanneer die predikant in ’n vastetermynpos beroep word en reeds by ’n ander wetlikgoedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit); en
2.3.4.2.2 wanneer ’n emeritus (65 jaar en ouer) by aanvaarding van ’n vastetermynpos reeds pensioen
ontvang. (Pensioenfondsreëls bepaal dat iemand wat jonger as 65 jaar oud is, en wat weer
beroep word, wel by die pensioenfonds moet aansluit. Slegs emeriti ouer as 65 jaar word
vrygestel van inskakeling by die pensioenfonds.)
2.3.5 ’n Vaste termynpos het duidelik omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van
predikant in direkte verband staan.
2.4 Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedgekeur
het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping.
2.5 By die skep van ’n vaste termynpos in die kerkverband, sien die betrokke kerkvergadering toe
dat aan die toepaslike vereiste van hierdie reglement voldoen word.
3.
3.1

BEROEPING EN BEVESTIGING
By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die
Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Predikante.
’n Predikant wat in dieselfde gemeente waar hy bevestig is vir ’n vaste termynpos aansoek doen
en in die pos aangestel word, word nie weer beroep en bevestig nie.

3.2
4.
4.1

4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

3

EMERITI
’n Emeritus kan tot op ouderdom 70 jaar, met goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde, in
’n vaste termynpos beroep word, waarna die emeritus finaal uit kerklike diens tree. ’n Emeritus
kan nie na ouderdom 70 in ’n vaste termynpos aangestel word nie.
By bereiking van die normale aftree-ouderdom (65 jaar), moet geëmeriteer word sonder dat
pensioen noodwendig geneem word.
’n Emeritus kan weer diens in dieselfde gemeente aanvaar, slegs indien
’n vaste termynpos volgens die voorgeskrewe prosedure geskep is (vergelyk 2.1 tot 2.5 hierbo);
alle verpligtinge by emeritaat nagekom is;
die persoon se mediese geskiktheid bepaal is;
’n nuwe diensooreenkoms aangegaan word;
beroeping en bevestiging in die pos plaasgevind het;

Reglementswysigings, in soverre dit die pensioenfondse raak, tree in werking nadat die toepaslike
pensioenfondse die nodige goedkeuring vanaf die RFD en die SAID gekry het om die wysigings in die
betrokke pensioenfonds se reëls aan te bring.
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4.3.6

bydraes tot die pensioenfonds voortgesit word, indien pensioen nie by emeritaat opgeneem is
nie; en
4.3.7 die ander vereistes van hierdie reglement nagekom word.
4.4
’n Emeritus ouer as 65 jaar wat by aanvaarding van ’n vaste termynpos reeds
pensioen
ontvang, is vrygestel van pensioenbydraes.
5.
5.1
5.2

5.3

5.4

TERMYN
Die termyn vir ’n vaste termynpos duur nie langer as drie jaar nie.
By verstryking van die termyn, kan die pos vir ’n maksimum van twee jaar deur dieselfde of ’n
ander predikant gevul word, op voorwaarde dat die ring of sy gevolmagtigde instemming daartoe
verleen en ’n nuwe diensooreenkoms tot stand kom.
By die uiteindelike verstryking van die termyn, kan die vastetermynpos nie voortgesit word nie.
Verwagtinge moet nie geskep word dat die pos gekontinueer word nie. Diensooreenkomste
moet nie na verstryking van die termyn stilswyend voortgesit word nie.
Indien die situasie vereis dat die pos gekontinueer moet word, kan dit slegs geskied as 'n Voltyds
Onbepaalde Termynposte, Deeltydse Onbepaalde Termynpos óf 'n Tentmakerpos.

6.

AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE
’n Predikant in ’n vaste termynpos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

7.
7.1

DIENSBEËINDIGING EN BEHOUD VAN BEVOEGDHEID
’n Predikant in ’n vaste termynpos tree op datum van die verstryking van die termyn uit diens van
die gemeente/kerkverband.
’n Predikant in ’n vaste termynpos kan vóór verstryking van die termyn weens wangedrag,
ongeskiktheid en bedryfsvereistes uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan word
(vergelyk die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en
Onvermoë).
’n Emeritus in ’n vaste termynpos se diens word beëindig nie later nie as die laaste dag van die
maand waarin die ouderdom van 70 jaar bereik is.
By diensbeëindiging ná verstryking van die termyn, stel die kerkvergadering die Algemene
Taakspan Predikantesake daarvan in kennis.
By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, word ’n Akte van Demissie uitgereik waar
van toepassing en word die bevoegdheid van predikant/emeritus behou.

7.2

7.3
7.4
7.5

2.2.5 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van
Reglement 17:

INLEIDENDE UITGANGSPUNTE BY REGLEMENT 17 EN 18
1.1

1.2

1.3

Indien die gebrekkige bedieningsvaardigheid, GLHQVOHZHULQJ RI PHGLHVH RQJHVNLNWKHLG YDQ ƌ
predikant ondersoek word, word dit volgens die prosedures in reglement 17 (Reglement vir die
bestuur van diensverhoudings vir predikante by ongeskiktheid en onvermoë) hanteer.
Indien die kerkvergadering ondersoek wil instel of gebrekkige bedienings- of bedryfsvereistes tot
ƌ PRRQWOLNH GLHQVEHsLQGLJLQJ YDQ GLH SUHGLNDQW NDQ OHL ZRUG GLW YROJHQV GLH SURVHGXUHV LQ
reglement 17 hanteer.
,QGLHQ ƌ SUHGLNDQW YDQ OHHUGZDOLQJ HQRI ZDQJHGUDJ LQ OHZHQVZ\VH EHVNXOdig word, word dit
volgens die prosedures in Reglement 18 (Reglement vir Kerklike Dissipline en Vermaning)
hanteer.
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1.4

Kerkvergaderinge moet van enige besluit, wat kragtens reglement 17 en 18 van die Kerkorde oor
ƌSUHGLNDQWJHQHHPZRUGDDQGLH$OJHPHQe Taakspan Predikantesake kennis gee.

REGLEMENT 17
REGLEMENT VIR DIE BESTUUR
ONGESKIKTHEID EN ONVERMOË
1.

VAN

DIENSVERHOUDINGE

VIR

PREDIKANTE

BY

ALGEMENE UITGANGSPUNTE
Hierdie reglement sit prosedures uiteen vir die uitvoering van Artikel 12.7 van die Kerkorde.

1.1

1.2
1.3

2.

Elke kerkvergadering (kerkraad/ring/sinode/Algemene Sinode) het ’n gevolmagtigde
taakspan/kommissie/diensgroep wat die diensverhouding tussen die gemeente/kerkverband as
werkgewer en die predikant(e) as werknemer(s) bestuur. Die kerkvergadering se gevolmagtigde
taakspan/kommissie/diensgroep kan kundiges buite die gemeente/kerkverband betrek. Hierdie
taakspan/kommissie/diensgroep kan 'n gevolmagtigde taakspan wees en doen verslag aan die
kerkvergadering oor sy werksaamhede.
In alle gevalle van diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7 van die Kerkorde word aan die
Algemene Taakspan Predikantesake kennis gegee van die predikant(e) se diensbeëindiging.
Kerkvergaderinge moet, waar van toepassing in samewerking met die ring, vir elke predikant ’n
rekord hou waarin die aard van enige dissiplinêre oortreding, die optrede van die werkgewer
ingevolge Artikel 12 van die Kerkorde en die rede(s) vir die optrede aangedui word.
PROSEDURE (WYSE VAN OPTREDE)

2.1

Gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering (ongeskiktheid) en disfunksionele
interpersoonlike verhoudings
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat die moontlike gebrekkige bekwaamheid, JHVNLNWKHLGYLUGLHSRVHQGLVIXQNVLRQHOHYHUKRXGLQJVYDQ QSUHGLNDQWLQGLHQVYDQƌJHPHHQWH
'n disfunksionele/nadelige invloed op die funksionering van 'n gemeente (werkkring) het, formele
ondersoek na die bekwaamheid of geskiktheid van ’n predikant, asook disfunksionele
verhoudings tussen predikant en lidmate nodig is, word die saak op die agenda van die kerkraad
geplaas vir formele ondersoek hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag
aan die ring:
2.1.1 Die kerkraad wyVތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die
kerkraad, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys.

2.1.2 Hierdie Die ondersoekliggaam ondersoek die bekwaamheid, of geskiktheid of disfunksionele
verhoudings van die predikant. of die aard en omvang van die disfunksionele verhoudings tussen
die predikant en lidmate. Die vereistes vir ’n formele ondersoek is dieselfde as die vereistes vir
’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Reglement vir Tug en Vermaning), aangepas vir
die formele ondersoek na bekwaamheid, of geskiktheid of disfunksionele verhoudings.
2.1.3 Die besware oor ongeskiktheid, of onbekwaamheid, of disfunksionele verhoudings wat formeel
ondersoek gaan word, moet skriftelik onder die aandag van die predikant gebring word.
2.1.4 Indien bevind word dat die predikant onbevredigende diens lewer, moet die aard van die
onbevredigende diens en die vereistes waaraan die persoon moet voldoen, skriftelik onder die
persoon se aandag gebring word met verslag aan die kerkraad.
2.1.5 Die kerkraad en ring se gevolmagtigde ondersoekliggaam doen alles in sy vermoë om deur
toepaslike evaluering, toerusting, begeleiding (leiding en advies), berading en mediasie die
betrokke predikant te help om bevredigende diens aan die gemeente te lewer en/of die
disfunksionele verhoudings te herstel.
2.1.6 ’n Redelike tyd word toegelaat vir die predikant om dienste te verbeter en te voldoen aan die
vereistes wat die kerkraad aan die persoon gestel het, waarna die predikant se dienslewering
weer geëvalueer word.
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2.1.7
2.1.8

2.1.9

Die kerkraad oorweeg eerstens ander wyses buiten diensbeëindiging om die aangeleentheid
reg te stel.
Indien die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam tot die gevolgtrekking kom dat die
onbekwaamheid of ongeskiktheid of disfunksionele verhoudings nie uit die weg te ruim is nie,
kan die kerkraad die predikant uit diens van die gemeente ontslaan. Diensbeëindiging weens
gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering of disfunksionele verhoudings geskied met
volle behoud van die predikantsbevoegdheid van die predikant en die uitreiking van die Akte
van Demissie.
In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs/kerkordekommissie/diensgroep die bekwaamheid of geskiktheid van die predikant of die aard
en omvang van disfunksionele verhoudings tussen die predikant en ander personeel formeel
te ondersoek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.2.2 tot 2.2.8 hierbo, en indien nodig
aangepas, word gevolg.

2.2

Swak gesondheid of besering (ongeskiktheid)
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n predikant weens swak gesondheid of
besering nie meer sy/haar diensverpligtinge kan nakom nie, word die saak op die agenda van
die kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag aan
die ring:
2.2.1 'LHNHUNUDDGZ\VތQJHYROPDJWLJGHRQGHUVRHNOLJJDDPDDQZDWVDDPJHVWHOLVXLWGULHOHGHYDQ
die kerkraad, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys,
2.2.2 Wanneer alternatiewe ondersoek word, word daar gekyk na die aard van die diensverpligtinge,
die duur van die afwesigheid, die erns van die siekte of besering, die moontlikheid van herstel
of rehabilitasie en die moontlikheid van plaasvervangende diens.
2.2.3 In die geval van permanente ongeskiktheid, word die moontlikheid van veranderde
diensverpligtinge en/of veranderde werksomstandighede en/of die beskikbaarheid van enige
geskikte alternatiewe werk ondersoek ten einde die predikant se ongeskiktheid te
akkommodeer.
2.2.4 Die ondersoek na die ongeskiktheid van die predikant weens swak gesondheid of beserings
ZRUGLQRRUOHJPHWGLHVLQRGDOHSHQVLRHQIRQGVHQRIƌDQGHUVRRUWJHO\NHWRHSDVOLNHOLJJDDP
gedoen.
2.2.4 5 Tydens die ondersoek kry die predikant die geleentheid om sy/haar kant van die saak te stel
en om met voorstelle te kom. Die predikant kan deur ’n NG Kerklidmaat bygestaan word.
2.2.56 Indien die predikant tydens die uitvoering van ’n diensverpligting ernstig beseer of siek word,
rus daar ’n swaarder plig op die gemeente/kerkverband om die ongeskiktheid van die predikant
te akkommodeer.
2.2.67 Die kerkraad kan, nadat alle moontlike alternatiewe ondersoek is, op billike gronde in oorleg
met die sinodale pensioenfonds of ander soortgelyke toepaslike liggaam besluit om ’n predikant
weens swak gesondheid of besering uit diens van die gemeente te ontslaan. Diensbeëindiging
weens mediese ongeskiktheid geskied met behoud van die bevoegdheid van predikant en die
uitreiking van die Akte van Demissie.
2.2.78 In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs-/
kerkordekommissie/diensgroep, die mediese ongeskiktheid van die predikant formeel te
ondersoek. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.2.2 tot 2.2.6 hierbo, en indien nodig aangepas,
word nagekom.
2.3

Die gemeente/kerkverband se bedryfsvereistes
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n gemeente om finansiële redes nie meer ’n
predikant kan bekostig nie, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir hantering
aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan die ring:
2.3.1 'LHNHUNUDDGZ\VތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van
die kerkraad waarin die kommissie/taakspan/diensgroep wat die diensverhoudinge en fondse
hanteer, verteenwoordig is, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se
gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid (verkieslik ƌILQDQVLsOHNXQGLJH deur die sinode
se gevolmagtigde aangewys,
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2.3.2 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam bepaal die omvang van die finansiële probleem
en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek. 4, byvoorbeeld voortgesette diens
teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, deeltydse- of tentmakerbediening, aanstelling
in ’n ander pos, standplaasverwisseling en kombinasie van poste.
2.3.3 Indien diensbeëindiging die enigste oplossing blyk te wees, pleeg die kerkraad se
gevolmagtigde ondersoekliggaam oorleg met die predikant(e) wat waarskynlik deur die
beoogde diensbeëindiging geraak sal word.
2.3.4 Die oorlegplegende partye poog om eenstemmigheid te bereik oor:
2.3.4.1 geskikte maatreëls om die diensbeëindiging te vermy, dit tot die minimum persone te beperk,
die tydsberekening uitvoering daarvan te verander so te kies bestuur dat dit die minimum
ontwrigting vir al die partye tot gevolg sal hê en die nadelige gevolge daarvan te versag;
2.3.4.2 die metode van selektering bepaling van die predikant(e) wie se dienste beëindig gaan word
in die geval van medeleraarskap; en
2.3.4.3 voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket).
2.3.5 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam voorsien skriftelik aan die predikant(e) met
wie oorleg gepleeg word:
2.3.5.1 die redes vir die beoogde diensbeëindiging;
2.3.5.2 alternatiewe wat oorweeg is voordat diensbeëindiging voorgestel is en die redes waarom elk
van die alternatiewe verwerp is;
2.3.5.3 die aantal predikante wat waarskynlik geraak gaan word in die geval van medeleraarskap;
2.3.5.4 die voorgestelde metode van selektering bepaling van welke predikant(e) se diens beëindig
moet word in die geval van medeleraarskap;
2.3.5.5 die datum waarop die diensbeëindiging waarskynlik van krag sal word;
2.3.5.6 die voorgestelde voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket);
2.3.5.7 enige bystand wat die kerkraad beoog om aan te bied; en
2.3.5.8 die moontlikheid van ’n toekomstige beroep.
2.3.6 Die betrokke predikant(e) word geleentheid gebied om vertoë te rig oor enige aangeleentheid
waaroor oorleg gepleeg word, en die kerkraad en ring se gevolmagtigdes oorweeg die vertoë
en reageer daarop. Indien die kerkraad en ring se gevolmagtigdes nie daarmee eens is nie,
word redes daarvoor verstrek.
2.3.7 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam selektering bepaal die predikant(e) wie se
diens beëindig gaan word volgens maatstawwe waaroor die oorlegplegende partye
ooreengekom het of wat, indien daar nie eenstemmigheid is nie, billik en objektief is.
2.3.8 By bereiking van ’n ooreenkoms, goedkeuring deur die kerkraad en na ondertekening daarvan
deur die oorlegplegende partye, beëindig die kerkraad die diens van die predikant(e). Indien
daar nie eenstemmigheid is nie, besluit die werkgewer kerkraad in oorleg met die ring of sy
gevolmagtigde op billike en objektiewe wyse in die lig van die voorgeskrewe voorsiening.
Diensbeëindiging weens bedryfsvereistes geskied met behoud van die bevoegdheid van
predikant en die uitreiking van die Akte van Demissie.
2.3.9 In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, ondersoek die kerkvergadering
se gevolmagtigdes taakspan/kommissie/diensgroep wat die diensverhoudinge en fondse
hanteer in oorleg met die sinodale regs-/ kerkordekommissie/diensgroep die saak formeel.
Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.3.2 tot 2.3.8 hierbo, en indien nodig aangepas, word
nagekom.
2.4

Gemeente/kerkverband se bedieningsvereistes
’n Predikant se diensverhouding kan ook weens die gemeente/kerkverband se veranderde
tegnologiese behoeftes (bv. gebrekkige rekenaarvaardigheid), strukturele aanpassings (bv.
oortollige poste by kombinering, eenwording of samesmelting van gemeentes),
bedieningsvereiste (bv. demografiese- en taalveranderinge van die lidmate) of soortgelyke

4

Voorbeelde is: voortgesette diens teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, tentmakerbediening,
aanstelling in ’n ander pos, standplaasverwisseling en kombinasie.
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behoeftes omstandighede (bv. nood en oorlewing van die gemeente, die werknemer predikant
se onaanpasbaarheid) van die gemeente/kerkverband beëindig word.
2.4.1 Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n predikant nie meer aan die
bedieningsvereiste van die gemeente voldoen nie, word die saak op die agenda van die
kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan die
ring:
2.4.1.'LHNHUNUDDGZ\VތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van
die kerkraad waarin die gevolmagtigdes kommissie/taakspan/diensgroep wat die
diensverhoudinge hanteer, verteenwoordig is, ten minste een lid van die laaste
ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid deur die
sinode se gevolmagtigde aangewys.
2.4.1.2 Die kerkraad, se gevolmagtigde ondersoekliggaam bepaal die omvang van die
bedieningsbedryfsvereistes waaraan die predikant nie voldoen nie en wend daadwerklike
pogings aan om oplossings te soek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.1.2 tot 2.1.8 en/of
2.3.2 tot 2.3.8 (wat ook al van toepassing is) hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg.
2.4.2
In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs/ kerkordekommissie/diensgroep, die bedieningsvereistes waaraan die predikant nie voldoen
nie formeel te ondersoek. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.4.1.2 hierbo, en indien nodig
aangepas, word nagekom.
2.5

Voorsiening
In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:
2.5.1 Diensbeëindiging weens gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering of
disfunksionele verhoudings
2.5.1.1

2.5.1.2

In die geval van diensbeëindiging weens onbekwaamheid, ’n uittreeloon/ skeidingspakket
gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van
aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer tot en met 13 jaar. Vir elke voltooide jaar
meer as 13 jaar, een week vir elke voltooide jaar. Dit word bereken teen die geldende
ooreengekome TKVI (totale koste vir indiensneming). ,. asook reëlings in verband met
pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en groepsversekering
vir hierdie periode. In die verband geld ’n minimum van 4 weke. en ’n maksimum van 26 weke.
Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.

2.5.2 Diensbeëindiging weens mediese ongeskiktheid
2.5.2.1 Wanneer ’n predikant se diens weens mediese ongeskiktheid beëindig moet word daarvoor
kwalifiseer, ontvang die persoon ongeskiktheidsvoordele volgens die bepalinge van die
sinodale pensioenfonds (vergelyk Artikel 14 van die Kerkorde). 5
2.5.2.2

2.5.2.3

2.5.3

5

In die geval waar ’n reglement wat ongeskiktheidsvoordele reël nie van toepassing is nie, ’n
uittreeloon/skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes
vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer tot en met 13 jaar.
Vir elke voltooide jaar meer as 13 jaar, een week vir elke voltooide jaar. Dit word bereken teen
die geldende ooreengekome TKVI (totale koste vir indiensneming). ,. asook reëlings in
verband met pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en
groepsversekering vir hierdie periode. In die verband geld ’n minimum van 4 weke. en ’n
maksimum van 26 weke.
Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.
Diensbeëindiging weens die gemeente/kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes

Kerkrade moet hulle voor die beëindiging van diens weens mediese ongeskiktheid vergewis van die bepalinge
van die betrokke reglement.
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2.5.3.1

2.5.3.2

3.
3.1

3.2

In die geval van diensbeëindiging weens die gemeente/kerkverband se finansiële onvermoë
of ander bedryfsvereistes, ’n uittreeloon/skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se
lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke
werkgewer tot en met 13 jaar. Vir elke voltooide jaar meer as 13 jaar, een week vir elke
voltooide jaar. Dit word bereken teen die geldende ooreengekome TKVI (totale koste vir
indiensneming). ,. asook reëlings in verband met pensioendekking en die werkgewer se
bydraes tot die mediese fonds en groepsversekering vir hierdie periode. In die verband geld
’n minimum van 4 weke. en ’n maksimum van 26 weke.
Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.

APPÈL
,QDOOHJHYDOOHYDQGLHQVEHsLQGLJLQJKHWGLHSUHGLNDQWGLHUHJWRWDSSqOLQJHYROJH$UWLNHOYDQ
die Kerkorde en die Reglement vir Appèl of Beswaar. By diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7
van die Kerkorde ZRUGGLHSUHGLNDQWRRUGLHUHGHLQJHOLJHQKHULQQHUDDQGLHUHJWRWDSSqO
In die geval van die verlies van bevoegdheid (indien van toepassing by Artikel 12.7.1 van die
Kerkorde  KHW ¶Q SUHGLNDQW GLH UHJ WRW DSSqO QD GLH PRGHUDPHQ$OJHPHQH 6LQRGH YHUJHO\N
Artikel 65.2 van die Kerkorde).

2.2.6 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van
Reglement 18:
INLEIDENDE UITGANGSPUNTE BY REGLEMENT 17 EN 18
1.1

1.2

1.3

1.4

,QGLHQ GLH JHEUHNNLJH EHGLHQLQJVYDDUGLJKHLG GLHQVOHZHULQJ RI PHGLHVH RQJHVNLNWKHLG YDQ ƌ
predikant ondersoek word, word dit volgens die prosedures in reglement 17 (Reglement vir die
bestuur van diensverhoudings vir predikante by ongeskiktheid en onvermoë) hanteer.
Indien die kerkvergadering ondersoek wil instel of gebrekkige bedienings- of bedryfsvereistes tot
ƌ PRRQWOLNH GLHQVEHsLQGLJLQJ YDQ GLH SUHGLNDQW NDQ OHL ZRUG GLW YROJHQV GLH SURVHGXUHV LQ
reglement 17 hanteer.
,QGLHQ ƌ SUHGLNDQW YDQ OHHUGZDOLQJ HQRI ZDQJHGUDJ LQ OHZHQVZ\VH EHVNXOGLJ ZRUG ZRUG GLW
volgens die prosedures in Reglement 18 (Reglement vir Kerklike Dissipline en Vermaning) van
die Kerkorde hanteer.
Kerkvergaderinge moet van enige besluit, wat kragtens reglement 17 en 18 van die Kerkorde oor
ƌSUHGLNDQWJHQHHPZRUGDDQGLH$OJHPHQH7DDNVSDQ3UHGLNDQWHVDNH kennis gee.

REGLEMENT 18
REGLEMENT VIR TUG EN DISSIPLINE VERMANING
Hierdie reglement handel oor die hantering van kerklike dissipline t.o.v. die leer en lewe van
lidmate en ampsdraers
PROLOOG
Wanneer van reglement 18 gebruik gemaak word, moet dit geskied binne die konteks van Kerkorde
artikels 1 en 2se “gegrond op die Bybel,” wat impliseer dat die inhoud en gees van die Bybel bepalend
is vir hoe die letter van die Kerkorde geïnterpreteer word.
Dat die Woord van God se voorskrifte bepalend moet wees vir hoe die tug hanteer moet word, word
eksplisiet aangedui in artikel 59: “Kerklike opsig word gehou en kerklike tug en dissipline uitgeoefen…
volgens voorskrifte van die Woord van God; die Belydenisskrifte; die Kerkorde en ander bepalings van
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die Kerk; die diensooreenkoms.“ Hierdie volgorde beteken dat daar `n bepaalde rangorde is in wat in
ag geneem moet word.
Die eer van God, die heil van die Kerk (gemeente ingesluit) en die behoud van die sondaar is drie
lense waarmee na die saak gekyk word. Die eer van God en die heil van die kerk kan nie gedien word
as die behoud van die sondaar en optrede wat daarop gemik is, nie deeglik in ag geneem word nie.
Reglement 18 mag nooit so vertolk word of gebruik word dat dit die aard van die kerklike opsig en tug
misken nie. Artikel 60 bepaal: “Die kerklike opsig en tug dra ’n geestelike karakter en pas by die kerk
as ’n geloofs- en ’n liefdesgemeenskap. Opsig en tug word dus op ’n kerklike wyse en met geestelike
middele uitgeoefen. Amptelike kerklike opsig en tug is pastoraal-kerkregtelik van aard en moet uit ’n
Bybelse en geestelike oogpunt billik en regverdig toegepas word.”
Verder geskied die toepassing van reglement 18 teen die agtergrond dat die lidmaat by die aflegging
van belydenis van geloof en die ampsdraer hom by legitimasie, ordening en bevestiging onderwerp aan
die kerklike opsig en tug. Daarmee lê hy saam met ander lidmate en ander ampsdraers 'n eed af om
hom verantwoordbaar te hou aan die Woord, die belydenisskrifte en waardes wat gepas is vir lidmate
en ampsdraers en versoek hy die geloofsgemeenskap om hom daaraan te hou en te vermaan en te
tug wanneer sy leer en lewe in stryd is daarmee in so 'n mate dat dit sy getuienis, geloofwaardigheid
en die heil van die liggaam van Christus tot nadeel strek.
Teen hierdie agtergrond geskied 'n tugondersoek met die oog op die vasstelling- en
billike beoordeling van die feite en die waarheid. Die tugliggaam tree nie op as "regter"
nie, maar as 'n besorgde lid van die liggaam van Christus wat soek na weë en middele
vir hoe daar gehandel kan word om die eer van God, die welwese van die liggaam van
Christus, asook die behoud van die sondaar ten beste te dien.
1.

SAMESTELLING VAN DIE KERKLIKE TUGLIGGAAM

1.1

Tugverhore na beweerde tugwaardige sondes en/of dissiplinêre oortredings wat as wangedrag
geklassifiseer kan word 6 Ondersoeke na beweerde optrede, uitsprake of dissiplinêre
oortredings wat as tugwaardige sondes geklassifiseer kan word, word deur ’n kerklike liggaam
hanteer wat óf die kerkvergadering self kan wees óf ’n gevolmagtigde tugliggaam van die
kerkvergadering met tug- en vermanende verantwoordelikheid hanteer.

1.2

Elke kerkvergadering of sy gevolmagtige (bv. ringskommissie), besluit self of hy die
tugondersoek self gaan doen en of daar van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik gemaak gaan
word.
Kerkraadstugliggaam

6

Wangedrag deur ’n predikant as werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige
sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as lidmaat en
ampsdraer in verband met gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan
word. Die term dissipline word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as werknemer in
verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre
verhoor kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én
dissiplinêre verhoor verwys.
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1.32

Indien ’n kerkraad van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik maak om ’n tugondersoek te doen,
wys Die kerkraad ’n tugliggaam van ten minste vyf lede aan. Die gevolmagtigde tugliggaam van
die kerkraad bestaan uit ten minste drie lede aan. Hierdie tugliggaam word saamgestel uit
minstens drie twee ouderlinge van die gemeente soos deur die kerkraad aangewys en minstens
twee lede HHQSUHGLNDQWRXGHUOLQJYDQƌDQGHUULQJVJHPHHQWH soos deur die ringskommissie
aangewys. Minstens een vrou moet, hetsy deur aanwysing of koöpsie, op die tugliggaam dien,
en indien die geïmpliseerde of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die
tugliggaam dien. Ander kundige lidmate van binne of buite die gemeente kan ook gekoöpteer
word as volwaardige lede van die tugliggaam.

1.3

ƌ.HUNUDDGRIV\JHYROPDJWLJGH EYGLHGDJEHVWXXU NDQPHWRSJDDIYDQUHGHVRRNYHUVRHN
GDWƌULQJVWXJOLJJDDPRIƌDQGHUNHUNUDDGGLHRQGHUVRHNEHKDUWLJ

1.4

1.5

Ringstugliggaam
Indien ’n ring van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik maak in ’n tugondersoek, verwys die
ring of sy gevolmagtigde die aangeleentheid na die ringstugliggaam vir hantering. Die
gevolmagtigde ULQJVWXJOLJJDDPEHVWDDQXLWތQPLQLPXPYDQY\IOHGHZDDUYDQGULHOHGHGHXU
die ring of sy gevolmagtigde aangewys word en minstens twee lede deur die sinode sinodale
regskommissie/kerkorde kommissie/taakspan/diensgroep of sy gevolmagtigde aangewys
word. +LHUGLH QDPH ZRUG XLW ތQ O\V YDQ JRHGJHNHXUGH OHGH DDQJHZ\V ZDW E\ GLH YRULJH
sinodevergadering en ringsvergadering goedgekeur is vir die doel. Die ringskommissie stel in
oorleg met die sinodale regspan die ringstugliggaam saam. Minstens een lid van die
ringstugliggaam moet, hetsy deur aanwysing of koöpsie, vroulik wees, en indien die
geïmpliseerde of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die tugliggaam dien.
Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede
van die ringstugliggaam. Al die lede moet die goedkeuring van die betrokke partye wegdra.
Besware oor lede van die ringstugliggaam deur enige van die partye moet met opgaaf van
redes geskied en word deur die ringstugliggaam in oorleg met die ring of sy gevolmagtigde
hanteer. Die ringstugliggaam het finale besluitnemingsbevoegdheid by die beslegting van enige
beswaar oor sy samestelling.
ƌ5LQJRIV\JHYROPDJWLJGH EYULQJVNRPPLVVLH NDQPHWRSJDDIYDQUHGHVRRNYHUVRHNGDWƌ
sinodale tugliggaam (vgl. 1.8 hieronder) of 'n ander ring dit namens hom doen.

Algemene bepalings oor die tugliggaam
ƌ .HUNUDDGVOLG Enige lid wat in ’n kerklike tugliggaam dien en aan ’n verhoor tugondersoek
deelneem, behou sittingsreg in die tugliggaam tot die ondersoek voltooi is. al verstryk die
kerkraadslid se ampstermyn tydens die duur van die verhoor..
1.67
Indien ’n situasie ontstaan waartydens óf die tugliggaam óf die aangeklaagde/geïmpliseerde
oordeel dat ’n regverdige en billike verhoor ondersoek nie kan plaasvind met die huidige
samestelling van die kerklike tugliggaam nie, het beide die reg om, met opgaaf van rede(s),
aansoek te doen dat ’n ander tugliggaam saamgestel word om die verhoor tugondersoek te
hanteer behartig. Die tugliggaam het in oorleg met die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
finale besluitnemingsbevoegdheid by die beslegting van enige beswaar oor sy samestelling.
1.67.1 ,QJHYDOYDQƌkerklike verhoor tugondersoek deur die kerkraad of sy gevolmagtigde, word die
ring of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander tugliggaam aan te wys om as gevolmagtigde van
die betrokke kerkraad die ondersoek te doen.
1.67.2 In geval van ’n kerklike verhoor tugondersoek deur die ringstugliggaam, word die sinode of sy
gevolmagtigde versoek om ’n ander tugliggaam aan te wys om as gevolmagtigde van die
betrokke ring die ondersoek te doen.
1.56

1.8

Sinodale tugliggaam
,QGLHQ ƌ kerkvergadering gevolmagtigde tugliggaam van die ring (soos in par 1.4 verwys),
EHQHZHQV ƌ VLWXDVLH VRRV LQ SXQW  QLH GLH WXJRQGHUVRHN NDQ KDQWHHU QLH NDQ GLH
kerkvergadering of sy gevolmagtigde, by hoë uitsondering en met opgaaf van redes, die
betrokke sinode of sy JHYROPDJWLJGHYHUVRHNGDWƌJHYROPDJWLJGHWXJOLJJDDPYDQGLHVLQRGH
die tugondersoek behartig (vgl. 1.5 hierbo). Indien die sinode of sy gevolmagtigde oordeel dat
die versoek meriete dra, wys die sinodale regs/kerkorde kommissie/taakspan/diensgroep of sy
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gevolmagtigde minstens drie lede aan om die tugondersoek namens die ring of kerkraad met
YROPDJ WH KDQWHHU 0LQVWHQV HHQ OLG YDQ GLp WXJOLJJDDP PRHW ƌ YURX ZHHV HQ LQGLHQ GLH
geïmpliseerde of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die tugliggaam dien.
Ander kundige lidmate kan ook deur dié tugliggaam gekoöpteer word as volwaardige lede.
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.63
2.74

3.
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

TUGWAARDIGE
WANGEDRAG:
PREDIKANTE7
PROPONENTE, EMERITI, EN LIDMATE

SONDES:

AMPSDRAERS,

ƌTug- en/of dissiplinêre verhoor teen ƌ7XJondersoek RRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQRIOHZH van
’n predikant wat in diens van ’n gemeente is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde
tugliggaam van die ring (vgl. 1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
’n Tugverhoor teen Tugondersoek RRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQRIOHZH van ’n predikant wat in
diens van die kerkverband is, ƌ HPHULWXV RI ƌ SURSRQHQW geskied deur die ring of sy se
gevolmagtigde tugliggaam, onder wie se opsig die predikant, emeritus of proponent staan (vgl.
1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
’n Dissiplinêre ondersoek teen ’n predikant wat in diens van die kerkverband staan, geskied
deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, in wie se diens die predikant
staan.
Indien die dissiplinêre ondersoek teen ’n predikant ook ’n ondersoek na ’n tugwaardige sonde
insluit, wys die betrokke ring in oorleg met die ander kerkvergadering ’n gevolmagtigde tug- en
dissiplinêre liggaam aan, en bekragtig die ring die bevindinge en tugmaatreëls, terwyl die ander
kerkvergadering die bevindinge en dissiplinêre maatreëls bekragtig.
ƌ7XJRQGHUVRHNRRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQOHZHYDQ¶QRXGHUOLQJRIGLDNHQJHVNLHGGHXUGLH
ring of sy gevolmagtigde tugliggaam (vgl. 1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
ƌ7XJRQGHUVRHNRRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQOHZHYDQƌOLGPDDWYDQGLHJHPHHQWH DQGHUVDV
ampsdraers, emeriti en proponente) geskied deur die kerkraad of sy gevolmagtigde tugliggaam
(vgl. 1.1, 1.2 en 1.3).
AANBRING VAN KLAG, NADELIGE GERUG OF VERSLAG
Die tugwaardige sondes waarna in Artikel 61 van die Kerkorde en dissiplinêre oortredings
waarna in Artikel 63 van die Kerkorde verwys word, kom op een van drie maniere voor die
betrokke kerkvergadering:
deur ’n nadelige gerug; of
deur ’n skriftelike klag; of
deur ’n skriftelike verslag aan die kerkvergadering wat voortvloei uit amptelike werksaamhede
van die gevolmagtigde van die kerkvergadering wat die diensverhoudinge hanteer.

4.
4.1

AANVANKLIKE HANTERING VAN DIE KLAG, NADELIGE GERUG OF VERSLAG
By ontvangs van ’n klag, gerug of verslag en vóórdat besluit word om dit te verhoor:
Enige klag, nadelige gerug of verslag word deur 'n kerkvergadering of sy gevolmagtigde (bv.
ringskommissie) in ontvangs geneem en na die gevolmagtigde tugliggaam wat hy aanwys,
verwys vir hantering

4.2

Voordat die gevolmagtigde tugliggaam besluit om die aangeleentheid formeel te ondersoek:

7

Wangedrag deur ’n predikant as werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige
sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as lidmaat en
ampsdraer in verband met gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan
word. Die term dissipline word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as werknemer in
verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre
verhoor kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én
dissiplinêre verhoor verwys.
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4.12.1 word die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam gesuiwer van die persone oor wie
die klag, nadelige gerug of verslag gaan, asook van die klaer of aanbringer van die gerug of
verslag;
4.12.2 stel die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam deur die insameling van relevante
dokumente en verhelderende gesprekke eers vas of die klag, nadelige gerug of verslag tot ’n
verhoor na ’n beweerde tugwaardige sonde(s) en/of dissiplinêre oortreding(s) in die geval van
wangedrag kan lei formele tugondersoek sal lei; (Die aard van hierdie vasstelling word aan die
diskresie van die tugliggaam oorgelaat en moet so gedoen word dat die moontlike ondersoek
nie daardeur benadeel word nie.) en;
4.12.3 probeer die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam eers om, waar toepaslik, die saak
deur herderlike sorg, versoeningsaksie, verhelderende gesprekke, kerklike mediasie of die
hantering daarvan as ’n geskil, op te los. Indien so ’n proses nie die gewenste resultaat lewer
nie, gaan die verhoor voort word 'n formele tugondersoek gedoen.
4.23
Indien besluit word om ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding nie te
verhoor nie nie 'n tugondersoek na die leer, lewe van die aangeklaagde/geïmpliseerde te doen
nie, moet die klaer of aanbringer van die nadelige gerug of verslag, asook die
aangeklaagde/geïmpliseerde, skriftelik daarvan in kennis gestel word, met opgaaf van redes.
4.34
’n Klag, nadelige gerug of verslag wat ontvang word, word nadat dit ter tafel geneem is, die
besit van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam en kan nie sonder
toestemming van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam teruggetrek
word nie.
4.45
Indien ’n aangeklaagde/geïmpliseerde lidmaat of ampsdraer voor of tydens ’n verhoor na
aanleiding van ’n klag, gerug of verslag oor die persoon ’n tugondersoek bedank, gaan die
betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam voort om die aangeleentheid te
ondersoek, die nodige besluit(e) te neem en die Algemene Taakspan Predikantesake, asook
die kerkvergadering aan wie aangeklaagde verbonde was voor die bedanking, skriftelik daarvan
in kennis te stel.
5.
5.1

5.1.1

5.1.2
5.2

OPSKRIFSTELLING VAN DIE KLAG DEUR DIE GEVOLMAGTIGDE TUGLIGGAAM
Indien besluit word om die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding klag,
nadelige gerug of verslag te ondersoek, word die aanklag waarteen die
aangeklaagde/geïmpliseerde verwerend moet optree dit deur die gevolmagtigde tugliggaam op
skrif gestel.
In die geval van ’n klag of nadelige gerug kan die tugliggaam die klaer of die aanbringer van
die gerug adviseer bystaan met betrekking tot die formulering van die aanklag, sonder om die
wese en inhoud daarvan te verander. Die geformuleerde klag word per handtekening deur die
klaer as korrek bevestig.
In die geval van ’n verslag formuleer die tugliggaam self die beweerde tugwaardige sonde en/of
dissiplinêre oortreding wat verhoor moet word klag.
’n Geformuleerde aanklag wat ondersoek word, moet skriftelik die aard, plek en tyd van die
beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding van die beweerde tugwaardige
sonde ten opsigte van leer en lewe vermeld.

6.

BESORGING VAN DIE KLAG
Die klagskrif moet ten minste 7 dae vóór die aanvang van die tugondersoek skriftelik aan die
aangeklaagde/geïmpliseerde besorg word. Die kerkraad van die aangeklaagde/geïmpliseerde
word in kennis gestel van die ondersoek, die datum en klag.

7.

DIE MOONTLIKHEID VAN STUITING VAN AMPSDRAERS, EMERITI EN
PROPONENTE
By beweerde ergerlike wangedrag ƌ RRUWUHGLQJ LQ OHHU HQRI OHZH 8 (onder meer owerspel,
onsedelikheid, seksuele teistering, molestering, pornografie, egskeiding, moord, aanranding,

7.1

8

Ergerlike wangedrag ƌ 2RUWUHGLQJ LQ OHHU HQRI OHZH kan onder meer die volgende behels: owerspel,
onsedelikheid, egskeiding, moord, meineed, diefstal, bedrog, rassisme, haatspraak, laster en leerdwaling.
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7.2
7.3

meineed, diefstal, bedrog, rassisme, haatspraak, laster, leerdwaling, skeurmakery en
verdagmakery) deur ’n ampsdraer, emeritus of proponent mag die ring of sy se gevolmagtigde
tugliggaam, na ontvangs van die klag, nadelige gerug of verslag, die
aangeklaagde/geïmpliseerde in die diens stuit om enige ampsdiens te verrig. Die betrokke
kerkvergadering of gevolmagtigde tugliggaam moet die aangeklaagde/geïmpliseerde
ampsdraer, emeritus of proponent vooraf skriftelik kennis gee van die voorneme om die
persoon in die amp te stuit voorgenome stuiting. Hierdie kennisgewing moet ’n kort en saaklike
uiteensetting bevat van die beweerde ergerlike wangedrag oortreding in leer en/of lewe en die
aangeklaagde/geïmpliseerde uitnooi inlig dat om skriftelike vertoë te gerig mag word voordat ’n
besluit tot stuiting gefinaliseer word.
Hierdie stuiting geskied met kennisgewing aan die aangeklaagde/geïmpliseerde en die
kerkvergadering/instansie in wie se diens die persoon staan.
Stuiting behels die opskorting van lidmaatsregte en ampsvoorregte ampspligte. Stuiting is nie
’n tug- en/of dissiplinêre handeling of -maatreël nie, maar dien slegs om al die betrokkenes te
beskerm en ’n vry en regverdige verhoor ondersoek moontlik te maak. Dit geld in die geval
waar die beweerde oortreding in leer en/of lewe van sRDDUGHQRPYDQJLVGDWGLWƌQHJDWLHZH
impak op die uitvoering van die aangeklaagde/geïmpliseerde se ampspligte kan hê.

7.4

Stuiting kan hoogstens drie maande duur waarna die gevolmagtigde ringstugliggaam dit moet
ophef of die voortsetting daarvan by die ring of sy gevolmagtigde (bv. ringskommissie) moet
motiveer met die opgaaf van redes.

7.5

Lewensonderhoud word nie tydens stuiting van enige aard opgeskort nie.

8.

DIE MOONTLIKHEID VAN ’N VOORLOPIGE ONDERSOEK

8.1

Die tugliggaam kan ’n voorlopige ondersoek deur van sy lede laat doen. Die doel van die
YRRUORSLJHRQGHUVRHNLVRPLQOLJWLQJYLUGLHYHUKRRULQWHZLQHQYLUGLHWXJOLJJDDPތQDDQGXLGLQJ
te gee oor die verloop van die kerklike verhoor.

8.1.1 Die lede wat die voorlopige ondersoek doen, berei ’n verslag voor vir die tugliggaam wat tot ’n
bevinding(e) oor die verdere ondersoek moet kom.
8.1.2 Die verslag moet slegs feitelike inligting betreffende die voorlopige ondersoek bevat, naamlik:
8.1.2.1 ’n beskrywing van die inhoud en verloop van die ondersoek; en
8.1.2.2 stawende skriftelike bewyse.
8.1.3 Die verslag bevat geen bevinding(e) na aanleiding van die ondersoek of aanbevelings
betreffende skuld of onskuld en moontlike tug- en of dissiplinêre maatreëls nie.
8.2

Die verslag van die voorlopige ondersoek dien voor die tugliggaam wat ’n bevinding(e) maak en
besluite neem tydens die verhoor van die aanklag(te).

8.3

Die vereistes vir die voorlopige ondersoek is dieselfde as dié vir die tugliggaam wat tot die finale
bevinding(e) en besluite moet kom (behalwe 9.1.6).

8.4

Deelname aan ’n voorlopige ondersoek ontneem hierdie lede nie van sittingsreg in die betrokke
kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam nie.

98. VEREISTES VIR ’N TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE VERHOOR TUGONDERSOEK
98.1 Ooreenkomstig Artikel 59.2 van die Kerkorde gee die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
tugliggaam aan die volgende uitvoering tydens die verhoor tugondersoek:
98.1.1 Niemand met ’n botsende belang ten opsigte van die persoon/saak wat verhoor ondersoek word,
mag deel wees van ’n gevolmagtigde WXJOLJJDDP ZDW ƌ tug- en/of dissiplinêre verhoor
tugondersoek doen en besluite daaroor neem nie.
98.1.2 Die gevolmagtigde tugliggaam word gesuiwer van die alle partye met botsende belange. Dit is
die klaer(s), aanbringer(s) van die nadelige gerug of verslag, die aangeklaagde(s), moontlike
getuies, persone wat in die eerste of tweede graad aan die partye verwant is en ander persone
wat een of ander persoonlike belang by die saak het.
98.1.3 Vergaderings wat tug- en/of dissiplinêre verhore tugondersoeke hanteer, is geslote vergaderings.
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98.1.4 Die gevolmagtigde tugliggaam het die reg om vooraf voldoende getuienis en inligting te versamel
ter voorbereiding van die ondersoek. (Sien ook 4.2.2 en 4.2.3 van hierdie reglement.)
98.1.5 Klaer(s), aangeklaagde(s) en getuies moet voldoende geleentheid kry om hulle saak te stel.
8.1.6 Die doel van die tugondersoek is om die eer van God, die welwese van die kerk en die behoud
van die sondaar te dien (Sien Kerkorde artikel 59). Die tugondersoek fokus op die vasstelling van
die werklike feite, 'n soeke na die waarheid en die billike beoordeling daarvan in die lig van die
Skrif, belydenisskrifte en die Kerkorde. Die tugliggaam tree nie op as 'n "regter" tussen twee
strydende partye nie, maar as 'n besorgde lid van die liggaam van Christus wat deur hierdie
"insident" benadeel word (seergekry het) en soek na weë en middele vir hoe daar opgetree kan
word om die eer van God, die welwese van die liggaam van Christus, asook en die behoud van
die sondaar ten beste te dien.
98.1.57 Die partye is nie geregtig op iemand wat namens hulle optree nie, maar kan bygestaan word
deur ‘n enige NG Kerklidmaat van die eie of ’n ander gemeente. Indien die klag(te) van sodanige
ergerlike aard is dat die aangeklaagde/geïmpliseerde uit diens van die gemeente/kerkverband
ontslaan kan word, het die gevolmagtigde tugliggaam die diskresie om op versoek van enige van
die partye regsverteenwoordiging in adviserende hoedanigheid (vgl. punt 8.1.6 hierbo) aan die
party(e) toe te staan.
98.1.8 Die lede van ’n gevolmagtigde tugliggaam wat tot ’n bevinding(e) en besluit(e) in ’n tug- en/of
dissiplinêre verhoor tugondersoek kom, moet almal vir die volle duur van die verhoor ondersoek
teenwoordig wees.
98.1.69 Die verhoor ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding van ’n
klag vind deurentyd plaas in die teenwoordigheid van die klaer(s) en die aangeklaagde(s). Vrae
deur al die aanwesiges kan oor en weer gestel word. Die betrokke tugliggaam kan self ook
getuies oproep en getuienis aanbied om tot ’n behoorlike bevinding in sy verhoor te kom. Die
partye self kan in die loop van die saak verdere getuienis aanbied om lig op die saak te werp.
8.1.10 Die gevolmagtigde tugliggaam moet so ver moontlik binne veertien dae na ontvangs van die
klagte met sy verrigtinge begin en dit so ver moontlik binne agt weke na die aanvang van die
ondersoek afhandel. Redes moet aan die betrokke kerkvergadering gegee word waar nie by
hierdie tydsraamwerk gehou kon word nie.
98.1.711
Indien enige van die partye weier om in die tugondersoek voor die betrokke kerklike
tugliggaam te verskyn of die voortgang van die verhoor tugondersoek verhinder, kan die
gevolmagtigde tugliggaam
met opgaaf van rede(s) die verhoor ondersoek in afwesigheid
van die party(e) voortsit.
98.1.912
Ná die aanhoor van die partye en die getuies, kom die gevolmagtigde tugliggaam tot
sy 'n
skriftelike bevinding wat op skrif gestel word. ,QGLHQ ތQ DDQJHNODDJGHJHwPSOLVHHUGH
aan ’n tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding In die geval waar die aangeklaagde
skuldig bevind word word getuienis eers ter versagting en verswaring aangehoor alvorens daar
op ’n tug- en/of dissiplinêre maatreël besluit word. vorm getuienis ter versagting of verswaring
deel van die totale ondersoek en hoef dit nie afsonderlik hanteer te word nie
98.1.1013
Die bevinding(e) oor skuld of onskuld en besluit(e) oor die toepassing van ’n tug en/of
dissiplinêre maatreël(s) deur ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam, gaan met
opgaaf van redes gepaard.
9. APPÈL TEEN DIE BEVINDING VAN ‘N GEVOLMAGTIGDE TUGLIGGAAM
:DQQHHUƌOLGPDDWDSSqOZLODDQWHNHQWHHQGLHEHYLQGLQJHQRIWXJPDDWUHsOYDQƌNHUNYHUJDGHULQJ
of sy gevolmagtigde, moet dit ingevolge die bepalings van die Reglement vir Appèl en beswaar
gedoen word.
10. KOSTE
10.1 Die koste van ’n tug- en of dissiplinêre verhoor tugondersoek, wat koste vir duplisering van
dokumente, reis- en vergaderkoste en ander uitgawes insluit, is vir die rekening van die betrokke
NHUNYHUJDGHULQJ 'LH VLQRGH QHHP YHUDQWZRRUGHOLNKHLG YLU GLH VLQRGDOH OHGH ZDW RS ƌ
gevolmagtigde tugliggaam aangewys is.
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10.2 Alle koste wat deur die partye self aangegaan is om óf die klag in te dien en/of die klag te
verdedig, sowel as vir die koste van hulle getuies is vir hulle eie rekening.
11.

VOORSIENING IN DIE GEVAL VAN DIENSBEËINDIGINGE IN TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE
VERHORE TUGONDERSOEKE VAN PREDIKANTE

In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:
11.1 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof
van Predikante.
11.2 In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien.
11.3 In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud,
toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum.
12

KENNISGEWING VAN BEVINDING IN GEVAL VAN PREDIKANTE

12.1 In alle gevalle waar die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam ’n dissiplinêre maatreël
teenoor bevinding ten opsigte van 'n proponent, predikant, of emeritus gemaak het (selfs al het
die persoon bedank – vergelyk 3.4 4.5 hierbo), word die sinodale regs-/kerkordekommissie én
die Algemene Taakspan Predikantesake binne 14 dae deur die tugliggaam voorsien van die
skriftelike bevinding(e) en die besluit(e). word daarvan binne twee dae aan die betrokke kerkraad
en die ring kennis gegee. Indien moontlik moet die voorsitter van die tugliggaam self die kerkraad
hiervan inlig. Hierna word die bevinding en besluite van die tugliggaam binne veertien dae
skriftelik aan die sinodale regskommissie/kerkordekommissie/taakspan/diensgroep én die
Algemene Taakspan Predikantesake verskaf.
12.2 Die Algemene Taakspan Predikantesake word deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
skriftelik in kennis gestel indien ’n party appelleer teen die bevinding en besluite van ’n tugliggaam
rakende ’n proponent, predikant of emeritus.
12.3 Die Algemene Taakspan Predikantesake word onverwyld deur die betrokke kerkvergadering of
sy gevolmagtigde in kennis gestel wanneer ’n tug- en of dissiplinêre maatreël tugmaatreël
opgehef word of ’n verdere tug- en of dissiplinêre maatreël tugmaatreël toegepas word rakende
’n proponent, predikant of emeritus.
2.2.7 Reglement 19 is in geheel hersien.
2.2.7.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die hersiene Reglement 19 goed:

REGLEMENT 19
5(*/(0(179,5+(56,(1,1* 5(9,6,( %(6:$$56.5,) *5$9$0(1 $33Ơ/
+(56,(1,1* 5(9,6,( %(6:$$56.5,) *5$9$0(1 $33Ơ/
Doel en voorskrifte
$SSqO*UDYDPHQ en Revisie word gehou en uitgeoefen
1.1.1. tot eer van God;
1.1.2. tot heil van die Kerk of gemeente;
1.1.3. tot behoud van die sondaar;
1.2. volgens die voorskrifte van
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1.2.1. die Woord van God;
1.2.2. Die Belydenisskrifte;
1.2.3. Die Kerkorde, Reglemente en ander Bepalinge van die Kerk.
5(*727+(56,(1,1* 5(9,6,( %(6:$$56.5,) *5$9$0(1 $33Ơ/
2.1. Besluite van kerklike vergaderings is bindend, maar dit kan herroep, hersien of vervang word by
Z\VHYDQKHUVLHQLQJ UHYLVLH EHVZDDUVNULI JUDYDPHQ RIDSSqO
2.1.1 Hersiening (Revisie)/hersiening behels die hersiening van ’n bestaande besluit, tydens dieselfde
of ’n volgende vergadering op versoek van ’n lid van die vergadering.
2.1.2 ‘n Beswaarskrif (Gravamen) is ‘n ernstige beswaar teen ‘n besluit wat die Algemene Sinode
geneem het ten opsigte van leeraangeleenthede en word gebruik om op die Algemene Sinode ’n
ernstige beroep te maak om rakende ’n beslissing in sake die leer van die Kerk.
2.1.3. $SSqO en beswaar behels ’n beroep op ’n meerdere vergadering wanneer ’n lidmaat en/of
kerkvergadering beswaard voel oor ’n kerkvergadering se besluit. $SSqONDQRRNWHHQGLHEHVOXLWHYDQ
die Algemene Sinode ingebring word 9.
2.2. HERSIENING (REVISIE) VAN BESLUITE
2.2.1 Prosedure en hantering van hersiening (revisie)
2.2.1.1 1.2 Besluite wat geneem is, mag alleen na vooraf kennisgewing deur ’n lid van die vergadering
en met die toestemming van die vergadering, in hersiening (revisie) geneem word. Kennisgewing
geskied óf tydens die vergadering waar die besluit(e) geneem is óf in die agenda vir die volgende
vergadering. (Sien Reglement van Orde)
2.2.1.2 1.3 Hersiening (Revisie) kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat in die
bespreking van die saak waaroor dit gaan, aan sekere aspekte daarvan glad nie of nie voldoende
aandag gegee is nie en/of daar later inligting na vore gekom het en/of omstandighede sodanig verander
het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.
2.2.1.3 1.2.2 Die aansoek om hersiening (revisie) word op skrif gestel, aan die vergadering voorgelê en
die vergadering beslis met meerderheidstem of die hersiening (revisie) toegestaan word. Indien
toegestaan, is die saak weer oop vir bespreking. Die aansoek om hersiening (revisie) moet duidelik
aandui watter besluite van die vergadering ter sprake is en hoe die besluite moontlik gewysig kan word.
2.2.1.4 1.2.2 Indien toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering
tot ’n gewysigde of ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word of herroep word.
7\GHQV GLH EHKDQGHOLQJ YDQ GLH DDQVRHN RP KHUVLHQLQJ UHYLVLH  NDQ ތQ QXZH YRRUVtel of
amendement(e) opnuut ingedien word. Die vergadering kan tot ’n gewysigde of ander besluit kom, of
die vorige besluit kan gehandhaaf of herroep word.
2.2.1.5 2.3.2 Indien die hersieningsvoorstel (revisie) goedgekeur is, vervang dit die vorige besluit(e).
2.2.2. 2.1 Besluite tydens die vergadering:

9

Vergelyk Artikel 23.4.
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2.2.2.1 2.1.1 Wanneer kennis van hersiening (revisie) met betrekking tot besluite van dieselfde
vergadering gegee word, word die redes verstrek waarom hersiening (revisie) aangevra word, maar ‘n
beredenering van die saak waaroor die besluit handel, word nie toegelaat nie.
2.2.2.2 2.1.2 Nadat kennis van hersiening (revisie) gegee is, besluit die vergadering of hersiening
(revisie) toegestaan word.
2.2.2.3 2.1.3 Indien hersiening (revisie) toegestaan word, word die besluit tydens die vergadering in
behandeling geneem op ތn tyd soos deur die voorsitter gereël.
2.2.3

Besluite van die verlede:

2.2.3.1 Kerkraadsvergaderings:
2.2.3.1.1 Wanneer kennis van hersiening (revisie) gegee word, word die redes verstrek waarom
KHUVLHQLQJ UHYLVLH DDQJHYUDZRUGPDDUތQEHUHGHQHULQJYDn die saak waaroor die besluite handel,
word nie toegelaat nie.
2.2.3.1.2 Nadat kennis van hersiening (revisie) gegee is, besluit die vergadering of hersiening (revisie)
toegestaan word.
2.2.3.1.3 Indien hersiening (revisie) toegestaan word, word die besluLWE\ތQYROJHQGHYHUJDGHULQJLQ
behandeling geneem.
2.2.3.2 2.2.2 Meerdere vergaderings:
2.2.3.2.1 Besluite van meerdere vergaderings word na vooraf skriftelike kennisgewing in behandeling
geneem.
2.2.3.2.2 Verslae van kommissies en beskrywingspunte waar nuwe aanbevelings oor vorige besluite
gemaak word, word geag genoegsame skriftelike kennisgewing van hersiening (revisie) te wees.
3. 8. BESWAARSKRIF (GRAVAMEN)
3.1 ‘n Beswaarskrif (gravamen) is ‘n ernstige beswaar teen ‘n besluit wat die Algemene Sinode geneem
het ten opsigte van leeraangeleenthede.
%HQHZHQVGLHUHJYDQDSSqORIKHUVLHQLQJ UHYLVLH NDQ’n lidmaat of ’n kerkvergadering wat beswaar op
grond van die Skrif en die Belydenis teen ’n besluit van die Algemene Sinode het, die beswaar by wyse
van ’n beswaarskrif (gravamen) of beswaarskrif aan die Algemene Sinode voorlê.
3.2 Die Algemene Taakspan Regte besluit oor die ontvanklikheid van die beswaarskrif (gravamen) met
verslag aan die Moderamen van die Algemene Sinode.
3.3 Indien die beswaarskrif (gravamen) ontvanklik is, word dit vir oorweging aan die volgende Algemene
Sinode voorgelê.
3.4 Indien die beswaarskrif (gravamen) nie ontvanklik is nie word die beswaarde skriftelik in kennis gestel
van die redes waarom die beswaarskrif (gravamen) nie ontvanklik is nie, na voorlegging aan die
Moderamen van die Algemene Sinode.
3.5 In gevalle waar leerstellige sake ter sprake is, kan die saak voor die Algemene Sinode met ‘n
tweederdemeerderheid na die sinodes vir bespreking verwys word.
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3.6 Die gesamentlike volstrekte meerderheid van stemme van die afsonderlike sinodes is dan die
beslissing.
3.6.1 Waar ‘n besluit op hierdie wyse geneem is, val lidmate wat nie met die besluit saamstem nie in
by die sinodebesluit.
4. APPÈL
4.1 Algemene Sake
4.1.1 ’n Lidmaat of ’n kerkvergadering wat beswaard voel op grond van die Skrif, die Belydenis en/of die
Kerkorde teen ’n besluit van µQNHUNYHUJDGHULQJNDQDSSqOE\µQPHHUGHUHNHUNYHUJDGHULQJWHHQGDDUGLH
besluit aanteken.
.HQQLVYDQDSSqOZRUGELQQHGDHQDGDWGLHEHVOXLWHYDQGLHNHUNYHUJDGHULQJLQZHUNLQJWUHH
ingedien.
'LHJURQGHYLUDSSqOZRUGELQQHGDHQDGLHNHQQLVJHZLQJYDQDSSqOLQJHGLHQE\GLHVNULEDYDQ
GLHNHUNYHUJDGHULQJE\ZLHGDDUDSSqODDQJHteken word.
$SSqONDQRSJURQGYDQNHUNRUGHOLNHSURVHGXUHOHDDQJHOHHQWKHGHWHHQEHVOXLWHYDQGLH$OJHPHQH
Sinode ingebring word (vgl. Artikel 23).
$SSqOOH VLHQ ZRUGRSGLHYRRUJHVNUHZHZ\VH YJO$UWLNHO KDQWHHU
4.1.6 Daar kan QLHPHHUDVHHQNHHURRUGLHVHOIGHVDDNE\GLHVHOIGHYHUJDGHULQJDSSqODDQJHWHNHQZRUG
nie.
:DDUGLHDSSHOODQWGHXUGLHEHVOXLWYDQGLHDOJHPHHQVLQRGDOHDSSqOOLJJDDPYHURQWUHJYRHONDQGLH
appellant by die Moderamen van die Algemene Sinode met opgaaf van redes toestemming vra om op die
volgende Algemene Sinode ‘n beroep te doen.
:DQQHHUQDSSqOLQJHGLHQZRUGEHVOXLWGLHDSSqOOLJJDDPRRUGLHPRRQWOLNKHLGRPGLHXLWYRHULQJ
van die besluit op te skort. Indien opskorting oorweeg word, verkry diHDSSqOOLJJDDPGLHPHQLQJYDQ
die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde (in die geval van die Algemene Sinode, die
Moderamen van die Algemene Sinode) oor redes waarom die besluit nie opgeskort moet word nie en
neem daarna ‘n besluit.
4.1.9 3.3; 4.3; 5.3 'LH NHUNYHUJDGHULQJ RI V\ JHYROPDJWLJGH DSSqOOLJJDDP NDQ ZDDU WRHSDVOLN GLH
saak éérs vir herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van
Kerklike Geskille).
4.1.9.1 3.4; 4.4; 5.4 ,QGLHQJHVNLOEHVOHJWLQJQLHGLHJHZHQVWHUHVXOWDDWOHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.1.9.2 As deel van geskilbeslegting kan die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen
geappelleer word, eers deur die meerdere vergadering of sy gevolmagtigde versoek word om die
appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit nie na bevrediging van die appellant
JHZ\VLJZRUGQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW 10

10

Matt. 18:15-16
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4.2 4. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE KERKRAAD
4.2.1 4.1 Lidmate van die gemeente wat beswaard voel op grond van die Skrif, die Belydenis en/of die
Kerkorde teen ’n besluit van die kerkraad, kan binne die toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3 7.2 en
7.3 hieronder) skriftelik by die ring daarteen appelleer. Die appellant gee daarvan kennis aan die
kerkraad.
4.2.2 4.2 'LHJURQGHYLUDSSqOof beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die ring of
V\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPJHVWXXU
4.2.3 Die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, kan eers besluit om
die appellant aan te hoor (vgl. Regl 19.5.6.). Indien die kerkraad of sy gevolmagtigde besluit om eers
die appellant aan te hoor, word die ring of sy gevolmagtigde binne 14 dae na die ontvangs van die
NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO GDDUYDQ LQ NHQQLV JHVWHO 'LH ULQJ RI V\ JHYROPDJWLJGH EHSDDO GLH
tydsraamwerke waarbinne so ‘n gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die ring of sy gevolmagtigde
kan ‘n persoon of persone aanwys om die ontmoeting as waarnemer by te woon.
4.2.4 4.3 'LHNHUNYHUJDGHULQJRIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil verwys
(vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
4.2.4.1 Indien die optrede waarna in 4.2.4 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.2.4.2 As deel van die optrede waarna in 4.2.4 verwys word, geskilbeslegting kan die kerkvergadering
wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, eers deur die meerdere vergadering of sy
gevolmagtigde versoek word om die appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit
nie QDEHYUHGLJLQJYDQGLHDSSHOODQWJHZ\VLJZRUGQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW11
4.3. 4. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE RING OF SY GEVOLMAGTIGDE
4.3.1 4.1 Lidmate of ’n kerkraad van ’n ringsgemeente wat beswaard voel op grond van die Bybel, die
Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die ring of sy gevolmagtigde, kan binne die
toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3 7.2 en 7.3 hieronder  VNULIWHOLN E\ GLH VLQRGH GDDUWHHQ DSSqO
aanteken. Die appellant gee daarvan kennis aan die ring.
4.3.2 4.2 'LHJURQGHYLUDSSqO- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die sinode
RIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPJHVWXXU
4.3.3 Die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, kan eers besluit om
die appellant aan te hoor (vgl. Regl 19.5.6.). Indien die ring of sy gevolmagtigde besluit om eers die
appellant aan te hoor, word die sinode of sy gevolmagtigde binne 14 dae na die ontvangs van die
NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO GDDUYDQ LQ NHQQLV JHVWHO 'LH VLQRGH RI V\ JHYROmagtigde bepaal die
tydsraamwerke waarbinne so ‘n gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die sinode of sy gevolmagtigde
kan ‘n persoon of persone aanwys om die ontmoeting as waarnemer by te woon.
4.3.4 4.3 'LHNHUNYHUJDGHULQJRIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil bemiddeling
en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
4.3.4.1 4.4 Indien die optrede waarna in 4.3.4 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.3.4.2 As deel van die optrede kan die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen
geappelleer word, eers versoek eers deur die meerdere vergadering of sy gevolmagtigde versoek word
11

Matt. 18:15-16
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om die appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit nie na bevrediging van die
appellant gewysig word nie, gaan die DSSqOYRRUW 12
4.4 5. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE
4.4.1 5.1 Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring YDQƌVLQRGHwat beswaard voel op grond van die Bybel, die
Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die sinode of sy gevolmagtigde, kan binne die
toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3 ) skriftelik by die Algemene Sinode daarteen appelleer. Die
appellant gee daarvan kennis aan die sinode.
4.4.2 5.2 'LH JURQGH YLU DSSqO- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die
Algemene Sinode gestuur.
4.4.3 5.3 'LHNHUNYHUJDGHULQJRIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil bemiddeling
en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
4.4.3.1 5.4 Indien die optrede waarna in 4.4.3 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.4.3.2 Die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, kan eers besluit
om die appellant aan te hoor (vgl. Regl 19.5.6.). Indien die ring of sy gevolmagtigde besluit om eers die
appellant aan te hoor, word die sinode of sy gevolmagtigde binne 14 dae na die ontvangs van die
NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO GDDUYDQ LQ NHQQLV JHVWHO 'LH VLQRGH RI V\ JHYROPDJWLJGH EHSDDO GLH
tydsraamwerke waarbinne so ‘n gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die sinode of sy gevolmagtigde
kan ‘n persoon of persone aanwys om die ontmoeting as waarnemer by te woon. 13
4.4.4 Die sinode wat die besluit geneem het of sy gevolmagtigde, waarteen geappelleer word, kan eers
EHVOXLWRPGLHDSSqOODQWDDQWHKRRU YJO5HJO ,QGLHQGLHVLQRGHRIV\JHYROPDJWLJGHEHVOXLW
om eers die appellant aan te hoor, word die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde binne 14 dae na die
RQWYDQJV YDQ GLH NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO GDDUYDQ LQ NHQQLV JHVWHO 'LH $OJHPHQH 6LQRGH RI V\
gevolmagtigde bepaal die tydsraamwerke waarbinne so ‘n gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde kan ‘n persoon of persone aanwys om die ontmoeting as
waarnemer by te woon.
4.4.5 5.5 'LH EHVOLVVLQJ YDQ GLH $OJHPHQH 6LQRGH RI V\ JHYROPDJWLJGH DSSqOOLJJDDP LV ILQDDO WHQ
opsigte van daardie aangeleenthede wat tot sy bevoegdheid behoort.
4.5

APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE

4.5.1 Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring of ’n sinode wat beswaard voel (sien 3.5.) op grond van die
Kerkorde teen die besluit(e) van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde kan binne die toegelate tyd
VNULIWHOLNE\GLHJHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDP GLH$75 DSSqODDQWHNHQHQJHHNHQQLVKLHUYDQDDQGLH
Algemene Sekretaris.
4.5.2 Die JURQGH YLU DSSqO DSSqOVWXN wat later op die kennisgewing volg, word aan die Algemene
Sekretaris gestuur. Die $OJHPHQH 6HNUHWDULV VWXXU GLH JURQGH YLU DSSqO QD GLH JHYROPDJWLJGH
DSSqOOLJJDDP
'LHDDQYDQNOLNHNHQQLVJHZLQJYDQDSSqOHQRIODWHUHJURQGHYLUDSSqOLVVOHJVWHULQVDHYLUGLH
YHUJDGHULQJZDWGLHDSSqOKDQWHHUWRWGDWGLHDSSqODIJHKDQGHOLVHQGLe verslag van die DSSqOOLJJDDP
voor die betrokke vergadering gedien het.

12
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4.6. 7. HANTERING VAN APPÈL DEUR KERKVERGADERINGE OF HULLE GEVOLMAGTIGDE
APPÈLLIGGAME
4.6.1 7.1 Indien ’n kerkvergadering nie self ’n DSSqORIEHVZDDUDDQKRRUQLHZRUG’n DSSqOOLJJDDPYDQ
minstens drie lede deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde DDQJHZ\VRPGLHDSSqOWHKDQWHHU
'LH DSSqOOLJJDDP NDQ NXQGLJHOLGPDWH NR|SWHHU 'LHYHUJDGHULQJYDQ GLH DSSqOOLJJDDPLV’n geslote
vergadering.
4.6.2 7.2 ’n Lidmaat of ’n kerkvergadering wat ’n DSSqOVWXNZLOLQGLHQPRHWELQQH21 dae nadat die
vergadering se goedgekeurde notule beskikbaar gestel is, of nadat die bevindinge van ’n tug- en/of
dissiplinêre ondersoek bekend gemaak is, by die meerdere vergadering daarvan kennis gee. In die
geval van ‘n kerkraad moet die kennisgewing vaQ DSSqO ELQQH  GDH QDGDW GLH EHVOXLW JHQHHP LV
ingedien word.
4.6.3 7.3 Die appellant of beswaarde PRHWELQQHGDHQDGDWGDDUNHQQLVYDQDSSqOJHJHHLVDDQ
GLH DSSqOOLJJDDP ¶Q VNULIWHOLNH XLWHHQVHWWLQJ YDQ GLH JURQGH YDQUHGHV YLU GLH DSSqO WHU VDNe
GRNXPHQWDVLHLQJHVOXLW YRRUVLHQDQGHUVYHUYDOGLHUHJRSDSSqO
4.6.4 7.4 In terme van Artikel 65.2 en 65.3 van die Kerkorde kan daar oor leerstellige sake en
bevoegdheidsaangeleenthede van gelegitimeerdes tot by die Algemene Sinode geappelleer word. Oor
ander sake wat met die tug verband hou, kan daar nie verder as die sinode geappelleer word nie.
4.6.5 7.5 'LHVNULEDYDQGLHDSSqOOLJJDDPvoorsien die kerkvergadering, of sy gevolmagtigde, teen wie
se besluit daar geapSHOOHHUZRUGYDQGLHJURQGHYDQDSSqOHQ verkry binne 21 dae nadat die gronde
YDQUHGHVYLU GLH DSSqO LQJHGLHQLV GLH NHUNYHUJDGHULQJ ZDW GLH EHVOXLW H  JHQHHP KHW VH VNULIWHOLNH
reaksie daarop (ter sake dokumentasie, waaronder alle dokumente, notules, transkripsies, ensovoorts,
PRHWLQJHVOXLWZRUG HQEHVRUJGLWDDQGLHDSSqOOLJJDDP
'LHVNULEDYDQGLHDSSqOOLJJDDPvoorsien die kerkvergadering, of sy gevolmagtigde teen wie se
besluit daar geappelleer word , asook enige ander partye (bv. klaer of aangeklaagde in die geval van
µQWXJVDDN YDQGLHJURQGHYDQDSSqOHQ YHUNU\ELQQHGDHQDGDWGLHJURQGHYDQUHGHVYLUGLHDSSqO
ingedien is, die kerkvergadering wat die besluit(e) geneem het, asook enige ander party betrokke, se
skriftelike reaksie daarop (ter sake dokumentasie, waaronder alle dokumente, notules, transkripsies,
HQVRYRRUWVPRHWLQJHVOXLWZRUG HQEHVRUJGLWDDQGLHDSSqOOLJJDDP
'LHDSSHOODQWZRUGE\GLHLQGLHQLQJYDQGLHDSSqOLQNHQQLVJHVWHOGDWLQGLHQGLHDSSqOYDQGLH
hand gewys word, die uiteindelike koste 14 van die saak van die appellant gevorder mag word, indien
GLHEHWURNNHDSSqOOLJJDDPVyEHVOXLW'LHDSSHOODQWPRHWVNULIWHOLNHLQVWHPPLQJPHWGLHUHsOLQJEHWXLJ
,QGLHQGLHDSSHOODQWGLWQLHGRHQQLHYHUYDOGLHDSSqO'LH appellant is geregtig om vooraf ’n aanduiding
te kry van die beraamde koste.
  'LH DSSqOOLJJDDP YHUJDGHU ELQQH  GDH QD GLH RQWYDQJV van die antwoord van die
kerkvergadering wat die besluit geneem het, op die DSSqOstuk of beswaarskrif en beslis so spoedig
moontlik daaroor.
4.6.9 7.8 'LHDSSqORQGHUVRHNJHVNLHGRSJURQGYDQGLHVNULIWHOLNHXLWHHQVHWWLQJYDQGLHDSSHOODQWVH
JURQGH YLU DSSqOronde (met ter sake dokumentasie) en op grond van die skriftelike reaksie van die
kerkvergadering oSGLHDSSHOODQWVHJURQGHYLUDSSqOgronde (met ter sake dokumentasie).
$SSqOOHPHWEHWUHNNLQJWRWSURVHGXUHOHIRXWHHQWXJGLVVLSOLQHYDQLQGLYLGXHZRUGLQµQJHVORWH
YHUJDGHULQJKDQWHHU:DQQHHUGLHDSSqODIJHKDQGHOLVLVGLHDSSqOGLHJURQGHYLUGLHDSSqOGLHUHDNVLH
YDQGLHNHUNYHUJDGHULQJDVRRNGLHQRWXOHVYDQGLHDSSqOOLJJDDPWHULQVDHYLUHQLJHLHPDQGZDWPHW
opgaaf van redes insae sou wou hê. Sulke inligting sal nie sonder baie goeie redes weerhou word nie.

14

'LH NRVWH YDQ ¶Q DSSqOVDDN ZRUG EHSHUN WRW GLH ELOOLNH NRVWH YHUERQGH DDQ GLH YHUJDGHU-, reis-,
duplisering- en administratiewe uitgawes.
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4.7 9. MIDDELE TOT BESKIKKING VAN ’N APPÈLLIGGAAM
4.7.1 9.1 Na oorweging van ’n DSSqONDQGLHDSSqOOLJJDDPGLHDSSqORSHHQYDQGLHYROJHQGHZ\VHV
hanteer:
4.7.1.1 9.1.1 GLHDSSqOJHKHHORIJHGHHOWHOLNWRHVWDDQRI
4.7.1.2 9.1.2 GLHDSSqOLQJHKHHORIJHGHHOWHOLNDIZ\VRI
4.7.1.3 9.1.3 LQGLHQGLHDSSqOEHUXVRS ZHVHQOLNHRQUHsOPDWLJKHGHVWHOGLHDSSqOOLJJDDPGLHEHVOXLW
van die betrokke kerkvergadering tersyde.
4.7.2 9.2 ,QGLHQGLHDSSqOOLJJDDPGLHDSSqOLQJHKHHORIJHGHHOWHOik toestaan, word die betrokke kerklike
vergadering se besluit/uitspraak, waar van toepassing, na die betrokke kerkvergadering of
gevolmagtigde ondersoekliggaam terugverwys vir hersiening.
4.7.3 9.3 In die geval van ‘n ondersoekliggaam, kan die kerkvergadering na wie die saak terugverwys
is, kan ތQQXZHJHYROPDJWLJGHRQGHUVRHNOLJJDDPDDQZ\VRPGLHVDDNYDQQXXWVDIWHRQGHUVRHN
4.8 10. BESLISSING VAN DIE APPÈLLIGGAAM
4.8.1 10.1 'LHDSSqOOLJJDDPNRPWRW¶QEHVOLVVLQJRRUGLHDSSqOHQQRWXOHHURRNGLHUHGH V GDDUYRRU
Die appellant en die kerkvergadering teen wie se besluit(e) geappelleer is, word skriftelik in kennis
gestel van die beslissing en die rede(s) daarvoor.
4.8.2 10.2 ,QGLHQGLHDSSqOEHWUHNNLQJJHKDGKHWRSGLHEHYRHJGKHLGYDQ¶QJHOHJLWLPHHUGHZRUGGLH
Algemene Taakspan Predikantesake binne 14 dae in kennis gestel van die beslissing van die
DSSqOOLJJDDP
2.2.8 Die AS vervang vorige besluite oor brugbediening (Besluit 12, Kerkorde 2015) met die nuwe
reglement vir brugbediening:
REGLEMENT
REGLEMENT VIR BRUGBEDIENING
1.
1.1

1.2
1.3

AARD VAN DIE POS
'n %UXJEHGLHQLQJLVތQNRUWWHUP\QEHGLHQLQJPHWGLHGRHORPތQJHPHHQWHWH
begelei
in
GLHRRUJDQJVW\GWXVVHQWZHHSUHGLNDQWVSRVWHQDGDWތQYDNDWXUHLQ Q
gemeente ontstaan
het.
ތQ%UXJSUHGLNDQWSRVLVYDVWHWHUP\QSRVZDWDDQGLHKDQGYDQGLHSURVHGXUH
soos
uiteengesit in Reglement 15 (reglement vir vastetermynposte) geskep en gevul word.
ތQ%UXJSUHGLNDQWSRVKHWތQGXLGHOLN-omskrewe taakomskrywing.

2.
2.1

DIE BRUGPREDIKANT
’n Brugpredikant is ’n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk met die spesifieke
opdrag
om die oorgangstyd tussen twee predikantsposte in 'n
JHPHHQWH
QDGDW ތQ YDNDWXUH
ontstaan het) te begelei.
2.2
’n Brugpredikant staan onder opsig en tug van die ring kan vóór verstryking van die termyn
weens wangedrag, ongeskiktheid en bedryfsvereistes uit diens van die
gemeente/kerkverband
ontslaan word (vergelyk die Reglement 17 en 18.)
2.3
2.3.1
2.3.2

’n Brugpredikant moet:
die toepaslike opleiding as brugpredikant deurloop het;
RRUތQ wye bedieningservaring beskik;
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2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5

3.
3.1

vertroud wees met die breë kerkverband se funksionering;
deurlopend oor genoegsame VBO-punte beskik; en
na oorleg met die sinodale strukture en deur die ring of sy gevolmagtigde geskik geag is vir
die spesifieke gemeente se omstandighede en bedieningsbehoeftes.
ތn Brugpredikant tree op die datum van die verstryking van die termyn uit diens van
die
gemeente en kan nie in 'n ander pos in die gemeente beroep word nie.
By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, word die bevoegdheid van
predikant/emeritus behou.

3.2

TERMYN VAN POS
'n Brugbedieningspos kan voltyds of deeltyds gevul word na gelang van die
gemeente
se situasie en behoeftes.
Q%UXJEHGLHQLQJVSRVKHWތQYDVWHWHUP\QZDWNDQVWUHNYDQGULHWRWQHJHPDDQGH
In
XLWVRQGHUOLNHJHYDOOHNDQGLHWHUP\QWRWތQPDNVLPXPYDQWZDDOIPDDQGH verleng
word.
Goedkeuring hiervoor word verkry van die ring of sy
gevolmagtigde met opgaaf van
redes. Sien 4.2.6 van hierdie reglement insake pensioenverpligting.

4.

SKEP VAN POS EN DIE TERMYN

4.1

:DQQHHUތQYDNDWXUHLQތQJHPHHQWHRQWVWDDQHQGLHNHUNUDDGRS Q
brugbediening
EHVOXLWEHJHOHLGLHNRQVXOHQWGLHNHUNUDDGRPތQJHPRWLYHHUGH
voorlegging aan die ring of sy
gevolmagtigde voor te lê oor die wenslikheid van GLHVNHSYDQތQSRVYLUތQEUXJEHGLHQLQJ

4.2

Die ring of sy gevolmagtigde keur die pos vir brugbediening goed met
volgende:

inagneming van die

4.2.1

Die gemeente se bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede tydens die

4.2.2

Die advies van die sinode kan ook ingewin word.

vakature.

4.2.3

’n Pos vir brugbediening kan nie geskep word om die bevoegdheid van predikant te verkry of
te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te
verkry nie.

4.2.4

Gegewe die sinodale riglyne word in dieselfde gemeente gelykwaardigheid
diensvoordele gehandhaaf tussen ’n predikantspos vir brugbediening en ’n pos vir
onbepaalde termyn, en geskied vergoeding volgens die algemene sinodale
riglyne.

4.2.5

Vergoeding mag wel in uitsonderlike omstandighede vooraf onderhandel word tussen
partye met dien verstande dat die bostaande riglyn sal geld indien die
gemeente dit kan
bekostig.

4.2.6

Indien die pos vir brugbediening ses maande of korter is, of die posbekleër 'n
emeritus is
en reeds pensioen ontvang, is die pos nie pensioendraend nie en berus die vergoeding op
die beginsel van totale koste van indiensneming. Indien die
pos vir brugbediening vir ’n
periode van langer as ses maande is, is dit van dag
een af pensioendraend en geld die
bepalinge van die Reglement vir Vaste Termynposte.

4.2.7

Die pos vir brugbediening het duidelik-omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van
predikant in direkte verband staan.

4.3

Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad oor:

4.3.1

die termyn vir die kontrakperiode van die predikant in die brugbedieningspos;

4.3.2

die opstel van die diensooreenkoms;

4.2.3

die opstel van die pligtestaat aan die hand van Kerkorde Artikel 9.

4.4

in
’n

Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedgekeur
het, kan die kerkraad oorgaan tot die benoemingsproses.
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5.

BEROEPING EN BEVESTIGING

5.1

Die kerkraad EHURHSތQJHVNLNWHNDQGLGDDWDVEUXJSUHGLNDQWLQRRUHHQVWHPPLQJ met
die
kerklike voorskrifte (Artikel 7 van die Kerkorde), en finaliseer in oorleg
met die ring of sy
gevolmagtigde die diensooreenkoms.

5.2

'LHEHQRHPLQJJHVNLHGW\GHQVތQNHUNUDDGVYHUJDGHULQJXLWތQJURVO\VYDQWHQ
name van predikante (wat geskikte emeriti insluit).

5.3

Die benoemde se naam
twee Sondae se eredienste.

word

aan

die

gemeente voorgelê vir

minste twee
approbasie

by

5.4

Nadat approbasie verkry is, keur die ring of sy gevolmagtigde die benoeming
tesame met die finale diensooreenkoms.

5.5

Nadat die skriftelike aanvaarding van die diensooreenkoms deur die benoemde ontvang is,
word die benoemde as predikant in die gemeente bevestig.

6.

TAAK EN OPDRAG VAN DIE BRUGPREDIKANT

6.1

Die brugpredikant:

6.1.1

kan verkies word as voorsitter van die kerkraad aan die hand van Artikel 28;

6.1.2

kan nie as kandidaat oorweeg word vir die vulling van die vakature nie;

goed

6.1.3 word na meerdere vergaderings afgevaardig word;
6.2
Die brugpredikant begelei die gemeente om met die oog op die toekomstige
bedeling:
6.2.1 te visioeneer en te beplanning;
6.2.2 oor die geskiedenis (verlede) na te dink;
6.2.3 'n eie identiteit te herontdek;
6.2.4 God se roeping vir die gemeente vir die volgende jare te verstaan;
6.3
Die brugpredikant begelei die gemeente RPDIVNHLGWHQHHPYDQތQEHGHOLQJZDW verby is en
YRRUEHUHLGLQJVWHWUHIYLUތQQXZHEHGHOLQJ
6.3.1 in hulle verhouding met die breë kerkverband;
6.3.2 WHUYRRUEHUHLGLQJYLUތQQXZHSUHGLNDQW
6.4
Die brugpredikant doen maandeliks verslag aan die kerkraad en ring of sy
gevolmagtigde.
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5

VERSLAE: AANVULLEND

5.3

KOMMUNIKASIEBELEID

KOMMUNIKASIEBELEID VAN DIE NG KERK
VIR DIE ALGEMENE SINODE IN VENNOOTSKAP MET BYBEL-MEDIA
April 2019
1.
MANDAAT
1.1

Bybel-Media is 'n maatskappy van die NG Kerk wat die bedryf van kerklike media hanteer (KO
2015 pt. 29, p 167).

1.2

Die Algemene Sinode het 'n mandaat om te kommunikeer, soos in Artikel 43 van KO 2015
beskryf word. Volgens Artikel 43 behoort onder meer dat tot die taak van die Algemene Sinode:
"Dit wat die kerk se publieke getuienis op nasionale en internasionale gebied raak" (Art 43.1.3).
Artikel 43.1.9 taak ook die Algemene Sinode om beheer te hê oor die algemene kerklike media
(Art 43.1.9).
Artikel 43 gee uitdrukking aan die kerk se verbintenis om as gelowiges saam in die groter
publieke arena Christus te volg en te getuig oor die werke van God in ons lewe.

1.3

Hierdie verslag is die uitvloeisel van 'n besluit wat die Algemene Sinode Moderamen (ASM) in
September 2018 geneem het(Notule pt. 4.10.2). Dit lui:
Die ASM besluit dat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

'n volledige kommunikasiestrategie vir die NG Kerk (AS) ontwikkel word;
hierdie strategie kommunikasie na sinodes, gemeentes en lidmate insluit;
die redakteur van Kerkbode betrek word by die skep van die strategie;
die voorsitter van die direksie van Bybel-Media betrek word by die proses;
'n kommunikasiekundige betrek word by die strategie;
die proses o.l.v. die moderatuur sal geskied;
die moderatuur verslag sal doen aan die ASM met die oog op goedkeuring van die
strategie tydens sy vergadering van Maart 2019.

1.4

'n Eerste konsep van die kommunikasieverslag is ooreenkomstig hierdie mandaat in Maart
2019 aan die ASM voorgelê (Bylaag 13, Agenda 6-8 Maart 2019).

1.5

Die ASM het 'n grondige gesprek oor kommunikasie gevoer, instemming met die vertrekpunte
en doelwitte van die verslag uitgespreek en versoek dat die kommunikasiestrategie verder
verfyn word.

1.6

Een kommunikasiestrategie: Die ASM het as uitgangspunt aanvaar dat die NG Kerk en BM
met een kommunikasiestrategie moet werk. BM bestuur immers 'n hele aantal van die
kommunikasiekanale van die NG Kerk insluitende Kerkbode, Lig, die NG Kerk webblad,
Facebook, Instagram, ens.

1.7

Hierdie verslag gee uitvoering aan die opdrag van die ASM om een kommunikasiestrategie te
ontwikkel wat bevatlik deur die NG Kerk se sisteem gekommunikeer kan word.

2.

GELOOFSPERSPEKTIEWE OP KOMMUNIKASIE
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2.1

Kommunikasie hoort tot die hart van die Christelike geloof. Die Skrifte getuig dat God die wêreld
in aansyn geroep en georden het deur woorde te spreek. God het van die begin af mense
geadresseer en gemeenskap met mense opgesoek. Die Skrif is God se Woord aan ons waarin
ons gevorm, onderrig, gelei en gestuur word. Die Woord van God ontsluit betekenis vir ons.

2.2

Die hele Bybel word gedra deur die passie van mense om te reageer op God. God se lof word
besing, wysheid word afgebid, klag en droefheid word voor God uitgestort, vreugde en
dankbaarheid word uitgedruk. Mense het ook die begeerte om met ander oor God te getuig.
Geslag op geslag reageer telkens op God se openbaring en roeping.

2.3

God se helderste Woord kom na ons in Jesus Christus, waarin in ons God as Vader leer ken.
God is soos Jesus, en bring deur Jesus verlossing. Jesus gee beslag God se projek om God
se wêreld nuut te maak. Jesus kondig die koninkryk aan en maak dit werklikheid. Dit gebeur
deur die krag van die Heilige Gees wat uitgestort word.

2.4

Jesus skakel die geloofsgemeenskap by God se herstel van die wêreld in. Jesus sê: "Soos die
Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook " (Joh. 20:21). Gemeentes word die tekens, draers,
instrumente en eerste vrug van God se verlossende herstel.

2.5

Die Nuwe Testament vertel die verhaal hoe Jesus 'n eerste dissipelkring tot stand bring wat
sedert die uitstorting van die Heilige Gees 'n vinnig verspreidende geloofsgemeenskap word.
Op verskeie plekke kom nuwe gemeentes tot stand.

2.6

Die krag van die vroeë kerk lê in die getuienis van Jesus wat lewens verander en nuut maak.
Onder leiding van die Gees word talle nuwe geloofsgemeenskappe geskep. Hulle getuienis
geskied deur woorde en dade. Gelowiges leer en bemoedig, dien en versorg mekaar. Egter nie
net mekaar nie, maar ook die gemeenskap en die omgewing, selfs die vyand.

2.7

Jesus se opdrag word deur die kerk se getuienis 'n werklikheid: "Laat julle lig so voor die mense
skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik" (Mat.
5:16).

2.8

Dit is duidelik dat die hoofkarakter in die kerk se kommunikasie God self is. Die nuus is God se
beweging na die wêreld in en deur Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Christus
en die Gees kommunikeer self en skakel die kerk by hierdie getuienis in. Die handelinge en
verlossingswerk vorm die sentrum van die kerk se woord- en daadgetuienis.

2.9

Gelowiges is dikwels versigtig om oor die kerk se gehoorsaamheid en deelname aan God se
werk in die wêreld te praat. Die verbeelding word sterk aangegryp deur Jesus se woorde in Mat
6:1-3 "Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word
nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld
armes help, moet dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat,
sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar
weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen
nie…"

2.10

Hierdie waarde van die linkerhand wat nie mag weet wat die regterhand doen nie is baie sterk
deur die kerk geïnternaliseer. Dit bevestig dat ons getuienis nie selfverheffing mag wees nie.
Jesus is van vroeg in sy bediening af daarop uit om die valsheid van godsdienstige mense wat
met selfdiens besig is, aan die kaak te stel. Hy het dit in sy bogenoemde uitspraak teen die
Joodse Fariseërs van sy tyd wat in die openbaar probeer wys hoe selfopofferend hulle is, maar
wie se lewe vol inhaligheid is. Dit mag egter nooit ons getuienis belemmer nie. Dit mag ons
nooit daarvan weerhou om mekaar aan te moedig tot werke wat ons Vader verheerlik deur vir
mekaar te vertel van ons getrouheid aan die Here nie.

47
2.11

Die getuienis- en kommunikasietaak van die kerk word nou verder in die dokument uitgewerk.

3.

'N BASIESE VERSTAANSRAAMWERK

3.1

Kommunikasie kan aan die hand van 'n eenvoudige diagram voorgestel word:

3.2

Dink aan 'n radiostasie. 'n Omroeper praat, die woorde word as radiogolwe deur die eter
versprei, en ontvangers luister daarna via radiotoestelle. Die uitdaging om 'n akkurate
boodskap oor te dra word deur geruis in die eter beïnvloed, maar ook deur die woordkeuse en
die leefwêreld en ervarings van die ontvangers.

3.3

Die sender is die persoon of instelling wat 'n boodskap stuur. Die boodskap word enkodeer,
wat beteken dit word in 'n kanaal of medium verpak (woorde, beelde, foto's, grafika, op papier,
digitaal e.s.m.). Die ontvanger dekodeer of ontsluit die boodskap. Terugvoer moet
aangemoedig word. Daar is altyd geraas wat die effektiwiteit van die oordrag van die inligting
beïnvloed.

3.4

Die nuwe media (internet gebaseerde kommunikasie) bied buitengewone nuwe geleenthede
om mense aan die woord te stel sodat daar outentieke getuienisse gehoor kan word van dit
waarmee God besig is. Die effektiewe benutting van nuwe media kan 'n nuwe diepte en egtheid
in kommunikasie tot gevolg hê.
Die werklikheid dat papiergedrukte media nou maar slegs een van verskeie opsies vir
kommunikasie is, daag ons uit om fundamentele skuiwe in ons denke te maak. Een hiervan is
om nuus vinnig en direk van die gebeure af te publiseer en dan daarvandaan 'n nuusvoer te
kry na die gedrukte media. Nuus word dus in die sosiale media gerapporteer, en dan gevoer
na die gedrukte media.

3.5

Kommunikasie vind in 'n konteks plaas. Die persoon, identiteit, geheue, oortuigings, houdings,
gesindhede en ervaringswêreld van beide sender en ontvanger het 'n wesenlike impak op die
kwaliteit van kommunikasie. Waar vertroue in die sender heers, verloop kommunikasie
gewoonlik ook veel gladder.

3.6

Met die opkoms van digitale kommunikasiekanale, die internet en sosiale media het die konteks
radikaal verander. Mens het nou nie meer duur toerusting nodig om te kommunikeer nie. Almal
is senders, ontvangers en bestuurders van verskeie kanale (Instagram, Twitter, Whatsapp,
Reddit, Facebook, Pinterest en vele meer).

3.7

Terugvoer: Kommunikasie moet die ware bewegings in die kerk weerspieël. Daarom is
terugvoer deur en oor die ontvangers van wesenlike belang. Goeie kwalitatiewe en
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kwantitatiewe navorsing oor die menings en belewenisse van gelowiges, hulle getuienisse,
ontmoetings met God, diensbaarheid en insigte kan tendense aandui. Nouer samewerking
tussen die navorsers van die kerk en die kerklike media kan beslis lei tot meer diepte kennis
van kerkmense se oortuigings, menings en getuienis.
3.8

Vertroue in groot sosiale instellings (owerhede, besighede, geloofsinstellings, soos kerke) het
vir baie vervaag. Tradisionele lojaliteit is vervang met suspisie. Alle kommunikasie moet soveel
moontlik vertroue probeer vestig, hoewel daar soveel voorbeelde in kommunikasiekanale is
van die skok van vertroue.

3.9

Kommunikasie vind altyd met 'n doel plaas. Hier is algemene voorbeelde, hoewel ons later na
hierdie tema terugkeer:
Getuies van Jesus Christus wil ander laat deel in die vrymakende kennis van ons Verlosser;
Owerheidsinstellings wil burgers bekendstel aan hul dienste, vorms beskikbaar stel en
kontakbesonderhede deel;
Skole wil ouers se vertroue wen en hulle laat weet wat alles by die betrokke skool
aangebied word;
Koerante wil boeiende nasionale, globale maar ook gemeenskapsnuus deel;
Politieke partye wil stemme werf, en politici wil hulself verontskuldig en ander beskuldig.

3.10

Vaardige ontvangers moet die sender, die boodskap en die motief daarvan onderskei te midde
van soveel geraas. Vaardige senders maak seker hulle ontvang gereeld terugvoer om seker te
maak hul kommunikasie tref die kol.

3.11

Die periode van laat-moderniteit, 'n manier om die kulturele konteks van Westerse samelewings
te beskryf, word deur verbrokkeling gekenmerk. Daar is nie langer 'n algemeen aanvaarde
verstaan van die konteks en 'n gedeelde betekeniswaarde wat geheg word aan oortuigings,
terminologie, simbole of rituele nie. Dit maak kommunikasie ongelooflik moeilik.

3.12

Die konsep van waarheid is self onder druk. In die era van fopnuus gebruik mense die medium
(meestal sosiale media) om alternatiewe wêrelde van betekenis en feite te skep. Dit verg
vaardigheid om te onderskei tussen persoon en sosiale persone; tussen feit en verdigsel. Wat
eers die terrein van mediamagnate, joernaliste, invloedryke politici en sakepersone was, is nou
tot elkeen met 'n selfoon se beskikking.

3.13

Hierdie raamwerk het geweldige implikasies vir kerklike kommunikasie.

4.

BELANGRIKE VERTREKPUNTE VIR KERKLIKE KOMMUNIKASIE

4.1

Identiteit en roeping: Die kerk as sender moet 'n helder verstaan van haar identiteit en roeping
hê. Die kommunikasie moet kongruent met die kerk se identiteit en roeping plaasvind.

4.2

Doel: Kommunikasie het verskillende doelwitte. Soms is dit bloot om in te lig, dan weer om
aksie of reaksie te vra, menings te vorm, te bemoedig en gelowiges sin te help maak van ons
geloofslewe. 'n Helder fokus op presies wat die kommunikasie wil oordra of bereik, help die
proses aan. Binne die NG Kerk is kommunikasie oorhoofs spesifiek op die kerk se gestuurde
roeping om 'n verskil te maak, gefokus. Die binnekring praat van "missionale" teologie en kerkwees. Die roeping is om 'n positiewe verskil vanuit die evangelie in gemeenskappe te maak.
Die NG Kerk is daartoe verbind om 'n missionale kerk te wees. Dit beteken dat elke gelowige
'n geroepene en 'n gestuurde van Christus is en Hom volg in sy bewegings in die wêreld en
oral soos sout en lig die evangelie indra. Die publieke ruimtes van die samelewing is beslis nie
hiervan uitgesluit nie. Die getuienis van gelowiges kan immers nie beperk word tot die klein
inter- persoonlike verhoudings nie, maar moet ook in die openbare ruimtes weerklink sodat die
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Vader ook daar verheerlik sal word. Die roeping om Christus ook hier te volg ter wille van die
eer van die Vader, kan dikwels net in verbondenheid met mede-gelowiges geskied.
4.3

Verskeie ontvangers: Alle kommunikasie moet rekening hou met 'n verskeidenheid van
gehore of ontvangers. Ons kan tussen ten minste drie gehore wat kerklik belangrik is,
onderskei:
die leiersgroep van sinodes, ringe en gemeentes,
die binnekring (persone naby aan die hart van die betrokke kerklike groepering) en
die buitekring (persone rondom die kerk, mense wat nie deel is daarvan nie, maar tog
daarvan weet of daarin belangstel.
Kommunikasie moet duidelik en herkenbaar op 'n spesifieke gehoor gefokus word. Waar die
boodskap van een gehoor na 'n ander kan oorspoel, moet die basiese kongruensie behou word.
Die gehoor vorm die kommunikasie op 'n wesenlike manier.

4.4

Voorbeelde van ontvangers:
Die publieke domein, potensieël die hele Suider-Afrikaanse samelewing, bv. wanneer via
koerante, TV, of sosiale media getuig word
Parlementêre instellings, soos wanneer die kerk 'n voorlegging aan 'n portefeuljekomitee
maak
Politieke partye, soos wanneer die kerk getuienis aflê oor die raakvlakke tussen die
Christelike geloof en die handhawing van belange
Leiers in die sakewêreld
Ander kerke, d.w.s. in ekumeniese verhoudinge
Lidmate van die NG Kerk
Kerkrade of predikante
Die Suider-Afrikaanse konteks moet baie ernstig geneem word sodat kommunikasie vanuit die
kerk rekening hou met die werklikhede waarbinne mense hulle bevind. Armoede, die nood van
kinders en vroue, die ekologiese veranderinge wat plaasvind, ekonomiese werklikhede, ens.
moet mede-bepalend wees vir die keuse van inhoud van kommunikasie
Die getuienis van die Algemene Sinode in die publieke ruimte behels onder meer dat ons deur
ons media getuig van wat God in gelowiges se lewe doen. Verhale word vertel van hoe God
mense benut om sout en lig te wees, hoe Hy mense se lewe verryk, hoe Hy troos en inspireer
en hoe Hy mense benut in sy diens.
Daar word ook getuig van gelowiges se verstaan van die alternatiewe lewe binne die koninkryk
van God. Navolging van Christus het dus etiese implikasies. Daarom word standpunte en
menings oor die lewe in Christus bekend gemaak. Soms geskied dit in die kerklike media.
Ander kere word dit by wyse van studiestukke aan parlementêre komitees en ander forums
voorgelê. Soms geskied dit by wyse van deelname aan ekumeniese gesprekke en openbare
optredes.
Die genre, styl en inhoud van kommunikasie varieer telkens ooreenkomstig die gehoor wat
aangespreek word. Kongruensie en integriteit bly van die grootste belang.

4.5

Kwaliteit: Kommunikasie moet in alle opsigte van hoë kwaliteit wees. Helder woordkeuse,
goeie grammatika, duidelike klank en gefokusde beeld is belangrik, afhangende van die kanaal
of medium wat gebruik word. Kommunikasie verg moeite.

4.6

Woorde en beelde: Veral in die nuwe kommunikasie-era is die gebruik van beide woorde en
beelde van belang. 'n Visuele aanpak, ook in die taalgebruik, is belangrik. Foto's, video's en
grafika is van besondere betekenis.
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4.6

Gelyktydigheid en diversiteit: Die Algemene Sinode is een van die stemme of
kommunikeerders in die NG Kerk. Sinodes, ringe en gemeentes het elke 'n eie
kommunikasietaak. Hierdie stemme klink gelyktydig op. Die is belangrik dat die kommunikasie
mekaar sover moontlik nie weerspreek nie. Veral waar publiek gekommunikeer word, moet
gelyktydigheid in gedagte gehou word. Dit sluit nie kritiek en alternatiewe perspektiewe uit nie,
maar dit is belangrik dat die verskillende stemme mekaar respekteer, by mekaar aansluit,
mekaar versterk en mekaar verstaan.
Die openbare media kommunikeer ook parallel tot kerklike kommunikasie. Die kerk se eie
media is nie die enigste media wat belangstel in dit wat in die kerk gebeur nie. Die
kommunikasielandskap is divers. Die narratiewe oor die kerk word waarskynlik net soveel of
selfs meer deur die openbare media geskep as deur die kerk se eie kommunikasie.
Die openbare media is toeganklik vir die kerk. Nuusberigte en artikels moet dus aan die
openbare media beskikbaar gemaak word met die kerk se eie narratief en interpretasie van die
nuus daarmee saam. Ons sal meer moet doen om die vloei van nuus na die openbare media
op so 'n wyse te bestuur dat die narratief, soos die kerk dit self verstaan, gehoor word.

4.7

Waarderend: God se verlossingswerk en liefdesdiens in die wêreld skep nuwe moontlikhede.
Jesus het gekom sodat ons volheid van lewe kan hê. 'n Waarderende aanpak in kommunikasie
is nodig om bewus te wees van God se aktiwiteit deur God se kerk in die geskiedenis
'n Belangrike vraag is waar die getuienis van die kerk in sy geskiedenis, na algemeen menslike
oordeel, die sterkste was en die grootste impak gemaak het. Die aanname is gemaak dat dit
waarskynlik tydens die eerste helfte van die twintigste eeu was toe die kerk in tye van armoede
en persoonlike pyn mense gehelp het om op te staan. Deur die inspirasie van die evangelie
en die verbondenheid van geloofsgemeenskappe is saamgestaan om die kragte van
onderdrukking en verval te bowe te kom en nuwe lewensmoontlikhede te ontsluit.
Die NG Kerk word in eie geledere, maar ook in ekumeniese en openbare kringe steeds
geassosieer met kapasiteit tot sosiale hervorming, diensbaarheid, barmhartigheid en die opbou
van gemeenskappe.
Waar die NG Kerk is, word 'n lewegewende verskil in gemeenskappe gemaak. Dit is, op
die verlengde van die geskiedenis van die kerk en die missionale teologie wat reeds sterk
posgevat het in die lewe van gemeentes, 'n gepaste fokus van die NG Kerk se kommunikasie.
Missionale teologie gaan immers uit van die oortuiging dat gelowiges geroep word om in
gemeenskappe die lewegewende evangelie van Christus in te dra deur die nuwe lewe in
Christus te bely en te leef.

4.8

Nut: Die kommunikasie van die kerk moet vir mense nut hê. Dit moet waarde toevoeg aan hulle
lewe. Dit hou natuurlik verband met die verskillende gehore waarmee gekommunikeer word.
Mense se behoeftes moet fyn verreken word. Die media moet mense help om sin van die lewe
te maak, maar ook om te konnekteer met die emosies en ervarings van hul omgewing.

4.9

Geloofwaardige, ontvanklike kommunikasie: Uit die aard van die omvangryke verskuiwings
binne die media omgewing is daar talle teorieë oor die beste benutting van die nuwe media.
Die volgende matriks bied egter hulp om die benutting van die media van die kerk te artikuleer:
Die linkerkantse kolom bied 5 merkers vir die onderskeie gestaltes van die kerk om oor
kommunikasie te dink:
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Doel

Waargenome
innovasie

Betekenisvol anders

Tegnologies bemagtig
menslik-gesentreerd
Emosionele konneksie

Gemeentes
Missionale beweging- volg God.
Mense moet weet ons volg God. Dit
gaan alles oor Hom.
Sluit aan by God se doel.
Roeping
Gemeenskapstransformasie.
Verhale van hoop.
Outentieke
navolging.
Ontgin
tegnologie om stories van nuwe
lewe in Christus te vertel. Die nut en
betekenis van die lewe in Christus.
Benut tegnologie om te fokus op
menslike behoeftes en nood.
Nooi mense in, maak hulle deel van
'n veilige, dienende gemeenskap.

Sinodes
Missonale kerkvolg God.
Gedeelde roeping. Leiers bly fokus
op God, sien geleenthede en vertolk
werklikhede
Onderskei God se bewegings in
groter gemeenskap. Betrokkenheid
in groter gemeenskap. Verhale van
hoop.
Interpreteer werklikheid. Gedeelde
roeping. Vertel in groter kontekste
verhale van God se inbrekende
hoop.
It's all about God's people.
Maak die ruimtes vir onderskeiding
plekke waar gemeenskap versterk
word en veilige opsies uitgeoefen
word om te konnekteer.

5.
5.1

KERKLIKE MEDIA-LANDSKAP
Bronne

5.2

Die kerk beskik by wyse van Bybel-Media, sinodes en gemeentes oor 'n groot hoeveelheid
tegnologiese opsies en vaardighede. Die optimale benutting van hierdie bronne beteken dat
beter netwerke van kommunikasie-ondersteuning geskep moet word. Bybel-Media het 'n
internet platform geskep vir sinodale nuusbriewe. Die kommunikasie tussen die redakteurs van
die onderskeie sinodale nuusbriewe moet verder verhoog word sodat nuus nog beter verpak
en versprei kan word. Bybel-Media behoort hierin leiding te neem en 'n “Reuters”-funksie te
vervul.
Kanale
Sosiale Netwerke (Facebook, Instagram, Whatsapp), koerante, 'n e-koerant, webblaaie,
sinodale nuusbriewe, LIG, BM se platform vir nuus en elke moontlike nuuskanaal moet benut
word om die kerk se getuienis te laat hoor. Visuele kommunikasie moet 'n voorkeur opsie word.
Die benutting van foto's, videogrepe, kortfilms, grafiese voorstellings, ens. behoort 'n belangrike
fokus te wees.

5.3

Bybel-Media

5.3.1

BM beskik oor toegewysde personeel wat kommunikasietegnologie verstaan en bemeester.

5.3.2

BM wil 'n kommunikasiediens aan die hele kerk verskaf waarmee die geloofstorie van die kerk
se betrokkenheid in die wêreld, in navolging van Christus, vertel word.
Hierdie diens behels die verskaffing en verpakking van inhoud, asook die voorsiening van die
media-tegnologie om hierdie inhoud te dra.

5.3.3

BM ontwikkel 'n platform vir sinodale nuusbriewe. 'n Aantal sinodes is reeds betrokke.

5.3.4

BM bestuur die sosiale media en webblad van die NG Kerk.

5.3.5

BM doen navorsing oor oortuigings, bewegings en werk binne die NG Kerk en bied ook
vertolkings daarvan aan die kerk. Samewerking met die navorsers van die kerk is deel van die
werkswyse.
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5.4

Algemene Sekretaris

5.4.1

Skakel met BM se kommunikasiespan oor die inhoud van nuus.

5.4.2

Skakel met die openbare media en versterk die kerk se eie verhaal met ter sake werklikhede.

5.5

Die Moderatuur

5.5.1

Vertolk nuus tussen vergaderings van die Algemene Sinode Moderamen (ASM).

5.5.2

Die ASM verseker dat die kerklike nuus aan die missionale doel van die Algemene Sinode
beantwoord. Die moderatuur het hieroor 'n uitvoerende funksie.

5.6

Interaksie tussen die NG Kerk en BM

5.6.1

Skakeling tussen BM en die NG Kerk word op deurlopende basis deur die Algemene Sekretaris
behartig.

5.6.2

'n Forum van sinodale nuusbrief redakteurs en die gedrukte en sosiale media-redakteurs van
BM kom so gereeld as moontlik byeen om strategie en nuus en media aangeleenthede te
bespreek.

5.6.3

'n Forum van verteenwoordigers van die moderatuur, voorsitters van sinodale nuusbriewe en
die gedrukte en sosiale mediaredakteurs van BM kom voor moderamenvergaderings byeen
om die nuus en media aangeleenthede te bespreek.

5.6.4

'n Gesprek tussen die redakteurs van BM, die Algemene Sekretaris en lid van Moderatuur oor
nuus en media aangeleenthede vind ten minste een maal per kwartaal plaas.
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5

VERSLAE: AANVULLEND

5.4

GRAVAMINA

5.4.1

VERSLAG VAN TAAKSPAN GRAVAMINA

1. ONTSTAAN EN SAMESTELLING VAN TAAKSPAN.
1.1 Waarom weer gravamina?
Die Algemene Sinode Moderamen (ASM) het in 2016 ‘n Buitengewone Algemene Sinode (BAS 2016)
byeengeroep om die gravamina, besware en voorleggings ten opsigte van die besluite wat die
Algemene Sinode (AS) 2015 oor selfdegeslagverhoudings geneem het, te oorweeg (Sien Reglement
 ,QDDQORRSQD%$6KHWµQDSSqOOLJJDDPRSJURQGYDQSURVHGXUHOHEHVZDUHEHVOLVGDWGLH
AS 2015 besluite oor selfdegeslagverhoudings ter syde gestel word. Die bevinding van die
DSSqOOLJJDDPLVDDQGLHEHJLQYDQ%$6EHNHQGgemaak. BAS 2016 het daarna voortgegaan om
nuwe besluite met betrekking tot selfdegeslagverhoudings te neem. 11 Lidmate van die NG Kerk het
hulle tot die hof gewend met die doel om BAS 2016 besluite met betrekking tot selfdegeslagverhoudings
ter syde te stel en die AS 2015 besluite oor dieselfde aangeleentheid as die geldende besluit te maak.
Die hof het op 7 Maart 2019 soos volg beslis:
“The result of the irregular and unlawful process was that the appeals process did not set aside
the 2015 decision and the 2015 decision was thus still ‘alive’ when the 2016 decision was
made.” (Par 48)
“The decision on same sex relationships adopted during the extra-ordinary meeting of the
General Synod of the Dutch Reformed Church during 7-10 November 2016 is declared unlawful
and invalid.” (Par. 96)
Uit bg. twee aanhalings is dit dus eerstens duidelik dat die AS 2015 besluit nooit ter syde gestel is nie,
en tweedens dat die BAS 2016 besluit deur die hof ter syde gestel is omdat die BAS 2016 nie een van
die voorgeskrewe maniere waarop ‘n besluit ter syde gestel kan word, gebruik het nie. Die besluit van
die AS 2015 rakende selfdegeslagverhoudings is gevolglik die wettige geldende besluit van die
Algemene Sinode.
In terme van Reglement 19 kan ‘n lidmaat of ‘n kerkvergadering wat beswaar het teen ‘n besluit van die
Algemene Sinode sodanige beswaar by wyse van ‘n gravamen aan die Algemene Sinode voorlê. Die
bedoeling van die gravamina ná die AS 2015 besluit oor selfdegeslagverhoudings was juis om dit te
doen. As gevolg van die prosedurele foute wat by BAS 2016 gemaak is en die gevolglike
nietigverklaring van die BAS 2016 besluite, is die gravamina nog nie deur die Algemene Sinode
afgehandel nie. Derhalwe word daardie gravamina weer aan die Algemene Sinode voorgelê vir
oorweging. (Kerkorde, 2013, Reglement 19.7) Intussen is daar na BAS 2016 en die beslissing van die
hof op 7 Maart 2019 verdere gravamina met betrekking tot die geldende besluit van die AS (2015)
rakende selfdegeslagverhoudings en die Belydenis van Belhar ontvang.
1.2 Hoe het die taakspan tot stand gekom?
Die ASM het op Maandag 1 Julie 2019 elektronies die volgende besluit geneem:
“dat alle gravamina wat sedert AS 2015 ingehandig is aangaande SGV en belydenisgrondslag
na ‘n Taakspan verwys word vir voorlegging by AS 2019;
“dat die ASM versoek word om volmag aan die moderatuur te verleen om hiervoor ‘n taakspan
aan te wys;
“dat die taakspan soos volg saamgestel word: die voorsitter van die vorige taakspan vir
gravamina, drie lede van die ATR, drie lede van ATLAS.”
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Die ATR (Algemene Taakspan Regte) en ATLAS (Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake) het
elkeen uit hulle eie geledere drie persone aangewys. Die taakspan het uit die volgende lede bestaan:
Ds. Heerden van Niekerk (ATLAS en voorsitter van die Taakspan), drr. Fanie Cronjé (ATLAS), Chris
du Raan (ATLAS), Dewyk Ungerer (ATR), Bertus Celliers (ATR), Lourens Bosman (Voorsitter vorige
taakspan vir gravamina), ds. Attie Nel (ATR).
2. OPDRAG VAN TAAKSPAN.
Die opdrag van die taakspan word vervat in die eerste besluit van die ASM op 1 Julie 2019:
“dat alle gravamina wat sedert AS 2015 ingehandig is aangaande SGV en belydenisgrondslag
na ‘n Taakspan verwys word vir voorlegging by AS 2019;
3. VORIGE BESLUITE: 2007, 2013 EN 2015.
In die lig van die kompleksiteit van die aangeleentheid is dit belangrik dat die besluite van die Algemene
Sinode sedert 2007 (soos opgeneem in die Kerkordeboek oor selfdegeslagverhoudings aangehaal
word:
3.1 Selfdegeslagverhoudings
42.

HOMOSEKSUALITEIT

1. BESLUITE 2007
42.1
42.2

42.3

42.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9

Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor homoseksualiteit soek ons eerlik na
maniere om die Bybelse waardes betekenisvol binne die konteks te interpreteer.
Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge
binne die geloofsgemeenskap gebaseer word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die
verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom
aanvaar ons die menswaardigheid van alle mense.
Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle word op
grond van hulle doop en geloof as lidmate van die kerk van Christus aanvaar. Onder
lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en
onderworpenheid aan die kerklike tug.
Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die
%\EHOVOHJVGLHYHUELQWHQLVWXVVHQHHQPDQHQHHQYURXDVƌKXZHOLNEHVNRXNDQZRUG
Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as
homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.
Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse en
KXZHOLNHQLHDVƌDOWHUQDWLHIYLUGLHKXZHOLNDDQYDDUNDQZRUGQLH
Die vHUOHQLQJYDQSUHGLNDQWVEHYRHJGKHLGLVƌIXQNVLHYDQGLH$OJHPHQH6LQRGH'LH6LQRGH
EHVOXLW GDW KRPRVHNVXHOH JHOHJLWLPHHUGHV ZDW ƌ VHOLEDWH OHZHQVW\O EHRHIHQ WRW GLH
predikantsamp toegelaat word.
Die Algemene Sinode erken die diskresie van Kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit
in gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer.
Die Algemene Sinode verklaar dat die besluit van 8 punte insake homoseksualiteit as ‘n eenheid
aan die Algemene Sinode gestel is en dat hierdie besluit as ‘n eenheid gelees en verstaan moet
word.
(Handelinge AS 2007, pp 204-205, pte 12.2 en 12.3)

2. BESLUITE 2013 (SOOS GEAMENDEER)
42.10
42.11

Die Algemene Sinode
EHYHVWLJGDWGLHEHVOXLWYDQRRUKRPRVHNVXDOLWHLWJHQHHPLVQDƌGHHJOLNHHNVHJHWLHVH
en teologiese studie.
JHHRSGUDJDDQGLH$60RPLQYRRUWVHWWLQJYDQGLHYHUVODJRRUKRPRVHNVXDOLWHLWƌVWXGLH
te doen oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Skrif en Gereformeerde
tradisie.
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42.12
42.13

besluit dat homoseksuele en heteroseksuele studente wat hulle voorberei vir die bediening in
die NG Kerk, aan dieselfde Christelik-etiese standaarde moet voldoen met die oog op
legitimasie.
verbind hom ook in die hantering van die saak aan die waardes van die seisoen van
menswaardigheid.
(Handelinge AS 2013)

BESLUITE 2015
42.14 SELFDEGESLAGVERHOUDINGS
42.14.1 Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele
oriëntasie en verbind haarself tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense.
42.14.2 Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ’n verhouding
van persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die
voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap.
42.14.3 Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat
slegs die verbintenis van een man en een vrou as ’n huwelik beskou word.
42.14.4 Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 2.1 hierbo erkenning te gee aan die status van
burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde
en trou – en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg
oopsien, bevestig kan word.
42.14.5 Dieselfde Christelik-etiese standaarde (leer en lewe) geld vir die legitimasie en ordening van
alle persone. Punt 7 van die besluit van 2007 verval.
42.14.6 Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfdegeslagverbintenisse
binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en
praktyke te formuleer en te reël.
42.14.7 Die Algemene Sinode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor
homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in ’n gees van Christelike
liefde te doen.
42.14.8 Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid
na ’n ernstige soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die Bybel soos ons
dit tans verstaan. Die Algemene Sinode versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om
weereens op ’n selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die Bybel
hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke van die Algemene Sinode van 2007, 2011,
2013 en 2015 ernstig gelees word. In ooreenstemming met NGB Art 2 behoort die besondere
en algemene openbaring gebruik te word, d.w.s die beste huidige menswetenskaplike
bevindings.
42.14.9 Die Algemene Sinode besluit om ’n Christelik-Bybels-etiese model oor die seksualiteit vir alle
mense te ontwikkel om gemeentes te begelei in die lig van voorafgaande besluite. Hierdie
saak word ook verwys na die Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake, wat reeds ’n
soortgelyke opdrag in A.8.2 bl. 172 punt 7.4 ontvang het.
42.14.10 Die Algemene Sinode besluit om ’n bevatlike oorsig van die NG Kerk se reis met
homoseksualiteit saam te stel en te versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die
begeleiding van gemeentes oor hierdie saak.
42.15
SELFDEGESLAGVERHOUDINGS: NAMIBIË
42.15.1 Die Sinode van Namibië versoek die Algemene Sinode om kennis te neem dat pt. 4 in die
goedgekeurde voorstel wat soos volg lees “erkenning te gee aan die status van burgerlike
verbintenisse van persone van dieselfde geslag”, in stryd is met die landswette van Namibië.
42.15.2 Die Algemene Sinode keur goed dat hierdie besluit oor selfdegeslagverhoudinge nie van
toepassing is op die Sinode van Namibië nie.
42.16 SELFDEGESLAGVERHOUDINGS: KERKREGTELIKE EN REGS-IMPLIKASIES
42.16.1 Die Algemene Sinode dra dit aan die ASR op om die kerkregtelike- en regsimplikasies van
enige besluit(e) insake selfdegeslagverhoudings te ondersoek, met verslag en aanbeveling
aan die Algemene Sinodale Moderamen.
42.16.2 Die Algemene Sinode neem kennis dat volgens die Civil Union Act, 17 van 2006 vereis word
dat denominasies skriftelik by die Minister moet aansoek doen om toestemming te verkry om
selfdegeslagverbintenisse te voltrek (vergelyk Klousule 5 wat soos volg lees: Designation of
ministers of religion and other persons attached to religious denomination or organisation as
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marriage officers: (1) Any religious denomination or organisation may apply in writing to the
Minister to be designated as a religious organisation that may solemnise marriages in terms
of this Act).
42.17 SELFDEGESLAGVERHOUDINGS – MENSE WAT SEERGEKRY HET
42.17.1 Vanuit ons verbintenis tot die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid sê ons as
Algemene Sinode opreg jammer vir mense wat seergekry het en wie se waardigheid aangetas
is weens enige homofobiese taal, gedrag of gesindheid van die kant van die kerk, ook tydens
hierdie vergadering.
42.17.2 Die Algemene Sinode weerhou haarself voortaan van enige homofobiese taal, gedrag en
gesindheid juis vanweë ons verbintenis aan die Seisoen van Menswaardigheid, en ook vanuit
’n diepe oortuiging van die diskriminerende aard van sodanige taal, gedrag en gesindheid as
gevolg daarvan.
(Handelinge AS 2015, Sesde sittingsdag)”
3.2 BELHAR BESLUIT VAN 2015.
ARTIKEL 1
4.9
Die Algemene Sinode ontvang die uitslag en verslag ten opsigte van die Artikel 1-proses en
verwys dit na sinodes om in hulle eie konteks daaraan aandag te gee soos hulle nodig ag.
4.10
Die Algemene Sinode aanvaar die gegewe dat Artikel 1 van die Kerkorde nie gewysig kan word
soos deur die vorige Algemene Sinode aanbeveel nie.
4.11
Die Algemene Sinode rig die volgende pastorale skrywe aan die kerkverband:
Met die skrywe van die Moderamen in Junie 2014 is die finale fase betree waar lidmate, kerkrade en
sinodes hulle goedkeuring moes gee vir die voorgestelde wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde. Die
proses het oor die algemeen baie vlot verloop. Stemme is op verskillende wyses uitgebring, getel en
die uitslae is voorsien aan die Moderamen wat dit op hulle beurt voorgelê het aan die Algemene Sinode.
Die Algemene Sinode 2015 het daarop die volgende besluite geneem:
1 Die Algemene Sinode ontvang die uitslag en verslag ten opsigte van die Artikel 1-proses en verwys
dit na sinodes om in hulle eie konteks daaraan aandag te gee soos hulle nodig ag.
2 Die Algemene Sinode aanvaar die gegewe dat Artikel 1 van die Kerkorde nie gewysig kan word soos
deur die vorige Algemene Sinode aanbeveel nie.
3 Die Algemene Sinode rig hierdie pastorale skrywe aan die kerkverband.
Uit die terugvoering wat van die kerkrade, ringe en sinodes ontvang is, is dit duidelik dat daar inderdaad
groot moeite gedoen is om die proses korrek en eerbaar te laat verloop. Ongelukkig het ons ook kennis
geneem daarvan dat daar lidmate, ampsdraers en selfs hele gemeentes is wat diep seergekry het en
steeds seerkry. Ons het gehoor van spanning, teleurstelling en ernstige en eerlike worsteling met vrae
oor die proses, die uitslae en die moontlike gevolge daarvan vir lidmate, gemeentes, verhoudinge in
die NG Kerk en die NG Kerk se verhoudinge met die ander kerke in die NG Kerkfamilie.
Ons bede is dat die Here deur sy Woord en Gees nou ná alles weer heling sal bring in die gemoedere
van lidmate, ons onderlinge verhoudinge en ons kerk se verhoudinge na buite. Ons doen dan ook
ތn beroep op sinodes en kerkrade om hulle met die nodige deernis en begrip te beywer vir versoening
tussen lidmate deur hulle aan te moedig om in opregte liefde vir die Here, sy kerk en mekaar in respek
en vertroue hande te vat sodat ons almal saam ons roeping in Suidelike Afrika kan uitleef. Met die oog
daarop is die woorde van Lied 532 baie gepas:
Ons Vader, neem ons hande en maak ons een.
Versterk U self die bande – gee ons u seën.
Bind ons in u genade aan U, o Heer,
en leer ons om met dade u Naam te eer.
Heer, wees vir ons ’n Vader wat sorg en sien.
Trek ons in Christus nader om U te dien.
Laat, Heer, u Gees ons voorgaan, laat Hy ons lei,
Dat ons u Woord gehoorsaam – ons aan U wy.
Leer ons mekaar vergewe, mekaar vertrou.
Laat ons die hele lewe op liefde bou.
Laat heers oor ons u vrede, en bind ons saam.
Verhoor tog ons gebede in Jesus Naam. Amen.
(Handelinge AS 2015, Dag 2, pt. 15)”
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4. KRITERIA WAT GEBRUIK IS OM GRAVAMINA TE OORWEEG.
Gravamina word genoem in Reglement 19 van die Kerkorde, 2013. Die volgende bepalings in die
reglement is direk van toepassing op gravamina:
“1.1.1 Besluite van kerklike vergaderings is bindend, maar dit kan herroep, gewysig of vervang
ZRUGE\Z\VHYDQUHYLVLHDSSqOEHVZDDURIJUDYDPHQ´
In hierdie geval het ons nie te make met besware nie. Die Reglement gee die volgende definisie van ‘n
(aSSqORI EHVZDDU
“1.1.2: Appèl en beswaar behels ‘n beroep op ‘n meerdere vergadering wanneer ‘n lid ‘n
lidmaat en/of kerkvergadering verontreg voel oor ‘n mindere kerkvergadering se besluit.”
In hierdie geval het ons te make met die besluite van die algemene sinode (en nie ‘n mindere
YHUJDGHULQJQLH HQJHOGµQ DSSqORI EHVZDDUGXVQLH
Gravamen word as volg beskryf:
“1.1.3 Gravamen word gebruik om op die Algemene Sinode ‘n ernstige beroep te maak om ‘n
beslissing in sake die leer van die kerk.”
Uit hierdie paragraaf kom die volgende kriteria na vore:
(i)
‘n Gravamen maak ‘n ernstige beroep op die Algemene Sinode.
(ii)
‘n Gravamen vra dat ‘n beslissing gemaak word, m.a.w. ‘n bepaalde besluit
geneem word.
(iii)
‘n Gravamen handel oor die leer van die kerk.
In Reglement 19.7 word gravamen weereens beskryf:
³%HQHZHQVGLHUHJYDQDSSqORIEHVZDDUNDQµQOLGPDDWRIµQNHUNYHUJDGHULQJZDWEHVZDDURS
grond van die Skrif, die Belydenis en/of die Kerkorde teen ‘n besluit van die Algemene Sinode
het, die beswaar by wyse van ‘n gravamen aan die Algemene Sinode voorlê. Indien die
gravamen ontvanklik is, word dit vir oorweging aan die Algemene Sinode voorgelê.”
Uit hierdie paragraaf blyk die volgende kriteria:
(i)
‘n Gravamen moet ‘n beswaar op grond van die Skrif wees; en/of
(ii)
‘n Gravamen moet ‘n beswaar op grond van die Belydenis wees; en/of
(iii)
‘n Gravamen moet ‘n beswaar op grond van die Kerkorde wees.
(iv)
‘n Gravamen moet aan die Algemene Sinode gerig wees.
(v)
Die ontvanklikheid van ‘n gravamen moet beoordeel word alvorens dit aan die
Algemene Sinode voorgelê word.
Gravamina wat ontvang is, is deur die taakspan aan die hand van die volgende kriteria oorweeg vir
ontvanklikheid en voorlegging aan die Algemene Sinode:
Die gravamen moet ‘n beswaar bewoord en beredeneer. ‘n Een sin beswaar word nie beskou
as ‘n ontvanklike gravamen nie.
Die gravamen doen ‘n ernstige beroep op die sinode om ‘n spesifieke besluit met betrekking
tot die leer van die kerk te maak.
In die beredenering van die beroep/beswaar moet daar vermelding en beredenering van Skrif,
Belydenisskrifte en/of die Kerkorde wees.
Gravamina, beswaarskrifte, voorleggings wat by die BAS 2016 gedien het en aan die kriteria
van ‘n gravamen voldoen.
Gravamina wat QD%$6LQJHGLHQLVHQDDQGLHNULWHULDYLUƌJUDYDPHQYROGRHQ
Gravamina wat blote herhalings van ander gravamina is, is nie almal ontvanklik nie.
Gravamina, beswaarskrifte, voorleggings moet aan die Algemene Sinode gerig wees.
Skrywes wat enige vorm van onaanvaarbare taal gebruik, is nie ontvanklik nie.”
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5. DOKUMENTE WAT DEUR DIE TAAKSPAN HANTEER IS
‘n Baie groot getal dokumente rakende selfdegeslagverhoudings en die belydenisgrondslag van die NG
Kerk is in skrywes aan die kantoor van die Algemene Sinode voorgelê. Die taakspan het aan die hand
van bogenoemde kriteria elkeen van die skrywes beoordeel. Sommige skrywes het nie aan die kriteria
van ‘n gravamen soos deur die taakspan bepaal voldoen nie, maar daar is deurlopend verseker dat die
saak wat in sulke skrywes ter sprake kom, wel in ander gravamina, voorleggings en skrywes voorkom.
Die verskillende gravamina, voorleggings en skrywes is op hierdie wyse op die webblad en ook op die
CD wat aan afgevaardigdes gestuur is georden.
5.1 Besware teen 2015 (Prosedureel)
Die prosedurele besware wat teen die AS 2015 besluite met betrekking tot selfdegeslagverhoudings
ingedien is, is deur die verteenwoordigers van die ATR op die taakspan verwerk met die doel om die
inhoud van die besware op ‘n hanteerbare wyse aan die Algemene Sinode voor te lê. Die taakspan het
op geen stadium gepoog om die meriete van die besware te beoordeel nie. Sinodegangers word steeds
opgeroep om die dokumentasie soos beskikbaar gemaak self te raadpleeg.
Die taakspan het die gravamina, skrywes en voorleggings alfabeties volgens die outeur georden. Die
aanbevelings wat gemaak is, is elke keer aangehaal. Die taakspan het voorts in die verslag gepoog om
die besware wat oor dieselfde saak handel te groepeer.
Die verslag van die taakspan rakende die prosedurele besware word as Bylaag A by die verslag van
die taakspan aangeheg.
5.2 Besware teen 2015 (ATLAS)
Die teologies-etiese besware wat teen die AS 2015 besluite met betrekking tot selfdegeslagverhoudings
ingedien is, is deur die verteenwoordigers van die ATLAS op die taakspan verwerk met die doel om die
inhoud van die besware op ‘n hanteerbare wyse aan die Algemene Sinode voor te lê. Die taakspan het
op geen stadium gepoog om die meriete van die besware te beoordeel nie. Sinodegangers word steeds
opgeroep om die dokumentasie soos beskikbaar gemaak self te raadpleeg.
Die taakspan het die gravamina, skrywes en voorleggings alfabeties volgens die outeur georden. Die
aanbevelings wat gemaak is, is elke keer aangehaal asook ‘n aanduiding van die rubrieke waaronder
die motivering/beredenering gedoen word.
Die verslag van die taakspan rakende die teologies-etiese besware word as Bylaag B by die verslag
van die taakspan aangeheg.
5.3 Beroepe ten gunste van
Die teologies etiese beroepe ten gunste van die AS 2015 besluite met betrekking tot
selfdegeslagverhoudings ingedien is, is deur die verteenwoordigers van die ATLAS op die taakspan
verwerk met die doel om die inhoud van die voorleggings op ‘n hanteerbare wyse aan die Algemene
Sinode voor te lê. Die taakspan het op geen stadium gepoog om die meriete van die voorleggings op
beroepe te beoordeel nie. Sinodegangers word steeds opgeroep om die dokumentasie soos beskikbaar
gemaak self te raadpleeg.
Die teologies etiese oproepe ter ondersteuning van die AS 2015 besluit met betrekking tot
selfdegeslagverhoudings vorm deel van Bylaag B.
5.4 Dokumente wat nie oorweeg is nie
Ter wille van deursigtigheid het die taakspan besluit om ook aan te dui watter skrywes in terme van die
kriteria nie ontvanklik was nie. Dit is aangedui in die naam van die dokument in die lêer met al die
dokumentasie wat ontvang is (op die CD en webblad).
5.5 Alle dokumentasie wat deur die taakspan hanteer is
Al die dokumentasie wat deur die taakspan hanteer is, is op die CD wat versprei is en op die webblad
beskikbaar gestel.
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6. REGSMENING WAT DIE TAAKSPAN INGEWIN HET
By die eerste vergadering van die taakspan was daar wesenlike vrae oor die implikasies wat die
hofuitspraak van 7 Maart 2019 op die werksaamhede van die taakspan en Algemene Sinode sou kon
hê wanneer die selfdegeslagverhoudings bespreek word. Die taakspan het twee onafhanklike
advokate, waarvan die een ‘n senior advokaat is, wat nie voorheen enigsins op ‘n direkte en/of indirekte
by die saak betrokke was nie genader om ‘n regsmening oor die aangeleentheid te gee. Die regsmening
word as Bylaag C by die verslag van die taakspan aangeheg.
7. REVISIE VAN VORIGE BESLUITE
Soos blyk uit die hofuitspraak van Maart 2019, is die vra en toestaan van revisie van ‘n vorige besluit
van die sinode ‘n baie belangrike prosedurele saak. Die volgende gravamina vra om revisie van vorige
besluite van die Algemene Sinode:
Secunda-Oos (SGV)
Die kerkraad van die NGK Secunda-Oos stel voor:
1. Dat die jongste besluit oor selfdegeslagverbintenisse van die AIgemene Sinode in revisie geneem
word.
Strauss S (SGV)
My voorstel rondom hierdie saak is dat die NG Kerk sinode moet terugkeer na die status quo soos wat
dit was voor 2015 Algemene Sinode, met ander woorde ek vra revisie van 2015 en 2016 se besluite.
Strauss, S (Belydenis van Belhar)
Daarom rig ons hierdie beswaarskrif aan die sinode en vra dat die huidige besluit rondom Belydenis
van Belhar herroep sal word en uitvoering gegee sal word aan die besluit volgens die stemming oor
hierdie saak volgens Artikel 44 van die Kerkorde.
Suiderstrand (Smith, C en lidmategroep) (SGV)
Revisie:
Dus op grond van bogenoemde vier punte van beswaar vra ons dat revisie geneem word van al
bogenoemde sinode besluite en dat die volgende vier voorstelle in die plek daarvan oorweeg sal word,
naamlik ...
Theron, J (Belydenis van Belhar) - is verwys na die Algemene Taakspan Regte vir hantering.
3. Die Sinode neem Kerkorde Artikel 44 in revisie.
8. AANBEVELINGS
8.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die werksaamhede van die Taakspan Gravamina.
8.2 Die Algemene Sinode oorweeg die gravamina wat ontvang is na aanleiding van die volgende
verslae van die Taakspan Gravamina:
8.2.1 Die verslag rakende prosedurele en kerkordelike aangeleenthede;
8.2.2 Die verslag rakende die leer en die belydenis van die NG Kerk.
8.3 Die Algemene Sinode keur goed dat die gravamina met betrekking tot die prosedurele en
kerkordelike aangeleenthede eerste in behandeling geneem word.
8.4 Die Algemene Sinode keur goed dat die gravamina rakende leerstellige aangeleenthede met
betrekking tot selfdegeslagverhoudings, eers in behandeling geneem word nadat die gravamina
oor prosedurele en kerkordelike aangeleenthede afgehandel is.
8.5 Die Algemene Sinode neem kennis van die gravamina wat kennis van revisie gegee het met
betrekking tot die besluite wat die Algemene Sinode in 2015 oor selfdegeslagverhoudings
geneem het (Reglement 19.2.2.2, Kerkorde 2015).
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8.5.1 Die Algemene Sinode neem kennis dat die gravamen (Theron, J) wat vra dat die besluit oor
die belydenisgrondslag in revisie geneem word, na die Algemene Taakspan Regte verwys is.
8.5.2 Die Algemene Sinode handel met die aansoeke om revisie volgens KO Reglement 3 (8.2.5)
naamlik:
8.2.5 Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien
toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n
ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word.
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5

VERSLAE: AANVULLEND

5.4

GRAVAMINA

5.4.2

TAAKSPAN GRAVAMINA: PROSEDURELE BESWARE

Bylaag A
GRAVAMINA – ALGEMENE SINODE 6-11 OKTOBER 2019
PROSEDURELE BESWARE EN ANDER KERKORDELIKE AANGELEENTHEDE
1. TERSAAKLIKE BESWAARSKRIFTE
Die besware waarna in hierdie dokument verwys word, word in die volgende gravamina aangespreek:
Basson WL, Bethal NG Gemeente, Bethal-Oos NG Gemeente, Budding F, Burgersfort NG Gemeente,
Charl Cilliers NG Gemeente (2016), Danzfuss T & Janse van Rensburg H, De Jager T&A, De Villiers
PJ, Ernst JH, Ernst JH Aanvullend, Fouriesburg NG Gemeente, Greylingstad NG Gemeente,
Heidelberg NG Ring, Piet Plessis NG Gemeente, Presbytery of Central Africa NG Kerk NS, Prinsloo
PGJ, Robertson CK, Robertson CK Aanvullend, Smit JJ, Oberholzer A, Van Wyk C, Witbank-Panorama
NG Gemeente, Witfield NG Gemeente met Bylaag 2.
ƌ /\V YDQ GLH YHUVNLOOHQGH JUDYDPLQD PHW ƌ NHUQDJWLJH RSVRPPLQJ YDQ HONHHQ VH EHVZDUH HQ ƌ
DDQKDOLQJYDQDDQEHYHOLQJVHQYRRUVWHOOHZRUGLQSXQWJHGRHQHQƌWHPDWLHVHRSVRPPLQJYDQGLH
verskillende besware word in punt 3 gedoen.
Die bewoording in hierdie verslag is nie die bewoording of opinies of interpretasies van die persone wat
die verslag saamgestel het nie. Daar is telkens gepoog om die opinie of mening van die gravamen te
verwoord en weer te gee. Indien die betrokke punt in die Kerkorde of Reglemente nie in die gravamen
aangehaal word nie, het die taakspan onder punt 3 die artikel of reglement aangehaal ter wille van
maklike verwysing. Dié aanhalings is onderstreep om dit te onderskei.
2. GRAVAMINA OOR PROSEDURE EN KERKORDELIKE IMPLIKASIES
Die kernagtige opsomming van besware in elkeen van die gravamina maak nie aanspraak op
YROOHGLJKHLGQLHHQLVVOHJVƌKXOSPLGGHO9LUGXLGHOLNKHLGRRUGLHYROOHGLJHEHVZDUHELQQHKXOOHNRQWHNV
moet elkeen van die gravamina sorgvuldig bestudeer word.
Die punt waar die beswaar in punt 3 geopper is, word telkens aangedui vir verwysingsdoeleindes (Pt
X.Y.Z.).
2.1 Basson WL
Opsomming van besware
Pt 3.7.3. Onbillike diskriminasie deur predikante en kerkrade: Sal predikante wat nie hulle weg
oopsien om homoseksuele paartjies in die huwelik te bevestig nie, van diskriminasie en aantasting van
menseregte beskuldig kan word?
3W  $UEHLGVZHWJHZLQJ VDO GLH WRHSDVVLQJYDQ GLH  EHVOXLW QLH ƌ RRUWUHGLQJYDQ GLH
arbeidswet wees nie.
2.2 Bethal NG Gemeente
Die opsteller se aanbeveling:
'LHJUDYDPHQDSSqOYHUVRHNYHUGHUGLH$6HQRIGLHDSSqONRPPLVVLHRPGXLGHOLNGLHQDNRPLQJYDQ
alle proses en /of prosedure voorskrifte te ondersoek om veral die voldoening aan die twee derde
meerderheid bepaling soos vereis deur Artikel 44.2 aangaande leerstellige sake aan voldoen is.
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2.3 Bethal-Oos NG Gemeente
Opsomming van beswaar
3W  ƌ 9HUNOHLQGH $OJHPHQH 6LQRGH LV PLQGHU YHUWHHQZRRUGLJHQG HQ KHW GLH EHVOXLW
bevoordeel
Die opsteller maak die volgende aanbevelings:
1. Die kerkraad verwerp die Sinodale besluite wat geneem is t.o.v. die beoefening van homoseksualiteit
/ selfdegeslagverhoudings.
2. Dat die kerkraad beswaar volgens kerkordelike bepalings aanteken teen bogenoemde besluit van
die Algemene Sinode en ot enige ander prosesse in werking stel na die Ring, Sinode ot Algemene
Sinode met die doel om dit tersyde te stel.
3. Die Kerkraad neem kennis dat daar 12 dokumente n.a. v. die sinodebesluit beskikbaar gestel is.
(http://atlas.bvbe/media.arq.za)
4. Die Kerkraad versoek die Algemene Sinode om die samestelling van die Sinode getalle-gewys meer
verteenwoordigend tov die kerk in breë verband te organiseer.
2.4 Budding F
Opsomming van besware
Pt 3.10. Lidmate moet die kans kry om oor sulke belangrike sake te besluit soos in die geval
YDQ%HOKDU'LHIHLWGDWGLHDOJHPHQHOLGPDWHYDQGLH1*.HUNQLHYRRUDILQVRƌVHQVLWLHZHVDDNJHNHQ
was nie stel geensins vertroue in die sinode vorentoe nie.
Die opsteller beveel aan:
Die besluit om homoseksuele huwelike en predikante wat homoseksualiteit uitleef toe te laat tot die
bediening, moet met alle dringendheid herroep word.
2.5 Burgersfort NG Gemeente
Opsomming van besware
Pt 3.9. Hantering van opsig en tug teenoor homoseksuele persone?
Pt 3.10. Lidmate moet die kans kry om oor sulke belangrike sake te besluit soos in die geval
van Belhar
Die opsteller beveel eerstens aan:
'LH.HUNUDDGYDQ%XUJHUVIRUW1**HPHHQWHKHWƌEHVZDDUWHQRSVLJWHYDQdie besluite in geheel en
beveel aan dat die Sinode terugkeer tot die laaste besluite wat geneem is voor 2015.
Die opsteller beveel ook aan:
1.
Dat alle besluite oor selfdegeslagverhoudings wat tydens die 2015 Sinodesitting geneem is ter
syde gestel word.
2.
Dat die Algemene Sinode van die NG Kerk al haar lidmate om verskoning vra oor die feit dat
die sinodegangers geswig het onder die druk om wat God as sonde beskou, goed te praat.
3.
Dat die Algemene Sinode herbevestig dat die Woord van God bo alle ander ‘Algemene
Openbarings’ prioriteit neem en dat die NG Kerk as kerk van die Reformasie sal staan by die belydenis
Sola Scriptura – Slegs die Woord.
4.
Dat die NG Kerk afstap van die tema van selfdegeslagverhoudings en fokus op die prioriteite
van die Kerk soos wat God dit aan die kerk opgedra het.
5.
Dat daar nie weer in die toekoms besluite geneem word wat die leer van die kerk raak, alvorens
daar met al die streeksinodes na behore gekonsulteer is nie.
2.6 Charl Cilliers NG Gemeente (2016)
Die opsteller beveel aan:
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'LHJUDYDPHQDSSqOYHUVRHNYHUGHUGLH$6HQRIGLHDSSqONRPPLVVLHRPGXLGHOLNGLHQDNRPLQJYDQ
alle proses en /of prosedure voorskrifte te ondersoek om veral die voldoening aan die twee derde
meerderheid bepaling soos vereis deur Artikel 44.2 aangaande leerstellige sake aan voldoen is.
2.7 Danzfuss T & Janse van Rensburg H
Opsomming van besware:
Pt 3.1. Verskeie reëls van die Reglement van Orde asook algemene reëls vir enige regverdige
ordelike kerkvergadering was herhaaldelik verbreek
Pt 3.1.3. Twee voorstelle gelyktydig voor die vergadering wat bespreek word sonder dat die
verslag van die Moderamen of die verslag van die Diensraad Oostelike Sinode gedien het
Pt 3.1.4. Daar was géén kennis van revisie of revisie gevra om die staande besluite oor
selfdegeslagverhoudings (dié van 2007 en 2013) te heroorweeg nie. Daar was ook géén besluit
geneem dat dié staande besluite tersyde gestel is nie. Beide die voorstel (wat van die vloer af gekom
het) en die besluite was dus totaal buite orde/ultra vires.
Pt 3.1.8. Die aanbevelings van tydelike taakspan is onregmatig gemaak
3W  'LH ODDW LQGLHQLQJ YDQ GLH YHUVODJ ZDV ƌ YHUGHUH UHGH ZDDURP JppQ SULQVLSLsOH
besluite op grond daarvan meer geneem kon word nie.
Pt 3.1.13. Ten spyte daarvan dat die beskrywingspunt van die Kuratorium van Stellenbosch nie
ontvanklik was nie besluit die Sinode om tog tydens die bespreking kennis te neem van die inhoud
(motiverings en aanbevelings) van die beskrywingspunt.
Pt 3.1.14. Verkorting van spreekbeurte
Pt 3.2.1. Die onregmatige deelname van dosente aan gesprek
Pt 3.2.2. Die onregmatige/onbillike benadeling van ander sprekers
3W  'LH VLQRGH VH EHVOXLWH LV RQJHOGLJ ZDQW GLW LV QLH ³RS ƌ NHUNOLNH Z\VH´ JHQHHP HQ
bestuur nie
Pt 3.4. Die sinode se besluite is ongeldig en prematuur want die taakspan se opdrag was nog
nie voltooi nie
Pt 3.7.1. Hanteer revisie en gravamen in die lig van die hofuitspraak
Die opsteller se aanbevelings:
Aangesien die kerk se standpunt rakende selfdegeslagverhoudings ingrypende etiese en leerstellige
implikasies het, mag dit nooit sonder deeglike Skriftuurlike gronde gewysig word nie; en
aangesien Christus ons enigste Hoof is wat Sy kerk regeer deur Sy Woord en Gees mag
kerkvergaderings geen besluite neem wat direk of indirek in stryd in met die Bybel nie versoek ons
daarom dat die Algemene Sinode om
1.
met die oog op die hantering van die gravamen, die vergadering suiwer van persone na wie
direk of indirek verwys/geïmpliseer word in die gravamen, of wat op een of ander wyse betrokke was
by die hofsaak;
2.
te bevestig dat die besluite van die Sinode wat ultra vires en in stryd met die Woord en
Belydenis geneem is, ter syde gestel (herroep) word; en
3.
te bevestig dat die standpunt en besluite van die Sinode soos vervat in die goedgekeurde
besluite van die Algemene Sinodale vergaderings van 2007 en 2013 steeds geld as die amptelike
standpunt van die NG Kerk oor selfdegeslagverhoudings.
2.8 De Jager T&A
Opsomming van besware:
Pt 3.10. Ringe en gemeentes is nie geken nie. Lidmate moet die kans kry om oor sulke
belangrike sake te besluit soos in die geval van Belhar
Die opsteller beveel aan:
1.
Dat alle besluite geneem tydens Algemene Sinode 2015 oor selfdegeslagverhoudings, nietig
verklaar sal word
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2.
Alle lidmate in die toekoms kan stem alvorens rigtinggewende besluite geneem sal word (soos
met die Belharbelydenis)
3.
Dat die Woord van God as die hoogste gesag beskou sal word en dit nie verdraai sal word nie
2.9 De Villiers PJ
Opsomming van besware:
Pt 3.8. Die diskresie van kerkrade. Die opsionele aard van die besluite aan mindere
vergaderings
Pt 3.10. Lidmate moet die kans kry om oor sulke belangrike sake te besluit soos in die geval
van Belhar
Die opsteller beveel aan:
1.
Daar mag nie weer in die toekoms besluite geneem word wat die leer van die kerk raak,
alvorens daar met al die streeksinodes na behore gekonsulteer is nie
2.
Ek sou nie stilswyend medepligtig wou staan aan die skadelike gevolge wat ek voorsien dit vir
die NGK en Koninkryk mag inhou nie, tensy daaroor herbesin sou word.
2.10 Ernst JH en Ernst JH Aanvullend
Opsomming van besware:
Pt 3.1.1. Die wyse waarop die verslae in die agenda hanteer is was in stryd met die Reglement
van orde
Pt 3.1.2. Die hantering van die voorstel van die moderamen in die verslag was in stryd met die
Reglement van orde
Pt 3.1.3. Twee voorstelle het gelyktydig voor die vergadering gedien
Pt 3.1.4. Daar was geen aansoek om revisie van die 2007 besluit van die Algemene Sinode nie
soos deur die Kerkorde en die Reglement van orde bepaal nie
Pt 3.1.5. Aanspreek van persone in die gehoor is in stryd met die Reglement van orde
3W'LHYRRUVLWWHUKHWLQVWU\GPHWGLH5HJOHPHQWYDQRUGHƌJHIDVLOLWHHUGHJHVSUHNRRU
die aangeleentheid gereël sonder dat die verslag van die Moderamen oor die saak gedien het
3W  'LH 7\GHOLNH 7DDNVSDQ /HHUVWHOOLJH HQ $NWXHOH VDNH LV RS ƌ RQZHWWLJH Z\VH
saamgestel
Pt 3.1.8. Die aanbevelings van tydelike taakspan oor die saak was onregmatig gedoen
Pt 3.1.9. Die optrede van die voorsitter was in stryd met die Reglement van orde
Pt 3.1.10. Die bekendmaking van die getal stemme vir en teen was in stryd met die Reglement
van orde. Meer mense het aan die stemming deelgeneem as wat veronderstel was om deel te neem
Pt 3.1.12. Die laat indiening van die verslag oor selfdegeslagverhoudings was in stryd met die
Reglement van orde
Pt 3.2.1. Onregmatige deelname van dosente en ander persone aan die gesprek
Pt 3.3.1. Ongepaste beïnvloeding deur besoekers en nie-afgevaardigdes is in stryd met die
kerklike wyse van besluitneming
Pt 3.5. Die optrede van die lede van die uittredende moderamen was dislojaal
3W'LHEHVOXLWHLVRRNRSƌRQUHsOPDWLJHPDQLHUJHQHHP
Pt 3.7.1. Revisie en gravamen in die lig van die hofuitspraak
Pt 3.7.2. Die aanvaarding van die besluite van die Algemene Sinode 2015 oor
selfdegeslagverhoudings is nie vanselfsprekend regsgeldig net omdat dit so in die uitspraak van die hof
aanvaar is nie.
Pt 3.7.3. Die diskresie aan kerkrade deur die 2015-besluit kan daartoe lei dat predikante en
kerkrade in die lig van die hofuitspraak van onbillike diskriminasie aangekla kan word
Die opsteller se aanbevelings:
1.
Persone wat deur die beswaarde op enige wyse geïmpliseer word óf direk of indirek betrokke
was by die gemelde Hofsaak óf betrokke was by die opstel van die voorstelle wat wederegtelik voor die
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Algemene Sinode 2015 gedien het, word versoek om hulle by die behandeling van hierdie
Beswaarskrif/Gravamen mero motu of in opdrag van die vergadering te rekuseer.
2.
Die weg van herstel, gegewe die inhoud van die onbetwiste hofuitspraak op prosedurele en
substansiële gronde teen die 2016-besluite en die onbetwisbare prosedurele en substansiële besware
teen die 2015-besluite, is vir die Algemene Sinode reeds uitgespel. Die enigste regsgeldige
aanbevelings oor selfdegeslagverhoudings wat by Algemene Sinode 2015 gedien het, was (i) die
aanbeveling dat die 2013-opdrag voortgesit word en dat die vergadering besluit oor die raamwerk vir
die voortgesette navorsing en dialoog, en (ii) die aanbeveling dat, in die lig van die verdere proses
rondom die nadenke oor die status van selfdegeslagverhoudings, die Beskrywingspunt van Oostelike
Sinode nie goedgekeur word nie. Die eerskomende Algemene Sinode het, indien daar geen verdere
beskrywingspunte oor die saak ontvang word nie, net die keuse of die studie voortgesit word al dan nie.
Met die besluite van 2016 en 2015 nietig, kan daar op die prosedureel korrekte en substansieel
verantwoorde wyse de novo na die saak gekyk word, tensy die vergadering besluit om die
Beskrywingspunt van Oostelike Sinode wel te aanvaar en met die 2007-besluite soos regtens gewysig,
te volstaan.
3. Sou die Algemene Sinode in 2019 dit nie beslissend doen nie, sal die Hof nou weens die uitputting
van die beskikbare remedies gevra moet word om dit te doen. Die Algemene Sinode sal self moet
EHVOXLW RI ƌ WZHHGH XLWJHUHNWH HQ NRVWHGUDHQGH KRIJHGLQJ GLH PRHLWH ZHUG VDO ZHHV JHJHZH GLH
besliste erkenning dat na die Hofsaak ook die 2015-besluite nie regsgeldig stand kan hou nie en reeds
deur kerkvergaderinge en lidmate as nietig geag kan word.
2.9 Fouriesburg NG Gemeente
Opsomming van besware:
Pt 3.8. Die diskresie van kerkrade skep onhoudbare verdeeldheid in die kerk
3W3HUVRQHZDWLQƌVHOIGHJHVODJYHUKRXGLQJOHHIVDODDQƌJHVSUHN WXJ RQGHUZHUSZRUG
ZDWVDOEHWHNHQGDWVRƌSHUVRRQQLHQDJPDDONDQJHEUXLNQLH
3W/DDVWHQVLVRQVYDQPHQLQJGDWƌYRRUDIµZHUZLQJ¶YDQVWHXQHQƌHPRVLRQHOHRpbou
ten gunste van die besluit, tesame met onvoldoende debat vanuit die Bybel self, onaanvaarbaar is.
Die opsteller se aanbeveling:
'LHNHUNUDDGLVRRUWXLJGDWGLHYRULJH$OJHPHQH6LQRGHƌEHVOXLWWppQRRUGLH%\EHOVHOHHUJHQHHPKHW
en daarom versoek ons die Algemene Sinode dringend om by die komende spesiale sitting in diepte te
praat oor die NG Kerk se interpretasie van die Bybel rondom spesifiek die sake van homoseksualiteit
en daaruit voortspruitende selfdegeslagverhoudings.
2.10 Greylingstad NG Gemeente
Die opsteller se aanbevelings:
1.
Die kerk stap af van die tema van selfdegeslagverhoudings en fokus op die prioriteite van die
kerk soos wat God dit aan die kerk opgedra het. Die taakspan moet ontbind word.
2.
As Kerkraad van die NG Kerk Greylingstad vereenselwig ons ons met die besluit van die Ring
van Heidelberg Die Ring van Heidelberg versoek die Algemene Sinode en die Hoëveld streeksinode
om indringend te kyk na die afvaardiging na die Algemene Sinode om ’n groter verteenwoordiging daar
te stel.
2.11 Heidelberg NG Ring
Opsomming van besware:
Pt 3.11. Die verkleining van die Algemene Sinode het tot gevolg gehad dat die Algemene
Sinode al hoe minder verteenwoordigend van die NG Kerk geword het.
Die opsteller se aanbeveling:
Die Ring van Heidelberg versoek die Algemene Sinode en die Hoëveld streeksinode om indringend te
kyk na die afvaardiging na die Algemene Sinode om ’n groter verteenwoordiging daar te stel.
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2.12 Oberholzer A
Opsomming van besware:
Pt 3.10. Die besluit is nie in ooreenstemming van artikel 44.1 en 44.2 van die Kerkorde hanteer
QLHLQGLHVLQGDWHONH6LQRGHGLWHHUVPHWƌWZHHGHUGHPHHUGHUKHLGPRHVEHNUDJWLJHQGHUKDOZHLVGLH
besluit onregmatig geneem
Pt 3.12. Die besluite impliseer wysigings van die Kerkorde wDW LQ WHUPHYDQ GLH .HUNRUGH ƌ
twee-GHUGHPHHUGHUKHLGYHUHLV'LHEHVOXLWLVQLHPHWƌWZHH-derde meerderheidstem geneem nie
Die opsteller se aanbeveling:
Ek hoop dat hierdie griefskrif voldoende bewys lewer van die ongeldigheid van die AS (2015) se besluit
omtrent homoseksuele verbintenisse en dat die AS hierdie beslissing nietig sal verklaar en volgens
aanvaarbare regsbeginsels sal hanteer. Die belangrikste is egter dat die besluit tot eer van God sal
wees en nie tot eer van mense nie.
2.13 Piet Plessis NG Gemeente
Opsomming van besware:
Pt 3.8. Hoe moet kerkrade die Algemene Sinode se besluit dat kerkrade hulle eie standpunte
en praktyke kan formuleer implementeer?
Pt 3.11. Die Kerkraad betreur die feit dat die Algemene Sinode se afgevaardigdes al hoe minder
verteenwoordigend van die Ned.Geref. Kerk geword het en dat dit onder andere daartoe gelei het dat
so ’n klein getal lidmate, bogenoemde besluit kon neem.
2.14 Presbytery of Central Africa NG Kerk NS
Aanhaling van beswaar:
Pt. 3.10. We find it regrettable that wider consultation did not take place before this decision
was finalized, as it is now causing friction in the church.
Die opsteller se aanbeveling:
We recommend and urge General Synod to consult widely in the church and ecumenical world before
a final decision is made and implemented.
2.15 Prinsloo PGJ
Opsomming van besware:
Pt 3.1.4. AS 2015 se besluit oor SGV is onwettig weens presies dieselfde prosedurele redes
as wat BAS 2016 se besluit onwettig bevind is deur die hof. Die hof moes slegs 2016 se besluit
ondersoek, en het bevind dat AS 2016 se besluit onwettig was omdat daar geen formele gravamen,
beswaarskrif of revisie ter tafel geneem is teen 2015 se besluit nie. Notules wys dat daar ook in 2015
ƌ DIZHVLJKHLG YDn formele gravamina, beswaarskrifte en revisie was, en dat 2007 bloot op drie
kernsake gewysig is deur 2015 se afgevaardigdes.
Die opsteller se aanbevelings:
1.
Die AS bevind dat die AS besluit van 2015 prosedureel asook belydenismatig onwettig was.
2.
Die AS besluit van 2015 word daarom geskrap en die besluit oor SGV van 2013 se AS geld.
3.
Die AS herbevestig dat alle lidmate, ook lidmate met SG seksuele oriëntasie, onderworpe is
aan die kerklike opsig en tug.
4.
Die AS besluit om teologiestudente (huidig en toekomstig) dringend te waarsku teen enige
vorm van lering by die teologiese fakulteite wat in botsing met die NGK se belydenisskrifte is, soos
sigbaar in die lering dat SGV aanneemlik is in God se wil vir Sy Koninkryk.
2.16 Robertson CK en Robertson CK Aanvullend
Opsomming van besware:
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Pt 3.1.1. Die vloer is in stryd met die Reglement van orde geopen vir gesprek oor twee
voorstelle sonder dat die verslag van die Moderamen of die verslag van die Diensraad Oostelike Sinode
gedien het
Pt 'LH7\GHOLNH7DDNVSDQ/HHUVWHOOLJHHQ$NWXHOH6DNHKHWRQUHJPDWLJƌVDDNKDQWHHU
wat nie in terme van die Reglement van Orde daarheen verwys is nie
Pt 3.1.2. Die hantering van die voorstel van die moderamen in die verslag was in die stryd met
die Reglement van orde
Pt 3.1.3. Twee voorstelle gelyktydig voor die vergadering
3W'DDUZDVQLHƌDDQVRHNRPUHYLVLHYDQGLHEHVOXLWYDQGLH$OJHPHQH6LQRGH
nie.
Pt 3.1.10. Meer mense het aan die stemming deelgeneem as wat veronderstel was om deel te
neem
Pt 3.1.12. Die laat indiening van die verslag oor selfdegeslagverhoudings
Pt 3.2.1. Die onregmatige deelname van dosente aan gesprek
Pt 3.3.1. Die ongepaste beïnvloeding deur besoekers en nie-afgevaardigdes in stryd met
kerklike wyse van besluitneming
Pt 3.4. Die opdrag aan die Moderamen was nog nie voltooi nie
Pt 3.7.1. Revisie en gravamen in die lig van die hofuitspraak
Die opsteller se aanbevelings:
1.
Die Hofuitspraak in die Saak No: 40819/17 Gaum en andere vd Janse van Rensburg en andere
het tot gevolg dat die Algemene Sinode 2016 se besluit oor selfdegeslagverhoudings ter syde gestel
LV'LHQHHPYDQƌEHVOXLWRPKLHUGLH+RIXLWVSUDDNWHDDQYDDUPRHWYRRUGLH$OJHPHQH6LQRGH
dien
2.
Die Hofuitspraak in die SaaN1RKHWYHUGHUEHSDDOGDWƌEHVZDDUGHE\Z\VHYDQƌ
EHVZDDUVNULIJUDYDPHQGLH$OJHPHQH6LQRGHNDQQDGHURPWRWƌJHZ\VLJGHRIDQGHUEHVOXLWWHNRPRI
om die vorige besluit te handhaaf of te herroep. Met hierdie bepaling het die hof die geleentheid geskep
vir die Algemene Sinode om na behore te handel met die Algemene Sinode 2015 besluit oor
VHOIGHJHVODJYHUKRXGLQJV6RRVDDQJHWRRQLQP\DSSqOYDQ)HEUXDULH HQZDWGHHOLVYDQP\
onderhawige aanvullende gravamen/beswaarskrif) is die Algemene Sinode 2015 se besluit oor
VHOIGHJHVODJYHUKRXGLQJV XOWUD YLUHV PDZ RQJHOGLJ HQ QLHWLJ  HQ GLH QHHP YDQ ƌ VRGDQLJH
bevestigende besluit moet voor die 2019 Algemene Sinode dien.
3.
Dit sal meebring dat die 2007 Algemene Sinode en die 2013 Algemene Sinode se besluite die
HQLJVWHVWDDQGHHQWRHSDVOLNHEHVOXLWHLQKLHUGLHYHUEDQGLVHQGLHQHHPYDQƌVRGDQLJHEHYHVWLJHQGH
besluit moet voor die 2019 Algemene Sinode dien.
4.
'LHQHHPYDQƌEHVOXLWRPƌNRPPLVVLHWDDNVSDQDDQWHVWHORPVHOIGHJHVODJYHUKRXdings en
verwante aangeleenthede verder in diepte te bestudeer en aan die daaropvolgende Algemene sinode
verslag te doen, moet voor die 2019 algemene Sinode dien.
2.17 Smit JJ
Opsomming van besware:
Pt 3.7.3. Sal predikante wat nie hulle weg oopsien om homoseksuele paartjies in die huwelik
te bevestig nie, van diskriminasie en aantasting van menseregte beskuldig kan word?
3W$OJHPHQH6LQRGHKHWJHHQPDQGDDWYDQ5LQJHRIJHPHHQWHVJHKDGRPƌVWHPPLQJ
oor die aangeleentheid te hou nie.
Pt 3.10. Die proses was ondeursigtig en eensydig deurdat gemeentes/lidmate nie in die
EHVOXLWQHPLQJYRRUDIJHNHQLVQLHƌ9RRUEHHOGYDQGHXUVLJWLJKHLGLV%HOKDU
3W2PƌEHVOXLWRSGLH$OJHPHQH6LQRGHWHQHHPHQGDQWHVrGDWJHPHHQWHVKXOOHHLH
toepassing daarvan kan implementeer kan gesien word as onteiening van sy (die algemene sinode) se
verantwoordelikheid teenoor streeksinodes, ringe, gemeentes, lidmate.
Pt 3.8 en 3.9. Daar is onsekerheid oor die prosedure wat gevolg gaan word om predikante te
registreer. Predikante is onder druk omdat baie van hulle nie hulle weg oopsien om gay huwelike te

68
bevestig nie. Sou hulle weier kan hulle/die gemeente geteiken word, dit sal in elk geval onaanvaarbaar
wees dat daar in “bulk” namens predikante aansoek gedoen word sonder om elke gemeente apart in
die saak te ken
2.18 Van Wyk C en Van Wyk C Aanvullend
Opsomming van besware:
Pt 3.1.1. Die wyse waarop die verslae in die agenda hanteer is was in stryd met die Reglement
van orde
Pt 3.1.2. Die ASM se aanbeveling aan die sinode is geïgnoreer en nie aan die orde gestel nie
Pt 3.1.3. Daar het twee teenstrydige voorstelle gelyktydig voor die vergadering gedien
Pt 3.4. Die opdrag van die vorige Algemene Sinode aan die ASM was nie volledig uitgevoer
nie, daar was byvoorbeeld nie na die Gereformeerde tradisie gekyk nie
Die aanbevelings van die opsteller:
1.
Die Algemene Sinode neem kennis van die verloop van die saak rondom
selfdegeslagverhoudings, insluitende:
1.1
Die Algemene Sinode van 2015 en die Buitengewone Algemene Sinode van 2016 se besluite;
1.2
Die 2019 hooggeregshofbesluit van die Noord-Gautengse hooggeregshof (hierna "die
uitspraak" genoem);
1.3
Die feit dat in hierdie sekulêre forum die finale besluit oor die "Substantiewe
hersieningsgronde”, uiteengesit in paragrawe [62] - [92] van die uitspraak, by die Grondwet Hof berus.
2.
Die Algemene Sinode neem verder kennis daarvan dat die Goddelike openbaring wat in die
Heilige Skrif vir ons opgeteken is, die oppergesag vir die geloof, leer en lewe van alle lede van die kerk
is (Kerkorde artikel 1), ongeag wat 'n sekulêre hof kan bevind en dat daar dus 'n dringende behoefte is
vir die kerk om finaal te beslis oor wat die Heilige Skrif van haar leerstellig vereis in die saak rondom
selfdegeslagverhoudings.
3.
Die Algemene Sinode besluit:
3.1
Dat die besluite van die Algemene Sinode 2015 rondom selfdegeslagverhoudings hersien en
ter syde gestel word.
3.2
Dat die besluite van die Buitengewone Algemene Sinode 2016 rondom
selfdegeslagverhoudings hersien en ter syde gestel word sover dit nodig is.
4.
Die Algemene Sinode besluit verder en bevestig:
4.1
Dat die huwelik deur God ingestel is as ’n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man
en een vrou (Gen. 2:18-25; Matt 19:4-6).
4.2
Dat die gawe van seksuele gemeenskap, "om een vlees te word", net binne so 'n huwelik geniet
mag word.
4.3
Dat alle mense deur God na sy beeld en na sy gelykenis geskep is, as man en vrou (Gen. 1:2627).
4.4
Dat God die wêreld so lief het, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom
glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê (Joh. 3:16).
4.5
Dat alle mense daarom, onder andere ongeag hulle geslag of seksuele oriëntasie, met liefde,
waardigheid en genade behandel moet word.
2.19 Witbank-Panorama NG Gemeente
Die opsteller beveel aan:
Die Kerkraad van die NG Gemeente Witbank-Panorama van die Oostelike Sinode bied hierdie
gravamen aan ten opsigte van die besluite wat die Algemene sinode in 2015 se sitting geneem het oor
selfdegeslagverhoudings en vra hiermee dat die besluit in geheel teruggetrek word
Die opsteller beveel ook aan:
1.
Dat alle besluite wat oor selfdegeslagverhoudings wat tydens die 2015 Sinodesitting geneem
is ter syde gestel word
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2.
Dat die Algemene Sinode van die NG Kerk al haar lidmate om verskoning vra vir die feit dat die
sinodegangers geswig het onder die druk om wat God as sonde beskou goed te praat.
3.
Dat die Algemene Sinode herbevestig dat die Woord van God bo alle ander ‘Algemene
Openbarings’ prioriteit neem en dat die NG Kerk as kerk van die Reformasie sal staan by die belydenis,
Sola Scriptura – Slegs die Woord
4.
Dat die NG Kerk afstap van die tema van selfdegeslagverhoudings en fokus op die prioriteite
van die kerk soos wat God dit aan die kerk opgedra het.
5.
Dat daar nie weer in die toekoms besluite geneem word wat die leer van die kerk raak, alvorens
daar nie met die al die streeksinodes na behore gekonsulteer is nie
2.20 Witfield NG Gemeente (Bylae 2 ingesluit)
Opsomming van besware:
Pt 3.1. Die besluite van 2015 is ongeldig aangesien dit onkerkordelik geneem is
3W'LHVLQRGHVHEHVOXLWHLVRQJHOGLJZDQWGLWLVQLH³RSƌNHUNOLNHZ\VH´geneem en bestuur
nie
Pt 3.1.3. Die sinode se besluite is ongeldig want twee stelle teenstrydige besluite kan nie
gelyktydig geld nie.
Pt 3.2.1. Die sinode se besluite is ongeldig weens onreëlmatige en onregverdige toekenning
van spreekbeurte.
Pt 3.4. Die sinode se besluite is ongeldig en prematuur want die taakspan se opdrag was nog
nie voltooi nie.
Die opsteller versoek die Algemene sinode om:
1.
dringend sy besluite van 2015 i.v.m. selfdegeslagverhoudings te herroep
2.
om te bevestig dat sy besluite van 2015 i.v.m. selfdegeslagverhoudings ongeldige besluite is
aangesien dit in stryd met die Woord van God is en aangesien dit op onkerkordelike wyse geneem was
3.
die standpunt en besluite van die sinode soos vervat in die goedgekeurde besluite van die
Algemene Sinodale vergaderings vanaf 2007 tot 2013, steeds geld as die amptelike standpunt van die
NG Kerk oor selfdegeslagverhoudings.
3. OPSOMMING VAN BESWARE
Hierdie bondige opsomming van besware vervang nie die gravamina waarmee dit geopper word nie en
maak ook geen aanspraak op volledigheid nie. Afgevaardigdes moet in hulle voorbereiding vir die
gesprek hieroor die gravamina self bestudeer. Daarom word in die opsomming telkens na die relevante
punte en bladsynommers in die gravamina verwys. Die opsomming is bedoel om ter wille van
helderheid die besware te kategoriseer en bymekaar te bring. Waar moontlik en van toepassing word
kerkordeartikels en bepalings uit reglemente aangehaal om dit vir die leser makliker te maak om self
die geldigheid van die besware te beoordeel. Die aanhalings uit die kerkorde en reglemente word
telkens onderstreep. Die Kerkordebundel van Algemene Sinode 2013 word gebruik aangesien dit die
geldende kerkorde en reglemente was tydens die vergadering waaroor die besware handel. In die
RSVRPPLQJZRUGGLHEHGRHOLQJYDQGLHEHVZDDUGHVRRUJHGUDVRQGHURPHQLJVLQVƌEHRRUGHOLQJRRU
die besware te maak. Daarom is waar moontlik en toepaslik aanhalings uit die gravamina gemaak. In
die besware wat hieronder uitgelig word handel dit oor die prosedures wat gevolg is om tot die 2015
besluit te kom, asook die kerkregtelike implikasies en uitvoerbaarheid van die 2015 besluit van die
Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings.
Die volgende kerkregtelik/kerkordelik of prosedurele besware is ontvang:
3.1 DIE SINODE SE BESLUITE IS ONGELDIG WANT DIE HELE PROSES VAN BESLUITNEMING
WAS HERHAALDELIK TEENSTRYDIG MET DIE REGLEMENT VAN ORDE EN MET ALGEMEEN
ERKENDE VERGADERING PROSEDURES (Danzfuss & J van Rensburg pt. A3 p 7).
Die reglement van orde is juis in die kerkorde geskrywe om die kerk te bewaar teen onordelike,
onregverdige en bloot emosionele besluite. Verskeie reëls van die Reglement van Orde asook
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algemene reëls vir enige regverdige ordelike kerkvergadering was herhaaldelik verbreek (Danzfuss &
J van Rensburg pt. A3 p 7-14; vgl. Witfield pt. 4.1 3; Witfield Bylaag 2 pt. A3 p 6)
3.1.1 DIE WYSE WAAROP DIE VERSLAE IN DIE AGENDA HANTEER IS
Daar was vier verskillende verslae oor selfdegeslagverhoudings in die agenda, net een van die vier
verslae is aan die vergadering voorgelê (Van Wyk p 1; Ernst pt. 1.4.70 p 42).
Die vloer is geopen vir gesprek oor twee voorstelle sonder dat die verslag van die Moderamen of die
beskrywingspunt van die Diensraad Oostelike Sinode gedien het (Ernst, pt. 1.4.67, p 41; Robertson, 4,
p 2). Die Reglement van orde (3) pt. 4.2 bepaal: “Geen spreekbeurt mag aangevra word, of voorstel of
amendement(e) dien, voordat die voorsitter die saak aan die orde stel nie.” (Kerkorde, 2013)
Al die verskillende verslae is nooit na die Tydelike Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake verwys nie.
Die wyse waarop die Tydelike Taakspan Leerstellige en Aktuele Sake op Dinsdagaand 6 Oktober 2015
ƌEHVNU\ZLQJVSXQWYDQGLH6LQRGDOH'LHQVUDDGYDQGLH2RVWHOLNH6LQRGHKDQWHHUKHWZDVRQUHsOPDWLJ
en in stryd met par 7.4 van die Reglement van Orde (Ernst, pt. 1.4.45, p 23; pt. 1.4.71 (1), p 48; Ernst,
Aanvullend pt. 4.2, p 10). Die Reglement van orde (3) pt. 7.4 bepaal: “Beskrywingspunte wat betyds
ontvang word, word deur die algemene sekretaris na die toepaslike projek- of algemene steunspanne
verwys vir verslag aan die Algemene Sinode. Ander beskrywingspunte word deur tydelike steunspanne
hanteer. Insenders van beskrywingspunte mag dit by die projek- of algemene steunspan toelig.”
(Kerkorde, 2013)
'LH7\GHOLNH7DDNVSDQ/HHUVWHOOLJHHQ$NWXHOH6DNHKHWRQUHJPDWLJƌVDDNKDQWHHUZDWQLHLQWHUPH
van 7.5 van die Reglement van Orde daarheen verwys is nie (Ernst, pt. 1.4.58, p 32; Ernst,
Aanvullend, pt. 4.2-3, p 10ev; Robertson, pt. 4, p 2). Die Reglement van orde (3) pt. 7.5 bepaal:
“Tydelike steunspanne maak nie aanbevelings oor die verslae van projek of algemene steunspanne
nie, tHQV\GDDUƌEHVNU\ZLQJVSXQWRRUGLHVHOIGHVDDNLVZDWQXZHDVSHNWHQDYRUHEULQJRIZDQQHHUƌ
saak deur die vergadering na hulle verwys is.” (Kerkorde, 2013)
3.1.2 DIE HANTERING VAN DIE VOORSTEL VAN DIE MODERAMEN IN DIE VERSLAG
Die voorstel van die Moderamen was nie die voorstel voor die vergadering soos dit kerkordelik hoort
nie (Ernst, pt. 1.4.45, p 23; pt. 1.4.71 (2), p 48). Die aanbeveling van die moderamen oor die
aangeleentheid was in terme van die Reglement van Orde 4.1 die voorstel voor die sinode (Ernst, pt.
1.4.51, p 28). (Vgl. Danzfuss & J van Rensburg, pt. A3.4, p 12; Ernst, Aanvullend, pt. 4.3, p 10).
'U&KULVYDQ:\NVHYRRUVWHOZDVEHGRHODVƌDPHQGHPHQWRSGLHYRRUVWHOYDQGLHPRGHUDPHQZDW
eintlik as die eerste voorstel voor die vergadering moes gedien het. Die voorsitter het nagelaat om die
saak so te hanteer. Die volgorde moes gewees het: (i) Die aanbeveling van die moderamen. (ii) Die
voorstel van die Oostelike Sinode Diensraad. (iii) Enige aanvullende voorstelle. Teenvoorstelle kon nie
gedien het nie. Die proses rakende die indiening van verdere voorstelle, was onbehoorlik en
onregmatig. Gevolglik is die besluit van die vergadering ongeldig en nietig (Ernst, pt. 1.4.63, p 36; Vgl.
Danzfuss & J van Rensburg, pt. A3.4, p 12; Robertson, pt. 2b en 2d, p 1).
Die Reglement van orde (3) pt. 4.1 bepaal: ³$DQEHYHOLQJVYDQƌSURMHNVSDQHQƌDOJHPHQHRIƌW\GHOLNH
VWHXQVSDQ ZRUG DV YRRUVWHOOH DDQ GLH YHUJDGHULQJ YRRUJHKRX ,QGLHQ ƌ W\GHOLNH VWHXQVSDQ ƌ
aanbeveling doen wat ƌDDQEHYHOLQJYDQƌSURMHNVSDQRIDOJHPHQHVWHXQVSDQUDDNKHWGLHSURMHNVSDQ
of die algemene steunspan die voorstel en moet die tydelike steunspan amendeer.” (Kerkorde, 2013)
3.1.3 TWEE VOORSTELLE GELYKTYDIG VOOR DIE VERGADERING
Daar was twee voorstellHJHO\NW\GLJYRRUGLHYHUJDGHULQJZDDUYDQHHQƌWHHQYRRUVWHOZDV$DQJHVLHQ
die Moderamen se voorstel eintlik die enigste voorstel was wat voor die vergadering kon gedien het
(Ernst, pt.  S   HQ GLW WZHH YRRUVWHOOH HQ GLH JHGDJWH YDQ ƌ WHHQYRRUVWHO  was wat volgens
Reglement van Orde, bep. 4 nie moontlik is nie (Ernst, pt. 1.4.30 p 13, pt. 1.4.61, p 35, pt. 1.4.70 p 42
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(pt. 1.4.70.1-7, p 43-48), pt. 5, p 45; vgl. Danzfuss & J van Rensburg, pt. A3.4, p 12; Robertson, pt. 1f,
pt. 2c-f, p 1; Van Wyk, p 1; Witfield Bylaag 2 pt. A2 p5ev).
Die vloer is geopen vir gesprek oor twee voorstelle sonder dat die verslag van die Moderamen of die
verslag van die Diensraad Oostelike Sinode gedien het (Ernst, pt. 1.4.67, p 41; vgl. Danzfuss & J van
Rensburg, pt. A4.3, p 12).
Die Reglement van orde (3) pt. 4.1 bepaal: Die voorstel en die amendement(e) moet skriftelik ingedien
en deur die voorsteller en die sekondant geteken word. Aanbevelings van ’n projekspan en ’n algemene
of ’n tydelike steunspan word as voorstelle aan die vergadering voorgehou. Indien ’n tydelike steunspan
’n aanbeveling doen wat ’n aanbeveling van ’n projekspan of algemene steunspan raak, het die
projekspan of die algemene steunspan die voorstel en moet die tydelike steunspan amendeer. Indien
meer as een projek- of algemene steunspan ’n voorstel oor dieselfde saak voor die vergadering het,
reël die voorsitter watter een die voorstel is. (Kerkorde, 2013)
3.1.4 AANSOEK OM REVISIE VAN DIE 2007 BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE
Daar was geen aansoek om revisie van die 2007 besluit van die Algemene Sinode nie (Ernst, pt. 1.4.1
p 2). “Die hersiening van die besluit van 2007 is dus nie in die Addendumverslag van die Moderamen
aan die Algemene Sinode 2015 en in terme van Artikel 22.1 van die Kerkorde of 6.5 van die
Reglement van Orde op die tafel van die vergadering geplaas nie.” (Ernst, pt. 1.4.36, p 12, pt. 1.4.49,
p 25, pt. 1.4.55, p 30). Vergelyk ook die uitspraak van die hof in die saak Gaum e.a. v J van Rensburg
e.a. (Vgl. Danzfuss & J van Rensburg, pt. A2.3-5, p 7ev, A3.1, p 8; Ernst Aanvullend, pt. 2.3-5, p 5ev;
Prinsloo, p 1; Robertson, pt. 3a, p 2). Die Algemene Sinode 2015 se besluite is ongeldig want twee
stelle teenstrydige besluite kan nie gelyktydig geld nie. Daar was géén kennis van revisie of revisie
gevra om die staande besluite oor selfdegeslagverhoudings (dié van 2007 en 2013) te heroorweeg nie.
Daar was ook géén besluit geneem dat dié staande besluite tersyde gestel, verval of vervang word nie
(vgl. die hofuitspraak oor die wyse waarop besluite verander, vervang of ter syde gestel moet word).
$OJHPHQH6LQRGHKHWƌEHVOXLWJHQHHPZDWRSEDLHSXQWHLQVWU\GPHWGLHYRULJHEHVOXLWHZDV
sonder om die vorige besluite te vervang of ter syde te stel. Volgens kerkregtelike en gemeenregtelike
beginsels is die genoemde besluite van 2015 dus totaal ongeldig. Daar was nie kennis van revisie nie,
die vorige besluite is nie herroep/ter syde gestel nie, en die vorige besluite en die moontlikheid dat dit
gewysig/herroep/vervang sou word, was nie op die agenda nie. Beide die voorstel (wat van die vloer af
gekom het) en die besluite was dus totaal buite orde/ultra vires. (Danzfuss & J van Rensburg, pt. A2, p
6ev)
'LH +RI KHW LQ V\ XLWVSUDDN EHVOLV GDW ƌ EHVZDDUGH ZHO E\ Z\VH YDQ ƌ EHVZDDUVNULIJUDYDPHQ GLH
$OJHPHQH6LQRGHLQJHYROJHGLHEHWURNNHUHJOHPHQWNDQQDGHURPWRWƌJHZ\VLJGHRIDQGHUEHVOXLWWH
kom of die vorige besluit kan handhaaf of herroep (Ernst Aanvullend, pt. 1.1.3, p 3). Die Hof het
RQJHYUDDJGGLHEHVZDDUGHVHQGLH$OJHPHQH6LQRGHƌJXQVJHGRHQZDWEHWUHIGLHNULWLHVHEHRRUGHOLQJ
van die kerkregtelike prosedures gevolg by die neem van die 2015-besluite. Die uitdruklike bevinding
van die Hof is dat diH.HUNV\HLHSURVHGXUHVPRHWQDNRPRPƌEHVWDDQGHEHVOXLWWHDPHQGHHUKHUVLHQ
of vervang (Par 59 p 32): “When the Church Order provides for mechanisms to amend, review or
substitute decisions, these methods must be used. If processes outside the Church order is utilised it
shall constitute an irregular process.” (Ernst Aanvullend, pt. 2.1, p 4). (Vgl. Danzfuss pt. A2.4-5, p 6ev;
Robertson, pt. 2, p 1; Van Wyk Aanvullend pt. 1.2-3 p 1). Die aanvaarding van die besluite van die
Algemene Sinode 2015 oor selfdegeslagverhoudings is nie vanselfsprekend regsgeldig net omdat dit
so in die uitspraak van die hof aanvaar is nie. Die regsgeldigheid van die 2015 besluit is immers nie
deur die hof beredeneer nie (Ernst Aanvullend pt. 1.1, p 2, pt. 2.1.1, p 4 en pt. 2.7, p 7)
Kerkorde Artikel 22.1 bepaal: In meerdere vergaderinge word alleen die sake behandel wat daar tuis
hoort of daarheen verwys is deur mindere vergaderinge en wat nie in mindere vergaderinge afgehandel
kon word nie. (Kerkorde, 2013)
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Die Reglement van orde (3) pt. 6.5 bepaal: Verslae van projek- en algemene steunspanne van die
Algemene Sinode moet minstens drie maande voor die vergadering by die algemene sekretaris
ingedien word. (Kerkorde, 2013)
Die Reglement vir appèl en beswaar (19) pt. 1.2 is hier ook ter sprake: “Besluite wat geneem is, mag
VOHJV QD YRRUDI NHQQLVJHZLQJ GHXU ƌ OLG YDQ GLH YHUJDGHULQJ HQ PHW GLH WRHVWHPPLQJ YDQ GLH
vergadering in revisie geneem word. Kennisgewing geskied of tydens die vergadering waar die
besluit(e) geneem is of in die agenda vir die volgende vergadering.” (Kerkorde, 2013).
Die Reglement van orde (3) pt. 8 behoort hiermee saam gelees te word:
8.1
Besluite wat geneem is, mag alleen na voorafgaande kennisgewing en met die toestemming
van die vergadering op ’n tyd deur die Moderatuur bepaal, in revisie geneem word.
8.2
Kennisgewing van revisie:
8.2.1 Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat
8.2.1.1 in die bespreking van die saak waarom dit gaan in die vergadering aan sekere aspekte daarvan
glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie; en/of
8.2.1.2 daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.
8.2.2 Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Steunspan Regte verwys.
8.2.3 Die aansoeker stel die rede(s) vir die aansoek om revisie aan die Tydelike Steunspan Regte.
8.2.4 Die Tydelike Steunspan Regte doen ’n aanbeveling aan die vergadering ten opsigte van elke
kennisgewing van revisie.
8.2.5 Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien toegestaan,
word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n ander besluit kom of die
vorige besluit kan gehandhaaf word.
(Kerkorde, 2013)
3.1.5 AANSPREEK VAN PERSONE IN DIE GEHOOR
Ds. Monty Sahd sHGLUHNWHDDQVSUHHNYDQ/XODQL9HUPHXOHQHHQYDQGLHEHVRHNHUVZDVƌRRUWUHGLQJ
van bepaling 3.7 in die Reglement van Orde wat bepaal dat lede van die vergadering die voorsitter
moet aanspreek (Ernst, pt. 6 p 50). Die Reglement van orde (3) pt. 7 bepaal: “Elke lid van die
vergadering moet by deelname aan die vergadering die voorsitter aanspreek.” (Kerkorde, 2013)
3.1.6 GEFASILITEERDE GESPREK
'LHYRRUVLWWHUKHWƌJHIDVLOLWHHUGHJHVSUHNRRUGLHDDQJHOHHQWKHLGJHUHsOYRRUGDWHQVRQGHURPGLH
verslag van die moderamen en/of die beskrywingspunt van die Sinodale Diensraad Oostelike Sinode
aan die orde te stel en daarmee het hy nie volgens bepaling 4.2 van die Reglement van Orde
gehandel nie (Ernst, pt. 1.4.52, p 28).
Die Reglement van orde (3) pt. 4.2 lees as volg: “Geen spreekbeurt mag aangevra word, of voorstel of
amendement(e) dien, voordat die voorsitter die saak aan die orde stel.” (Kerkorde, 2013)
3.1.7 SAMESTELLING VAN TYDELIKE TAAKSPAN LEERSTELLIGE EN AKTUELE SAKE
'LH7\GHOLNH7DDNVSDQ/HHUVWHOOLJHHQ$NWXHOH6DNH 'LQVGDJDDQG ZDWƌDDQEHYHOLQJDDQGLHVLQRGH
gemaak het oor die beskrywingspunt van die Oostelike Sinode oor selfdegeslagverhoudings en die
voorstelle uit die gefasiliteerde gesprek oor dieselfde onderweUS 'LQVGDJPLGGDJ LV RS ƌ RQZHWWLJH
wyse saamgestel. Nie dr André Bartlett, ds. Monty Sahd, dr. Nadia Marais of dr. Tiana Bosman is deur
die Sinode op die Taakspan aangewys nie terwyl hulle onregmatig as indieners van voorstelle op
uitnodiging van die fasiliteerders van die oop gesprek teenwoordig was. (Ernst, pt. 1.4.58, p 32; Ernst
Aanvullend, pt. 4.2, p 10).
Die Reglement van orde (3) pt. 7.2-3 bepaal: 7.2 Die benoeming van tydelike steunspanne gedurende
die sitting van die Algemene Sinode word, op aanbeveling van die Moderamen, deur die vergadering
met opsteek van hande gedoen.
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7.3 Amptenare in diens van die sinodes en van die Algemene Sinode het sitting met adviserende stem
in tydelike steunspanne (as afgevaardigdes of waarnemers wat op koste van sinodes teenwoordig is).
(Kerkorde, 2013)
3.1.8 AANBEVELINGS VAN TYDELIKE TAAKSPAN
Daar was nie veronderstel om voorstelle tydens die oop gesprek (Dinsdagmiddag) geformuleer te word
nie. Die Tydelike Taakspan Leer en Aktuele Sake (Dinsdagaand) het ongevraagd en sonder magtiging
aanbevelings oor selfdegeslagverhoudings geformuleer sonder dat die aanbeveling van die ASM oor
die saak nog gedien het en die voorstelle op die regmatige wyse na hulle verwys is (Regl. 3.7.5) (T.18.2
Verslag TTLA, Handelinge AS 2015). (Ernst, pt. 1.4.58, p 32; vgl. Danzfuss & J van Rensburg, pt. A3.4,
p 12).
Die Reglement van orde (3) pt. 7.5 bepaal: “Tydelike steunspanne maak nie aanbevelings oor die
verslae van projek- of algemene steunspaQQHQLHWHQV\GDDUƌEHVNU\ZLQJVSXQWRRUGLHVHOIGHVDDNLV
ZDWQXZHDVSHNWHQDYRUHEULQJRIZDQQHHUƌVDDNGHXUGLHYHUJDGHULQJQDKXOOHYHUZ\VLV´ (Kerkorde,
2013)
3.1.9 OPTREDE VAN DIE VOORSITTER
Die voorsitter het deur suggesties (soos telkens in die notule blyk) van hoe en in watter volgorde sake
KDQWHHUPRHWZRUGGLHYHUJDGHULQJYHUKLQGHURPWRWƌEHVOLVVLQJWHNRP (UQVWpt. 1.4.64, p 36). Die
sake is in verkeerde volgorde (vgl. Regl. van orde 4.4) ter stemming gebring (Ernst, 1.4.71 (3), p 48).
Die Reglement van orde (3) 2.3.2 bepaal: ³,Q GLH JHYDOYDQ ƌYRRUVWHOPHW DPHQGHPHQWH ZRUG GLH
amendemente eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste amendement wat ingedien
is en daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendement(e) gewysig. Slegs indien al die
amendemente verwerp word, stem die vergadering oor die oorspronklike voorstel.” (Kerkorde, 2013)
3.1.10 BEKENDMAKING VAN GETAL STEMME VIR EN TEEN
Regl. 3.2.3.3 is oortree deurdat die getal stemme aangekondig is (Ernst, pt. 1.4.66, p 40). Die
Reglement van orde (3) pt. 2.3.3 bepaal: ³1DHONHVWHPPLQJRRUƌDPHQGHPHQWRIƌYRRUVWHOZRUGGLH
uitslag van die stemming aangekondig – nie die getal stemme vir of teen die voorstel nie of amendement
uitgebring nie, maar of dit aanvaar of verwerp is.” (Kerkorde, 2013)
Meer mense het aan die stemming deelgeneem as wat veronderstel was om deel te neem (Ernst, pt.
1.4.73, p 54; Robertson, pt. 7, p 2).
3.1.11 DIE LAAT INDIENING VAN DIE VERSLAG OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS
Die verslag van die Moderamen se Projekspan vir Selfdegeslagverhoudings was nie ingedien voor die
sperdatum soos bepaal in die Reglement van Orde nie. Ten opsigte van die datum vir indiening van
verslae geld die volgende: Die sperdatum vir die indiening van verslae met die oog op die Algemene
Sinode 2015 wat 4 Oktober 2015 'n aanvang geneem het, was 4 Julie 2015. Die laat indiening van die
YHUVODJZDVƌYHUGHUHUHGHZDDURPJppQSULQVLSLsOHEHVOXLWHRSJUond daarvan meer geneem kon word
nie. (Danzfuss & J van Rensburg, pt. 3.2, p 10; Ernst Aanvullend, pt. 2.6, p 7; Robertson pt. 3, p 2).
Die Reglement van orde (3) pt. 6.5 en 6.6 bepaal: 6.5 Verslae van projek- en algemene steunspanne
van die Algemene Sinode moet minstens drie maande voor die vergadering by die algemene sekretaris
ingedien word.
6.6 Dringende sake wat in die drie-maande-tydperk voor die vergadering voorkom en deur projek- of
algemene steunspanne behandel is, mag by wyse van addendumverslae, met verlof van die Projekspan
Agenda Algemene Sinode, ter tafel gelê word.
(Kerkorde, 2013)
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3.1.12 BESKRYWINGSPUNT KURATORIUM STELLENBOSCH
Wanneer ’n vergadering besluit dat 'n beskrywingspunt nie vir die vergadering ontvanklik is nie, word
daardie hele beskrywingspunt met motivering en al hanteer asof dit nie bestaan nie. Die Algemene
Sinode het besluit dat die beskrywingspunt van die Kuratorium van Stellenbosch nie ontvanklik is nie.
Ten spyte daarvan besluit die Sinode om tog tydens die bespreking kennis te neem van die inhoud
(motiverings en aanbevelings) van die beskrywingspunt. In die debat word die kuratorium se voorstelle
- wat nie ontvanklik is nie - selfs bepleit. Dit is ’n erge graad van ongerymdheid wat die vergadering
onregmatig beïnvloed het ten gunste van die pro-gay standpunte. (Danzfuss & J van Rensburg, pt. 3.3,
p 11).
Die Reglement van orde (3) pt. 6.4 bepaal: Beskrywingspunte van spoedeisende aard mag deur die
vergadering in behandeling geneem word, indien die vergadering, na raadpleging en aanbeveling van
die Tydelike Steunspan Regte, daartoe besluit (Kerkorde, 2013)
3.1.13 VERKORTING VAN SPREEKBEURTE
Die voorsitter het eensydig (m.a.w. sonder om die vergadering se goedkeuring te kry by wyse van 'n
stemming) gereël dat die deelnemers aan die debat (sprekers) slegs 3 minute gekry het. Ten minste
een afgevaardigde het op 'n ordelike wyse beswaar gemaak en daarop gewys dat die Kerkorde bepaal
dat sprekers 5 minute het. Hierdie beswaar is doodeenvoudig geïgnoreer. Die reëling is nie net strydig
met die Kerkorde nie, maar ook uiters onbillik omdat dit prakties byna onmoontlik is om so 'n moeilike
saak wat ingrypende Bybelse (eksegetiese, hermeneutiese, leerstellige, etiese, ens.) en kerkordelike
implikasies het, in slegs 3 minute per spreukbeurt te beredeneer. (Danzfuss & J van Rensburg, pt. A4.2,
p 18)
Die Reglement van Orde (3) pt. 4.4 bepaal: Die indiener van ’n voorstel word beperk tot ’n spreekbeurt
van 8 minute, met 5 minute tyd vir repliek, en ander sprekers tot 5 minute. Die vergadering mag in
bepaalde gevalle van hierdie tydsbeperking afsien. (Kerkorde, 2013)
3.2 DIE SINODE SE BESLUITE IS ONGELDIG WEENS ONREËLMATIGE EN ONREGVERDIGE
TOEKENNING VAN SPREEKBEURTE (Danzfuss & J van Rensburg pt. A4 p 14).
3.2.1 DEELNAME VAN DOSENTE AAN GESPREK
Dr. Nadia Marais, prof Alphonso Groenewald en dr. Ben du Toit se deelname aan die gesprek was
onregmatig. Artikel 38.2 YDQGLHNHUNRUGHLVZLOOHQVHQZHWHQVRRUWUHH'U0DUDLV QLHƌ1*GRVHQWE\
US nie) se deelname het die wettigheid van die vergadering en ook die wettigheid van die besluite wat
spesifiek oor selfdegeslagverhoudings geneem is, in gedrang gebring. (Ernst, pt. 1.4.39, p 20) Prof
Alphonso Groenewald het self gevra om as sekundus aan die deel van die gesprek deel te neem terwyl
die primariuslid, prof Dirk Human, ook ter vergadering verskyn het. Prof Alphonso Groenewald is ook
QLHƌ1*.HUNGRVHQWE\7XNNLHVQLH(Ernst, pt. 1.4.42, p 22; vgl. Danzfuss & J van Rensburg, pt. A4.1,
p 14; Robertson, pt. 6, p 2; Witfield Bylaag 2 pt. A4.1 p 14).
Kerkorde Artikel 38.2 bepaal:
Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid
YHUWHHQZRRUGLJGHXUƌ1*GRVHQWYDn elk van die teologiese fakulteite van Stellenbosch, Pretoria en
Bloemfontein. (Kerkorde, 2013).
'U%HQGX7RLW ƌDPSWHQDDULQGLHQVYDQGLH$OJHPHQH6LQRGH VHGHHOQDPHZDVLQVWU\GPHWpar 7.3
van die Reglement van Orde. (Ernst, pt. 1.4.42, p 22)
Die Reglement van orde (3) pt. 7.3 bepaal: Amptenare in diens van die sinodes en van die Algemene
Sinode het sitting met adviserende stem in tydelike steunspanne (as afgevaardigdes of waarnemers
wat op koste van die sinodes teenwoordig is) (Kerkorde, 2013).
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3.2.2 DIE ONREGMATIGE/ONBILLIKE BENADELING VAN ANDER SPREKERS
Die feit dat die versoek van die Vrystaatse Moderamen dat 'n spreekbeurt aan prof Johan Janse van
Rensburg – alom bekend daarvoor dat hy teen selfdegeslagverhoudings is - nie onvoorwaardelik
toegestaan is nie en hy inderwaarheid ontmoedig is om die vergadering by te woon, terwyl spreekbeurte
toegestaan is aan dr Nadia Marais en dr Alphonso Groenewald, dui op niks minder nie as absoluut
inkonsekwent en onregverdig. (Danzfuss & J van Rensburg, pt. A4.2, p 16ev). Prof J van Rensburg sou
QLHGLHYHUJDGHULQJDVƌDIJHYDDUGLJGHNRQE\ZRRQQLH
Die Reglement van orde (3) pt. 3.8 bepaal: By die behandeling van sake is elke lid (van die vergadering)
op ’n spreekbeurt geregtig, tensy die vergadering anders besluit. Niemand mag buite ’n toegekende
spreekbeurt en/of sonder verlof van die voorsitter praat nie. (Kerkorde, 2013)
3.3 DIE SINODE SE BESLUITE IS ONGELDIG WANT DIT IS NIE “OP ‘N KERKLIKE WYSE”
GENEEM EN BESTUUR NIE (Kerkorde Artikel 21) (Danzfuss & J van Rensburg pt. A1 p 4; vgl.
Witfield Bylaag 2 pt. A1 p 4).
3.3.1 BEÏNVLOEDING DEUR BESOEKERS EN NIE-AFGEVAARDIGDES
'LH OHGH YDQ GLH YHUJDGHULQJ LV EHwQYORHG GHXU GLH SRVLVLH YDQ HQ NOHUHGUDJ YDQ EHVRHNHUV ZDW ƌ
oortreding was van Artikel 21 van die Kerkorde in die sin dat kerklike sake nie meer op kerklike wyse
hanteer is nie en dat persone wat nie afgevaardigdes was nie toegelaat is om die openinge waar te
neem (Danzfuss & J van Rensburg, pt. A1.1-4, p 4ev; Ernst, pt. 1.4.71 (5), p 49, 50; Fouriesburg p 1;
Robertson, pt. 5, p 2).
Kerkorde Artikel 21 bepaal “Die kerkvergadering behandel sake vanuit kerklike perspektief, in die lig
van die Woord van God en op kerklike wyse.” (Kerkorde, 2013).
Die Reglement van orde (3) pt. 1.6 bepaal: ³(ONH VLWWLQJVGDJ ZRUG RS ƌ JHSDVWH Z\VH JHRSHQ PHW
Skriflesing en gebed en afgesluit met gebed.” (Kerkorde, 2013)
3.4 DIE SINODE SE BESLUITE IS ONGELDIG EN PREMATUUR WANT DIE TAAKSPAN SE
OPDRAG WAS NOG NIE VOLTOOI NIE (Danzfuss & J van Rensburg pt. A5 p 19)
Daar is etlike sake wat bevestig dat die Algemene Sinode 2013 se opdrag tot verdere studie oor die
status van selfdegeslagverhoudings nog nie na behore uitgevoer is nie en dat die Algemene Sinode
2015 dus nog nie voorbereid of gereed was om op 'n kerklike wyse enige nuwe besluite te kon neem
nie. Die ASM se aanbeveling dat die opdrag voortgesit word, is een daarvan. (Danzfuss & J van
Rensburg, pt. A5, p 19; vgl. Robertson, pt. 9, p 3; Van Wyk pt. 1 p 1; Witfield Bylaag 2 pt. A5 p19ev).
3.5 OPTREDE VAN DIE LEDE VAN DIE UITTREDENDE MODERAMEN
Die lede van die uittredende Moderamen het teen die besluite van die Moderamen, waarvan hulle deel
was, gepraat (Ernst, 1.4.45, p 23; 1.4.71 (4), p 48).
3.6 ONBILLIKE DISKRIMINASIE DEUR PREDIKANTE EN KERKRADE
Sal predikante wat nie hulle weg oopsien om homoseksuele paartjies in die huwelik te bevestig nie, van
diskriminasie en aantasting van menseregte beskuldig kan word? (Basson p 3; Smit p 1). Die diskresie
aan kerkrade deur die 2015-besluit kan daartoe lei dat predikante en kerkrade in die lig van die
hofuitspraak van onbillike diskriminasie aangekla kan word (Ernst Aanvullend, pt. 5, p 11)
3.7 DIE DISKRESIE VAN KERKRADE
Die opsionele aard van die besluite aan mindere vergaderings (De Villiers, p 1). Hoe moet kerkrade die
Algemene Sinode se besluit dat kerkrade hulle eie standpunte en praktyke kan formuleer
implementeer? Wat sou hierdie “eie standpunte en praktyke” moontlik kon wees? Kerkregtelike
uitklaring (skriftelik) is nodig. Hierdie werkswyse skep onhoudbare verdeeldheid in die kerk.
(Fouriesburg NG Gemeente, p 2; Piet Plessis NG Gemeente, p 1). Deur hierdie besluit het die
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Algemene Sinode haar van haar verantwoordelikheid teenoor streeksinodes, ringe, gemeentes en
lidmate onteien (Smit p 1). Die wisseling van prHGLNDQWH VDO EHWHNHQ GDW JHPHHQWHV GHXUORSHQG ƌ
beleidsverandering sal moet maak (Smit p 2).
3.8 OPSIG EN TUG TEENOOR GAY LIDMATE
Die hantering van opsig en tug teenoor gay mense. (Burgersfort NG Gemeente, p 7) Aangesien die
kerkraad homoseksualiteit as sonde verstaan, kan die kerkraad nie saamgaan met besluit 2 van die
$OJHPHQH6LQRGHQLHDDQJHVLHQGLH6LQRGHLPSOLVHHUGDWKRPRVHNVXHOHPHQVHLQƌYHUKRXGLQJYDQ
SHUVRRQOLNH JHORRIVJHKRRUVDDPKHLG DDQ GLH +HUH NDQOHHI 3HUVRQH ZDW LQ VR ƌYHUKRXGLQJOHHI Val
DDQƌJHVSUHN WXJ RQGHUZHUSZRUGZDWVDOEHWHNHQGDWVRƌSHUVRRQQLHQDJPDDONDQJHEUXLNQLH
(Fouriesburg NG Gemeente, p 1; Smit p 1).
Punt 2 van die 2015 Algemene Sinode waarna hierbo verwys word lui as volg: Die Algemene Sinode
verklaar dat hetero- HQ KRPRVHNVXHOH SHUVRQH ZDW LQ ƌ YHUKRXGLQJ YDQ SHUVRRQOLNH
geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die voorregte van die kerk as
verbondsgemeenskap. (Handelinge AS 2015, pt. 13, p 69)
Punt 3 van die 2007 Algemene Sinode lui as volg: Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is
ingesluit in God se liefde en hulle word op grond van hulle doop en geloof as lidmate van die kerk van
Christus aanvaar. Onder lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte
en onderworpenheid aan die kerklike tug. (Handelinge AS 2007, p 110)
Punt 3 van die 2013 Algemene Sinodebesluit lui as volg: Die Algemene Sinode besluit dat
homoseksuele en heteroseksuele studente wat hulle voorberei vir die bediening in die NG Kerk, aan
dieselfde Christelik-etiese standaarde moet voldoen met die oog op legitimasie. (Handelinge AS 2013,
pt. 4, p 47)
3.9 DIE ROL VAN RINGE EN GEMEENTES
Ringe en gemeentes is nie geken nie. Die proses was ondeursigtig en eensydig deurdat
JHPHHQWHVOLGPDWH QLH LQ GLH EHVOXLWQHPLQJ YRRUDI JHNHQ LV QLH ƌ 9RRUEHHOG YDQ GHXUVLJWLJKHLG LV
%HOKDU$OJHPHQH6LQRGHKHWJHHQPDQGDDWYDQULQJHRIJHPHHQWHVJHKDGRPƌVWHPPLQJRRUGLH
aangeleentheid te hou nie. (Smit JJ, p 1). Hierdie benadering bevorder independentisme. Die besluit is
nie in ooreenstemming van artikel 44.1 en 44.2 van die Kerkorde hanteer nie in die sin dat elke Sinode
GLWHHUVPHWƌWZHHGHUGHPHHUGHUKHLGPRHVEHNUDJWLJHQGHUKDOZHLVGLHEHVOXLWRQUHJPDWLJJHneem
(Oberholzer, p 1). Plaaslike gemeente is selfstandig kerk (ecclesia completa). Christus is die enigste
Hoof van sy Kerk en daarom is daar geen sprake van hiërargie nie. Sinodekrasie - waar die Sinode die
hoogste gesag is. Lidmate moet die kans kry om oor sulke belangrike sake te besluit soos in die geval
van Belhar (Budding; De Jager T&A, p 2; De Villiers p 1; Burgersfort NG Gemeente, p 8; vgl. Danzfuss
& J van Rensburg, pt. A1.5, p 5; Presbytery Central Africa pt. 3 p 1; Smit p 1).
Die 1994 Algemene Sinode het die volgende aanwysende besluit geneem: “Indien die Algemene
Sinode egter vermoed dat sekere besluite of standpunte moontlik tot groot verdeeldheid onder
kerklidmate kan lei, staan dit hom vry om voor die finale besluitneming , die advies van mindere
kerkvergaderings in te win ten einde groter konsensus oor die betrokke sake in die Ned Geref Kerk
verband as geheel te kry” (Handelinge AS, 1994, pt. 2.6.4.2, p 439)
Kerkorde Artikel 44.1 lui as volg: Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode
afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade
elk met ’n
tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het. (Kerkorde, 2013).
3.10 VERKLEINDE SINODE
Die verkleining van die Algemene Sinode het tot gevolg gehad dat die Algemene Sinode al hoe minder
verteenwoordigend van die NG Kerk geword het. (Piet Plessis NG Gemeente, p 1; Bethal-Oos NG
Gemeente p 2; Heidelberg NG Ring, p 3).
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3.11 BESLUITE IMPLISEER WYSIGING VAN DIE KERKORDE
Die besluite impliseer wysigings van die Kerkorde wat in terme van die Kerkorde ƌ WZHH-derde
PHHUGHUKHLGYHUHLV'LHEHVOXLWLVQLHPHWƌWZHH-derde meerderheidstem geneem nie (Oberholzer, p
2).
Kerkorde Artikel 44.3 lui as volg: Die Algemene Sinode mag, met uitsondering van Artikel 44.1 en 44.2
van die Kerkorde, die Kerkorde wysig of aanvul met ’n tweederde meerderheidstem. (Kerkorde, 2013)
3.12 ARBEIDSWETGEWING
In watter mate sal kerkrade hulle skuldig maak aan die oortreding van arbeidswetgewing by die
toepassing van die besluit. BY+RHJDDQNHUNUDGHRSƌZHWWLJHZ\VHYDVVWHOZDWGLHVHNVXHOHRULsQWDVLH
YDQƌDDQVRHNHULV" %DVVRQS

78

5

VERSLAE: AANVULLEND

5.4

GRAVAMINA

5.4.3

TAAKSPAN GRAVAMINA: LEERSTELLIGE AANGELEENTHEDE
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Hierdie is ‘n alfabetiese lys van korrespondensie van persone, groepe, gemeentes, kerkrade en
ringe wat na aanleiding van die Algemene Sinode 2015 se besluite oor selfdegeslagverhoudings
en die Belydenis van Belhar skrywes gerig het. Waar persone sekere aanbevelings gemaak het,
is die aanbevelings sover moontlik woordeliks aangehaal. Waar die opsteller(s) nie
aanbevelings geformuleer het nie, was die trant van die dokumente wel van so ‘n aard dat dit op
die Algemene Sinode ‘n beroep doen om ‘n beslissing ten opsigte van die 2015 besluite van die
Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings en/of die Belydenis van Belhar te maak.

Bartlett, A - Selfdegeslagverhoudings (SGV)
Die opsteller doen ‘n dringende beroep op die Algemene Sinode (AS):
Ek sou graag ‘n dringende beroep op die buitengewone Algemene Sinode wou doen om die besluite
van die Algemene Sinode te handhaaf en om moeite te doen om die inklusiewe aard van hierdie besluite
duidelik aan lidmate te kommunikeer.
Die opsteller maak die volgende aanbevelings:
1. Dit is die roeping van die kerk om die evangelie van Jesus Christus in alle omstandighede en aan
alle mense te bring. Daarom is dit die kerk se taak om die lig van God se Woord ook op die terrein van
menslike seksualiteit te laat val sodat die boodskap van hoop en bevryding in Jesus Christus ook met
betrekking tot hierdie aspek van die lewe tuisgebring kan word.
2. Die Algemene Sinode erken dat daar nie eenstemmigheid in die kerk is oor wat die wil van God met
betrekking tot homoseksualiteit is nie, maar dat daar verskillende vertolkings is van die beskikbare
Skrifgegewens en van wat God vandag vir ons oor die saak wil sê. Ons onderneem om die gesprek en
studie oor hierdie saak met groot erns voort te sit met die oog daarop om die kerk en ons lidmate op
die mees verantwoordelike manier te dien.
3. Hoewel dit vir die Algemene Sinode duidelik is dat daar in die Bybel na bepaalde dade, wat verband
hou met homoseksualiteit, verwys word as in stryd met die wil van God, is daar by ons verskil van
mening of hierdie uitsprake in die Bybel van toepassing is op homoseksualiteit in die algemeen. Daar
is ook by ons meningsverskil of dit spesifiek van toepassing is op homoseksuele persone wat in
permanente verhoudings van liefde en trou staan.
4. In aansluiting by die huidige beleidstandpunt van die NG Kerk oor lidmaatskap (Handelinge, Alg
Sinode,1990:590, 591 vgl. paragraaf 249,250) is daar by die Algemene Sinode nie die minste twyfel
nie, dat alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, die objekte van God se liefde is en dat hulle op
grond van hulle geloof alleen as volwaardige lidmate van die kerk aanvaar behoort te word. Dit is ons
oortuiging dat ons alle mense se getuienis oor hulle geloof en toewyding as Christene, sowel as oor
hulle seksuele oriëntasie, ernstig moet opneem en hulle integriteit onvoorwaardelik moet aanvaar.
5. In aansluiting by die Algemene Sinode van 2002, besluit die Algemene Sinode dat sowel
heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word. (Handelinge, Algemene
Sinode 2002:624 punt 12.11).
6. Dit is die roeping van die kerk om sonder vooroordeel, bewus van ons eie gebrokenheid, ons lidmate
op te roep en te begelei om met liefde en deernis voor God met mekaar om te gaan. In die lig hiervan
vra die Algemene Sinode onomwonde verskoning aan alle homoseksueles en hulle families, binne en
buite die kerk, vir elke geval waar die kerk sulke persone in die verlede seergemaak en veronreg het
en waar God se liefde nie in die kerk se optrede raakgesien kon word nie. Ons staan skuldig voor God
en voor elkeen wat direk of indirek onder ons optrede gely het en daarom aan hulle menswaardigheid
getwyfel het, en kan maar net om vergiffenis vra.
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Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Bybelgebruik en Bybelverstaan (twee lyne), Jesus se optrede teenoor gemarginaliseerdes, Jesus se
hantering van die wet, Skrifberoep in die etiek, gesag van die Skrif, Torah en Nomos, die lens van die
liefdesgebod oor die sogenaamde “proeftekste”, biologie, perspektief vanuit die menswetenskappe,
etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), verstaan van die huwelik.

Basson, WL (SGV)
Die opsteller teken die volgende beswaar aan:
As lidmaat van die NG Kerk maak ek ernstige beswaar teen die besluit m.b.t. die goedkeuring van
selfdegeslagverhoudings wat in wese neerkom op die goedkeuring van die beoefening van
homoseksualiteit wat in stryd is met die Bybel.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Wat leer die Bybel rondom homoseksualiteit? Skrifgesag. Hoe moet die besluit van die Algemene
Sinode vertolk word? Ampte, verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan
nie). Enkele praktiese uitdagings en algemene opmerkings m.b.t. die toepassing van die besluite van
die Algemene Sinode. Belydenis en ekumene.

Bergville NG Gemeente (SGV)
Die gemeente rig die volgende versoek:
Hierdie kerkraad versoek u dus om die besluite wat geneem is aangaande homoseksuele en lesbiese
predikante te herroep en alle predikante op te roep om te preek oor wedergeboorte en bekering.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag en hermeneutiek (uitleg en vertolking van tekste), etiek en moraliteit (onder meer sonde al
dan nie).

Bethal NG Gemeente (SGV)
Die gemeente wys die AS op die volgende:
Solank die 2015 [besluit] van die sinode staan, is NG Bethal Moedergemeente ’n dolerende gemeente.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, belydenisgrondslag, etiek en
moraliteit (onder meer sonde al dan nie).
Sien ook die verslag oor prosedurele aangeleenthede.
Bethal-Oos NG Gemeente (SGV)
Die volgende besluit van die kerkraad word gestel:
Sinodebesluite rakende homoseksualiteit/selfdegeslagverhoudinge
1. Die kerkraad verwerp die Sinodale besluite wat geneem is t.o.v. die beoefening van homoseksualiteit
/ selfdegeslagverhoudings.
2. Dat die kerkraad beswaar volgens kerkordelike bepalings aanteken teen bogenoemde besluit van
die Algemene Sinode en [of] enige ander prosesse in werking stel na die Ring, Sinode [of] Algemene
Sinode met die doel om dit tersyde te stel.
3. Die Kerkraad neem kennis dat daar 12 dokumente n.a. v. die sinodebesluit beskikbaar gestel is.
(http://atlas.bvbe/media.arq.za)
4. Die Kerkraad versoek die Algemene Sinode om die samestelling van die Sinode getalle-gewys meer
verteenwoordigend t.o.v. die kerk in breë verband te organiseer.
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Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, belydenisgrondslag, verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan
nie).
Bethal-Oos NG Gemeente (Belhar Belydenis)
Die volgende besluit van die kerkraad word gestel:
Die Kerkraad van die NG [Gemeente] Bethal-Oos het tydens die Kerkraadsvergadering op 18
November 2015 besluit om hom uit te spreek teen besluit van die Algemene Sinode dat die Belhar
Belydenis op streek sinodevlak aanvaar kan word.
Die besluit van die Algemene Sinode stel
1 die eenheid van die Kerk asook
2 die eenheid in die gesamentlike belydenisgrondslag,
in gevaar.
Verder respekteer die besluit ook nie die uitslag van die onlangse stemming om nie die Belhar Belydenis
as 'n opsionele belydenisskrif in Art 1 van die Kerkorde op te neem nie.
Die besluit verwyder ook die N.G. Kerk verder van ander gereformeerde kerke wat tans slegs die drie
selfde belydenisskrifte aanvaar.
Beukes, M (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, Skrifgebruik (verstaan van bepaalde tekste), verstaan van die huwelik.

Boksburgpark NG Gemeente (SGV, Belydenis van Belhar)
Die gemeente rig die volgende versoek:
Die Kerkraad van die Ned. Geref. Kerk Boksburgpark versoek die Algemene Sinode:
Om sy besluite i.v.m. selfde-geslag verhoudings van Okt. 2015 te herroep;
Om sy besluite wat dit moontlik maak vir streeksinodes om hul Belydenisgrondslag/ Belydenisskrifte
eensydig aan te vul/ verruim te herroep;
Om af te stap van die onderwerp van die Belydenis van Belhar. Die uitslag van die afgelope
stemming oor Art. 1 van die Kerkorde deur gemeentes en Sinodes maak dit duidelik dat hierdie
onderwerp tans verdelend en nie ter stigting is van die Ned. Geref. Kerk nie. Aangesien daar ’n
uitspraak in die +RRJVWH+RIYDQ$SSqOLVGDWVOHJVNHUNHZDWGLHVHOIGH%HO\GHQLVVNULIWHKHWHQGLW
op dieselfde manier vertolk, verband kan vorm, versoek ons die Algemene Sinode
Om, sonder om die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika noodwendig uit te sluit van
eenheidsgesprekke, sy energie i.v.m. kerkhereniging eerder vir eers te rig om homself te beywer
vir eenheid met kerke wat alreeds dieselfde Belydenisskrifte het as ons, bv. Ned. Geref. Kerk in
Afrika, Reformed Church in Africa en moontlik selfs kerke soos die Dutch Reformed Church in
Botswana, Reformed Church in Zimbabwe, Reformed Church in Zambia wat tot stand gekom het
a.g.v. die sending-arbeid van die Ned. Geref. Kerk;
Om ernstig te besin oor óf die Ned. Geref. Kerk nog haarself inderdaad as ’n Gereformeerde
Belydeniskerk kan of wíl beskou in haar Skrifbeskouing en –gebruik;
Om ernstig te besin oor óf ons in die Ned. Geref. Kerk nie inderdaad alreeds ’n punt bereik het nie
waar ons ons Belydenisskrifte alreeds só verskillend vertolk dat ons breër en plaaslike kerkverband
alreeds in die gedrang is – en of dit moontlik is vir die Algemene Sinode om in te sien of begrip te
hê waarom sommige Sinodes, Kerkrade en gemeentes die indruk sou kon hê dat ons kerkverband
regtens alreeds verbreek is a.g.v. sommige besluite oor leer en lewe wat daarop neerkom dat daar
nie meer eenheid is in die dinge wat veronderstel is om die grond van ons kerkverband te wees
nie, bv. dat ons ons Belydenisskrifte dieselfde vertolk, dat ons dieselfde glo oor die Skrif en die
Persoon en Verlossingswerk van Jesus Christus.
Ons besef dat die Algemene Sinode ’n liggaam is wat regtens ophou bestaan met die uiteengaan
van die vergadering en dat die Algemene Sinode regtens eers by sy volgende gewone vergadering
aan ons beswaarskrif aandag hoef te gee. Maar, aangesien die Algemene Sinode in die resestyd
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wel sekere bevoegdhede aan gevolmagtigde kommissies opdra, voel ons dat dit is billik om te vra
dat die Algemene Sinode of sy gevolgmagtigde kommissie(s) op hierdie dokument spoedig sou kon
reageer; ons Kerkraad se volgende sitting is einde Februarie 2016 waar ons graag ’n respons van
die Algemene Sinode sou wou oorweeg om daarvandaan ons verdere opsies te oorweeg.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, hedendaagse tydsgees, belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan
nie), verstaan van die huwelik, antropologie, aanvulling van die Drie Formuliere van Eenheid (Belydenis
van Belhar), ekumene, aard van ‘n Gereformeerde - en Belydeniskerk, vertolking van die Bybel.

Boshoff, T (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Aard van Skrifgesag: Is die Skrif deur God geïnspireer of is dit ‘n boek oor God? Etiek en moraliteit
(onder meer sonde al dan nie), menseregte, gesinslewe, versoek om ‘n enkelvoudige standpunt.
Botha, P (SGV)
Die volgende voorstel word gemaak:
Daarom stel ek voor, dat alle besluite van
“selfdegeslagverhoudings” spoedig herroep moet word.

die

Algemene

Sinode

2015

rakende

Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), ‘n enkelvoudige standpunt.
Brooks, E en E (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Gesag (inspirasie) van die Skrif, liefde in die eerste plek teenoor God, skeppingsordening, Christeliketiese standaarde (leer en lewe).
Budding, F (SGV)
Die volgende oproep word gemaak:
Die besluit om homoseksuele huwelike en predikante wat homoseksualiteit uitleef toe te laat tot die
bediening, moet met alle dringendheid herroep word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie).
Burgersfort NG Gemeente (SGV)
Die kerkraad maak die volgende aanbevelings:
1. Dat alle besluite oor selfdegeslagverhoudings wat tydens die 2015 Sinodesitting geneem is ter syde
gestel word.
2. Dat die Algemene Sinode van die NG Kerk al haar lidmate om verskoning vra oor die feit dat die
sinodegangers geswig het onder die druk om wat God as sonde beskou, goed te praat.
3. Dat die Algemene Sinode herbevestig dat die Woord van God bo alle ander ‘Algemene Openbarings’
prioriteit neem en dat die NG Kerk as kerk van die Reformasie sal staan by die belydenis Sola Scriptura
– Slegs die Woord.
4. Dat die NG Kerk afstap van die tema van selfdegeslagverhoudings en fokus op die prioriteite van die
Kerk soos wat God dit aan die kerk opgedra het.
5. Dat daar nie weer in die toekoms besluite geneem word wat die leer van die kerk raak, alvorens daar
met al die streeksinodes na behore gekonsulteer is nie.
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Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), God se “alternatiewe gemeenskap”, Skrifgebruik (uitleg en vertolking
van tekste), verstaan van die huwelik, fisiese (biologiese) argumente en etiek, moraliteit (hoe behoort
die kerk op te tree teenoor mense wat in selfdegeslagverhoudings is?).
Charl Cilliers NG Gemeente (SGV, Belydenis van Belhar)
'LH NHUNUDDG YDQ &KDUO &LOOLHUV KHW QD GLH  $OJHPHQH 6LQRGH $6  EHVOXLW GDW µQ DSSqO HQ µQ
gravamen ingedien word om beswaar te maak teen die besluite aangaande selfdegeslagverhoudings.
Die kerkraad het na die uitspraak van die Hooggeregshof in 2019 besluit om ‘n addisionele gravamen
in te dien. Hierdie gravamen dien as die heersende dokument wat die kerkraad voor die sinode lê.
In die gravamen word die volgende gestel:
Die hoop word uitgespreek dat hierdie aangeleentheid reggestel sal word deur die nodige verklarings
[deur die Algemene Sinode] om hierdie twee besluite ongedaan te maak.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Verstaan van die huwelik en burgerlike verbintenisse, Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste),
legitimasieverklaring en belydenisskrifte, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie),
beginselvaste besluite, humanistiese beskouing (voorkeure van mense word bo belange van God
gestel), menswetenskaplike bevindings.
Sien ook verslag oor prosedurele aangeleenthede.

Citrusdal NG Gemeente Mansgroep (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, verstaan van die huwelik, selibaatskap.

Coetsee, A (SGV)
Die volgende aanbeveling word gemaak:
Ek stel dus voor, dat alle besluite van die Algemene Sinode 2015 rakende selfdegeslagverhoudings
herroep moet word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie).
Combrink, AM (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie).
Danzfuss, T en Janse van Rensburg, HM (SGV)
Die opstellers van die gravamen rig die volgende versoek:
Ons versoek die Sinode dringend om ter wille van reg en geregtigheid, die eer van God, die welsyn van
Sy kerk, die gesag van die Woord en die redding van sondaars, op grond van een of meer van
bogenoemde besware, al die besluite van AS 2015 rakende selfdegeslagverhoudings ter syde te stel.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Bybelse, Teologiese en Konfessionele besware: Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan
van die Christelike huwelik en verstaan van ‘n burgerlike verbintenis, etiek en moraliteit (onder meer
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sonde al dan nie), algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere
openbaring (hoe ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgesag, relasionele waarheidsbegrip, besondere
vereistes aan persone in die besondere ampte, belydenisgrondslag, verstaan van insluiting in die
genadeverbond, erkenning aan selfdegeslagverbintenisse en die voorsiening dat dié verbintenisse
kerklik bevestig kan word.
Sien ook verslag oor prosedurele aangeleenthede.

Davel, I (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie).

De Jager, F (SGV)
Die volgende aanbeveling word gemaak:
Ek beveel aan dat die BESLUIT oor selfdegeslagverhoudings NIETIG VERKLAAR WORD.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), vals leraars.

De Jager, H (SGV)
Die volgende aanbeveling word gemaak:
Ek stel voor dat alle besluite van die Algemene Sinode 2015 rakende homoseksuele verhoudings
herroep moet word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste).

De Jager, T en A (SGV)
Die volgende aanbeveling word in die gravamen gemaak:
Dat alle besluite, geneem tydens die Sinodesitting 2015 oor selfdegeslagverhoudings, nietig
verklaar word.
Alle lidmate in die toekoms kan stem alvorens rigtinggewende besluit geneem sal word (soos met
die Belhar belydenis).
Dat die Woord van God as hoogste gesag beskou sal word en dit nie verdraai sal word nie.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste).

De Klerk, H (SGV)
Die volgende beswaar word in die gravamen gestel:
As lidmaat van die Pietermaritzburg Noord gemeente wens ek hiermee my beswaar teen die 2015
Algemene Sinode se besluit rakende selfdegeslagverhoudings indien.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie).
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De Villiers, PJ (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Gesag van die Skrif, skeppingsorde, selibaatskap, aard van beginselbesluite (nie opsioneel),
eksklusiewe handelwyse m.b.t. die besluitnemingsproses.

Duminy, HJ en Botha JFH en ander lidmate van Victoria-Wes (SGV)
Die opstellers versoek die AS om die besluit van 2015 rakende SGV te herroep.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, biologie.
De Vos, P (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste).
Du Plessis, P (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik.

Eendracht NG Gemeente (SGV)
Die besluit van die kerkraad word gestel:
In die lig hiervan [beredenering bo] wil ons die Besluite van die Algemene Sinode 2015 oor hierdie saak
verwerp as dwaling en ons distansieer daarvan. Saam met baie lidmate en gemeentes wil ons ons
treurstem byvoeg oor die besluit.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Volgens die Skrif is ‘n monogame huwelik, tussen één man en één vrou, die enigste Christelike
verbintenis waarbinne seksualiteit uitgeleef en beoefen kan word, volgens die wil en bedoeling van
God. Etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), vereistes vir besondere ampte, gesag van die
Skrif.

Ernst, JH (SGV)
Die opsteller stel die volgende:
Die beswaar is dat daar met die besluite oor selfdgeslagverhoudings gehandel word asof die besluite
op die voorgeskrewe kerkordelike wyse tot stand gekom het en daarom ‘n regsgeldige besluit is. Dit is
die beswaarde se submissie dat dit nie die geval is nie, dat die besluite daarom ongeldig en nietig is.
Die opsteller beveel aan dat:
Die besluite van die 2015 AS rakende SGV ter syde gestel word.
Die 2013-opdrag van die AS rakende SGV voorgesit word en die vergadering oor die raamwerk
vir voortgesette navorsing en dialoog besluit.
In die lig van die verdere proses rondom die nadenke oor die status van SGV, die
beskrywingspunt van Oostelike Sinode nie goedgekeur word nie.
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Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
‘n Behoorlike en aanvaarde Skriftuurlike, Gereformeerde en teologies-hermeneutiese begronding,
gesag van die Skrif, Skrifgebruik / hermeneutiek (uitleg en vertolking van tekste), antropologie
(mensbeskouing), verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (liefdeswet en heiligheidskodes),
ekumene, belydenisgrondslag.
Sien ook verslag oor prosedurele aangeleenthede.

Esterhuizen, WJB (SGV)
Die opsteller stel die volgende:
Die Sinode word ten sterkste aangemoedig om biddend al die teksverse wat betrekking het, te
ondersoek en deur die wysheid en inspraak van die Heilige Gees ’n besluit te neem tot eer van God,
tot opbou van die gemeente en tot uitbreiding van sy koninkryk.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer
sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Fouriesburg NG Gemeente (SGV)
Die gemeente maak die volgende aanbeveling:
Die kerkraad is oortuig dat die vorige Algemene Sinode ‘n besluit téénoor die Bybelse leer geneem het
en daarom versoek ons die Algemene Sinode dringend om by die komende sitting in diepte te praat
oor die NG Kerk se interpretasie van die Bybel rondom spesifiek die sake van homoseksualiteit en
daaruit voortspruitende selfdegeslagverhoudinge.
Die beredenering lui:
Dit is die oortuiging van hierdie kerkraad/gemeente dat sowel homoseksualiteit as selfdegeslagverbintenisse sonde bly en daarom onder die toesig en tug van die plaaslike gemeente staan.

Fullard, M (SGV)
Die opsteller noem die volgende:
Homoseksualiteit is sonde wat afgelê moet word en hoort nie op ons kansels nie.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel, beïnvloedbaarheid van kinders.

Greylingstad NG Gemeente (SGV, Belydenis van Belhar)
Die kerkraad stel die volgende:
Die Kerkraad van NG Kerk Greylingstad wil hiermee graag beswaar aanteken en ons teleurstelling met
die besluite van die Algemene Sinode verwoord. Ons is diep geskok en ontnugter deur die besluite wat
die Algemene Sinode op 9 Oktober 2015 geneem het insake:
1. Selfdegeslagverhoudings
2. Belydenis van Belhar
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en vereenselwig ons ons met die besluit van die Ring van Heidelberg wat geneem is op ’n
Buitengewone Ringsitting van die Ring van Heidelberg op 11 November 2015.
Die gemeente doen ‘n beroep op die AS om beide die besluite te herroep.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Ons is van vaste oortuiging dat die besluit wat geneem is lynreg in teenstelling is met dit wat die Bybel
as die enigste onfeilbare Woord van God ons leer. Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy
skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en
vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer
sonde al dan nie), gesag van die Bybel, teologiese dwaalleringe, integriteit van kerkverband.
Griesel, JA (SGV)
Die opsteller beveel aan dat die NG Kerk Algemene Sinode:
Ernstig besin wat sy Belydenisskrifte werklik beteken en bevestig wat die kerk onderskryf en sal
handhaaf; en
Daarvolgens riglyne en leiding sal verskaf oor die uitleg en verkondiging van die Bybel en evangelie
en dissipline en leierskap daaroor sal inneem en handhaaf
Die teologiese fakulteite wat vir die opleiding van NG Kerk predikante se opleiding gebruik word sal
evalueer in ooreenstemming met wat die kerk se verwagting is vir gereformeerde opleiding - in
ooreenstemming met die NG Kerk leer hierbo aangedui en herformuleer wat die sillabusse behoort
in te sluit en toe te sien dat dit uitgevoer word. Indien dit nie moontlik is nie oorweging aan die
YHVWLJLQJYDQƌRINZHHNVNROHVDOVNHQN
Standpunt sal inneem in ooreenstemming met gereformeerde skrifgefundeerde beginsels en
leerstellings met betrekking tot SGV, dit te bevestig en te handhaaf
Die sambreel van geloofsbeskouinge sal vernou tot wat die Skrif daaroor fundamenteel uitsluitsel
gee en nie verder amptelik ruimte maak vir diverse en afwykende sienings oor die skrif nie - wat
die evangelie afbreek en ondermyn nie en kerkeenheid toenemend bemoeilik.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel, teologiese
dwaalleringe.

Heidelberg NG Ring (SGV)
Die besluit van die ring is:
Die Ring van Heidelberg het eenparig besluit om beswaar aan te teken teen die besluit van die
Algemene Sinode op 9 Oktober 2015 oor "selfdegeslagverhoudings".
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Hoopstad NG Gemeente (SGV)
Die gemeente beveel aan:
Dat alle besluite oor selfdegeslagverhoudings wat tydens die 2015 Sinodesitting geneem is herroep
word.
Dat die Algemene Sinode herbevestig dat die Woord van God bo alle ander ‘Algemene
Openbarings’ prioriteit neem en dat die NG Kerk as kerk van die Reformasie sal staan by die
belydenis Sola Scriptura – Slegs die Woord.
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Dat die NG Kerk afstap van die tema van selfdegeslagverhoudings en fokus op die prioriteite van
die Kerk soos wat God dit aan die kerk opgedra het.
Dat daar nie weer in die toekoms besluite geneem word wat die leer van die kerk raak, alvorens
daar met al die streeksinodes na behore gekonsulteer is nie.
Dat ‘n kerklike tugproses oorweeg sal word met die lidmate wat die Woord van God en die Kerkorde
oortree het.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Janse van Rensburg, J (SGV)
Die opsteller spreek hom soos volg uit teen die besluite van die AS, 2015:
Die Sinode het besluite geneem op grond van die beweerde uitgangspunt dat die “nuwe”
hermeneutiek deurslaggewend is en dat daar niks in die Bybel is wat selfdegeslagverhoudings
veroordeel nie. Hierdie aanname was misleidend aangesien baie betekenisvolle wetenskaplikes
hierdie “nuwe” hermeneutiek verwerp.
Die deeglike hermeneutiek wat volgens die Algemene Sinode van 2013 in 2007 gedoen is, is deur
die Sinode (2015) in die besluite weerspreek. Dit het tot gevolg gehad dat die Sinode besluite
geneem het sonder om die Skrif deeglik te verreken, ‘n waarneming wat deur die vorige ASM in sy
laaste vergadering voor die Sinode gemaak is.
In die plek van ‘n verantwoordelike wetenskaplike hermeneutiek het die Taakspan beginsels as
hermeneutiese sleutels ingespan wat vreemd aan ‘n gereformeerde hermeneutiek is. Die beginsel
van menswaardigheid het as beïnvloedingsmeganisme vóór en tydens die Sinode morele druk op
Sinodegangers geplaas. Op dergelike wyse het die beginsel van die liefde deeglike eksegese
geneutraliseer en vervang. Talle Sinodegangers het getuig van die oormatige emosionele druk en
die afwesigheid van deeglike besinning oor die Skrif.
Die besluite van die Sinode oor selfdegeslag-verhoudings is geneem sonder om die wye veld van
navorsing wat beskikbaar is en waarvan sommige hierbo aangehaal is, te verreken. Sinodegangers
kon nie ‘n ingeligte besluit neem nie en is deur psigagogie (emosionele manipulasie) in die besluite
wat geneem is, op sleeptou geneem.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), hermeneutiek (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Kirkpatrick, JD – Ten gunste van 2015 (SGV)
Hierdie voorlegging wil aantoon dat:
GDDU ƌ QRXH YHUEDQG WXVVHQ GLH 1* .HUN VH EHVLQQLQJ RRU 6NULIJHEUXLN HQ V\  VWDQGSXQW RRU
selfdegeslagverhoudings bestaan; dat die NG Kerk by moeilike etiese sake konsekwent gekies het om
die Bybel histories (kultuur-sensitief) te lees en dit daarom met integriteit ook in die geval van
selfdegeslagverhoudings so moet lees.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Daar is in die NG Kerk nie onduidelikheid oor die gesag van die Bybel nie. As belydenisuitspraak geld
dit vir alle lidmate en ampsdraers dat die Bybel bely word as "Woord van God". Die werk van die
teologiese fakulteite in 1986 het die grondslag gelê waarop in ander stukke voortgebou is. Dit het ook
verseker dat die NG Kerk se besinning oor Skrifgesag en Skrifgebruik nie los gestaan het van die
DNDGHPLHVHQDYRUVLQJGDDURRUQLH'DDULVƌGXLGHOLNHO\QYDQDIZ\VLQJYDQIXQGDPHQWDOLVPHHQGLH
gepaardgaande a-historiese letterlike lees van die Bybel. Die historiese konteks waarbinne die Bybel
ontstaan het, word ernstig geneem. "What it meant and what it means" is nie noodwendig dieselfde nie.
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In die hantering van moeilike etiese en leerstellige sake is die BybeORSƌNRQVHNZHQWHPDQLHUKDQWHHU
'LWLVGLHNHUNVHJHORRIZDDUGLJKHLGWHQJRHGH$OKRHZHOGDDUƌGLHSHQEUHsHHQVWHPPLJKHLGLQGLH
NG Kerk is oor die gesag van die Bybel, is daar gewoonlik meer as een soort Skrifgebruik aan die werk.
Dit is egter opvallend dat die kerk in sy amptelike stukke en besluite kies vir die kultuur-sensitiewe lees
YDQWHNVWH'LWLVHLHDDQƌJHUHIRUPHHUGH6NULIYHUVWDDQGDWRRNKLHUGLHIRUPXOHULQJVRRUGLH%\EHOQLH
as finaal gesien word nie. Dit is soos alle besluite onderhewig aan voortgaande besinning. Die 2015
EHVOXLWRRUVHOIGHJHVODJYHUKRXGLQJVOrRSƌNRQVHNZHQWHO\QPHWYRULJHHWLHVHEHVOLVVLQJVHQGLWVDO
die kerk se integriteit illustreer as dit gehandhaaf word.

Kokstad NG Gemeente (SGV)
Die gemeente verklaar soos volg:
1. die kerk geïnfiltreer is deur dwaalleraars,
2. hulle hulleself in die hoogste posisies in ons kerke ingewerk het en
3. hulle nie die waarheid van Artikel 1 van harte onderskryf nie.
Ons verklaar dat die nuwe hermeneutiek niks anders as kettery is nie en die vier grondwaarhede van
die gereformeerde teologie ondermyn. Ons versoek dus dat die NG Kerk gesuiwer word van
dwaalleraars, dat daar teruggekeer word na die egte gereformeerde teologie en dat die Woord van God
weer in ere herstel word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, gesag van die Bybel.

Louw, ANE (SGV)
Die opsteller versoek die AS om die volgende besluite te neem:
Die volgende besluite word geneem in die plek van die besluite van 2015:
Die Algemene Sinode herbevestig die besluite van vorige Algemene Sinodes van 2007 en 2013
insake die huwelik en selfdegeslagverhoudinge.
Die Sinode bevestig dat bogenoemde sinodebesluite gebaseer is op die duidelike getuienis van die
Skrif dat homoseksuele praktyke konsekwent in die OT en die NT afgekeur word as sonde en teen
die wil van God,
asook op die getuienis van die Skrif insake die huwelik as Goddelike instelling tussen een man en
een vrou,
Die Sinode bevestig dat die sogenaamde alternatiewe lees van die relevante tekste wat tans as
nuwe interpretasies aangebied word, bv. die vergelyking tussen die uitbreiding van die heil tot
heidense nasies in die Cornelius-verhaal in Hand 10 (Bybels) en die aanvaarding van
homoseksuele verhoudings en -praktyke onder die vaandel van “insluiting” (onbybels) nie die toets
van deeglike eksegese en verantwoordelike Skrifgebruik en hermeneutiek slaag nie, aangesien
eersgenoemde dui op ‘n Godgegewe verskeidenheid van etnisiteite en tale, en laasgenoemde op
‘n sondige leefwyse.
Die Sinode bevestig dat die getuienis van die apostoliese vaders en kerkvaders van die vroeë
Christelike kerk, asook van latere kerkvergaderings in alle denominasies dat die huwelik as ‘n
verbondsverhouding tussen een man en een vrou gesien is en dat alle seksuele verbintenisse buite
die huwelik afgewys en veroordeel is, en dat spesifiek selfdegeslag seksuele verhoudinge en praktyke radikaal afgewys is tot die aanbreek van sogenaamde seksuele rewolusie gedurende die
1960’s.
Die Sinode is oortuig dat lidmate, veral jeugdiges, wat selfdegeslag-aangetrokkenheid ervaar, met
groot liefde deur leraars en jeugleiers begelei moet word, veral in gevalle waar hulle reeds deur
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ouer persone van dieselfde geslag verlei is, om die werklikheid van die LGBTI-ideologie en
propaganda raak te sien en te herken vir wat dit is, naamlik ‘n poging om die Bybelse boodskap oor
die huwelik en seksualiteit te ondergrawe en met ‘n ander, gesins-vyandelike ideologie te vervang;
en dat alle persone wat in selfdegeslagverhoudinge leef opgeroep moet word om hulle daarvan te
bekeer en God toe te laat om hulle deur die Heilige Gees te herskep en vernuwe sodat hulle die
beeld van Christus kan vertoon en hulle Godgewilde identiteit as man/vrou kan realiseer, al neem
dit ook tyd en al gaan dit ook gepaard met stryd, ongeag of dit lei tot ‘n staat van onthouding of tot
die status van ‘n (heteroseksuele) huwelik. Waar persone as kinders of jeugdiges onderworpe was
aan disfunksionele gesinsverhoudinge en veral waar hulle verlei en/of gemolesteer is, moet die
trauma ook pastoraal-sielkundig hanteer word met die oog op heling van die wonde.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), eksegese, verstaan van
die huwelik, belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.
Besluit aanvaar op grond van 'n onvolledige verslag waaraan doelbewus geen aanbevelings gekoppel
was nie. Daar is prosedureel verkeerd opgetree en ’n verslag is goedgekeur wat nie die opdrag
uitgevoer het nie.

Louw J en ander lidmate van Reitz NG Gemeente (SGV)
Die opstellers maak die volgende aanbevelings:
Die Algemene Sinode besluit:
1. Die Sinode het kennis geneem van die omvangryke kerklike dispute die afgelope jare rondom
die kwessie van lidmate wat seksueel aangetrokke voel tot mense van hulle eie geslag.
2. Die Sinode ag dit nie nodig om enige verdere uitsprake oor die saak te maak nie, omdat die
Woord van die Here hieroor duidelik en geldend vir alle tye is.
3. Die Sinode wys spesifiek op die vermaning van die apostel Paulus in 1 Kor. 6:9-11 en vra dat
alle lidmate dit as die Woord van die Here sal aanvaar.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Die gravamen vind dit onaanvaarbaar en tot oneer van die Here dat die onderwerp van selfdegeslag
seksuele verhoudinge nou reeds vir bykans twee dekades deur sommige teoloë in die kerk as ‘n
agendapunt van ons kerk se Algemene Sinode en ander Sinodes in stand gehou word.

Louw, MG (SGV)
Die volgende kom in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie).

Lydenburg NG Gemeente (SGV)
Die gemeente stel die volgende:
Die Kerkraad van die NG Kerk Lydenburg maak beswaar teen die 16de vergadering (4-9 Oktober 2015)
van die Algemene Sinode van die NG Kerk se besluit oor selfdegeslagverhoudings en versoek dat dié
besluit herroep word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.
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Magaliesberg NG Gemeente (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Verstaan van die huwelik, biologie, Skrifgesag, etiese waardes.

Marquard NG Gemeente (SGV)
Die gemeente stel die volgende besluite:
Huwelike tussen homoseksuele mense nie aanvaar word nie en sal dus nie in die gemeente
bevestig word nie.
Dat homoseksuele persone wat in sulke verhoudinge leef nie in die ampte van die kerk kan dien
nie. Dus sal sulke predikante nie in die gemeente die Woord of sakramente mag bedien nie.
Ons keur ook nie die Doop van kinders van dieselfde geslag verhoudings goed nie.
Aanvaar die kerkraad nie die besluit van die Algemene Sinode van 2015 se besluit rakende
homoseksuele verbintenisse/huwelike nie.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Marx, M (SGV)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie).

Namibië NG Kerk (SGV)
Die sinode stel die volgende:
Die 17de vergadering van die Namibiese sinode van die NG Kerk (NGKN) neem kennis van
uiteenlopende standpunte rakende die beoordeling van selfdegeslag seksuele verhoudings, ook
standpunte wat op die Bybel gegrond is. Terwyl ons die integriteit aanvaar van gelowiges wat kan
saamleef met die 2015-besluit van die Algemene Sinode, is die getuienis van die meerderheid van
afgevaardigdes dat dáárdie besluit nie te rym is met hulle verstaan van die Skrif nie.
Ons wil graag die teologiese gesprek oor selfdegeslag seksuele verhoudings laat voortgaan en
versoek die moderamen om saam met ander Christelike geloofsgemeenskappe ’n gesprek te
inisieer waar deelnemers sal oefen in die geloofwaardige lees en helder uitleg van die Skrif ten
opsigte van gesagvolle leiding met betrekking tot etiese vraagstukke.
Ons getuig dat ons etiese lewe oor die volle spektrum van die lewe strek en moedig navolgers van
Christus aan om konsekwent te wees in hulle profetiese vermaning oor etiese vergrype in die
samelewing. Die sinode is egter hartseer oor die oënskynlike gebrek aan entoesiasme onder
gelowiges om etiese uitdagings anders as seksuele sake aan te pak.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.
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Oberholzer, A (SGV)
Die opsteller stel die volgende:
Die besluit van die Algemene Sinode is nie versoenbaar met die Nederlandse Geloofsbelydenis,
die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls nie. Verder word die Bybel se lering oor
selfdegeslagverhoudings herinterpreteer wat strydig is met die interpretasies tot op hede, selfs in
die Algemene Sinode besluit van 2007 word dit verwerp. Dit beteken dat hierdie belydenisse en die
lering wat die Bybel gee, eers gewysig sou moes word vir hierdie besluit om van krag te wees. Die
spesifieke bepalings, volgens my, wat strydig is, is die volgende:
Uit punt 1 is die besluit van die Algemene Sinode oor die selfdegeslagverhoudings nie geldig nie,
omdat dit strydig sal wees met artikel 44.1 en 44.2 deurdat elke Sinode die besluit met ‘n
tweederdemeerderheid moes bekragtig het en eers daarna kan die Algemene Sinode dit met ‘n
tweederdemeerderheid bekragtig. Die Algemene Sinodebesluit sou egter moes wag vir die
veranderings van die Belydenisse, voordat hierdie besluit geneem sou kon word.
Die menseregtehandves vorm nie deel van die Belydenis van die kerk nie, en sal ook deur elke
Sinode goedgekeur moes word om deel daarvan te word. Die Algemene Sinode kan nie bevestig
of herbevestig dat almal gelyk is ongeag hulle seksuele oriëntasie nie, omdat dit teen die Belydenis
van die kerk sou wees, en verander sou moes word om dit deel van die Belydenis te maak.
Weereens, vir so ’n verandering, sou verwag word dat die Algemene Sinode aan die Kerkorde sou
voldoen.
Hierdie saak is van so ’n wesenlike belang vir die eenheid van die kerk, dat daar meer konsultasie
met alle belanghebbende partye gedoen moes word.
Die Ou- en Nuwe Testamentiese wette word deur die "nuwe" interpretasie van die Algemene
Sinode verdag gemaak. Die doel en funksie van wette moet in die lig van die liefdesgebod bepaal
word.
Dit is my mening dat daar meer oplossings tot die probleem is en dat ’n alles of niks benadering nie
Christus se kerk bevorder nie en slegs verdeeldheid bring.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag.
Sien ook die verslag oor prosedurele aangeleenthede.

Olivier, B en T (SGV)
Die opstellers versoek die volgende:
Alle besluite rondom selfde geslag verhoudings wat geneem is tydens die Sinode Sitting in 2015,
ter syde gestel word
Dat die Sinode God se Woord sal eer en geen verdeeldheid in die liggaam van God sal veroorsaak
nie. 1 Korintiërs 12:25 "sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede
gelyke sorg vir mekaar dra." Jakobus 4:17 "As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy
doen dit nie, is dit sonde."
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Piet Plessis NG Gemeente (SGV)
Die kerkraad stel die sinode in kennis van die volgende besluit:
1. Die Kerkraad van Piet Plessis verwerp die besluit van die Algemene Sinode wat verbintenisse van
dieselfde geslag goedkeur en dat homoseksuele predikante nie meer selibaat hoef te wees nie. Dit is
’n dwaalleer wat nie Bybels verantwoordbaar is nie.
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2. Die Kerkraad betreur die feit dat die Algemene Sinode se afgevaardigdes al hoe minder
verteenwoordigend van die Ned.Geref. Kerk geword het en dat dit onder andere daartoe gelei het dat
so ’n klein getal lidmate, bogenoemde besluit kon neem.
3. Die Kerkraad van Piet Plessis betreur ook die feit dat die Algemene Sinode “die reg (bevestig) van
kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke” in hierdie verband “te formuleer en te reël”. Die
gesag van God se Woord en die gehoorsaamheid daaraan kan nie deur “eie standpunte en praktyke”
na goeddunke van enige Kerkraad of Sinode bepaal word nie maar alleen deur God se Woord self wat
ons enigste Wegwyser is. (2 Tim.3:15-17; Ps.119:105; Joh.17:17 e.a.)
4. Ons glo dat die Woord van God baie duidelik is oor die huwelik as ’n lewenslange verbintenis tussen
een man en een vrou. Ons vind in die Skrif geen goedkeuring hoegenaamd (of “erkenning ... gee aan
die status”) van enige verbintenisse van dieselfde geslag of sogenaamde “burgerlike verbintenisse van
persone van dieselfde geslag” nie. Die beoefening van homoseksualiteit, soos enige ander sonde wat
in die Skrif genoem word, word telkens verbied. (1 Kor.6:9-10; Rom.1:24-28 en 32; Lev.18:22;
Lev.20:13 e.a.)
5. Ons glo dat die Skrif duidelik is daaroor dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se
wil en plan is. (1 Kor.6:9-10; Mark.10:19; Rom.13:9; Hebr.13:4 e.a.)
6. Ons glo dat die bloed van Jesus, kragtens die ryke genade van God, ons van alle sonde kan reinig.
(1 Joh.1:7-9; Efe.1:7-8; Joh.8:34-37 e.a.)
7. Die Woord van die Here vra van al sy kinders om ’n heilige lewenswandel te hê en doelbewus teen
die sonde te stry. (1 Tim.4:12; Hebr.12:4; 1 Pet.1:15 e.a.)
8. Die gemeente se deure staan in die liefde van Christus Jesus oop vir alle mense. (Fil.1:8;1 Tess.3:12;
2 Pet.1:7 e.a.)
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer
sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Presbytery of Central Africa (Ring van Sentraal-Afrika) (SGV)
The following decisions were made at the meeting of the Presbytery of Central Africa on 21
September 2016:
1. We register our concern about the latest decision made by the General Synod regarding same sex
civil unions, and are grateful that it will be scrutinized again.
2. We are convinced that the Bible message speaks against homosexual practices.
3. We find it regrettable that wider consultation did not take place before this decision was finalized, as
it is now causing friction in the church.
4. Further, neither Zimbabwean nor Zambian law provides for same sex civil unions.
5. We recommend and urge General Synod to consult widely in the church and ecumenical world before
a final decision is made and implemented.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), wyer ekumeniese konsultasie, Zimbabwiese en Zambiese
wetgewing waarvolgens burgerlike verbintenisse ontoelaatbaar is.

Prinsloo, PJG (SGV)
Die opsteller maak die volgende aanbevelings:
Die AS bevind dat die AS besluit van 2015 prosedureel asook belydenismatig onwettig was.
Die AS besluit van 2015 word daarom geskrap en die besluit oor SGV van 2013 se AS geld.
Die AS herbevestig dat alle lidmate, ook lidmate met SG seksuele oriëntasie, onderworpe is aan
die kerklike opsig en tug.
Die AS besluit om teologie studente (huidig en toekomstig) dringend te waarsku teen enige vorm
van lering by die teologiese fakulteite wat in botsing met die NGK se belydenisskrifte is, soos
sigbaar in die lering dat SGV aanneemlik is in God se wil vir Sy Koninkryk.
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Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Kerkwees, belydenis en besluitneming in die NGK: Onderskeid tussen kerk en sekte, unieke band van
Gereformeerde kerkgroeperinge, eed van leraars en gelowiges, ware Evangelie vs. valse evangelie,
natuur van die mens, genade, genadeverbond, liefde en die wet, bekering, Skrif en Openbaring.

Riversdal NG Gemeente (SGV)
Die kerkraad stel die sinode in kennis van die volgende besluite:
1. Ons verwerp die besluit van 2015 omdat ons glo dat dit strydig is met die Woord van God.
2. Ons verwerp die besluit van 2015 omdat ons glo dat dit die oorwinningskrag wat daar in Jesus
Christus se dood en opstanding oor sonde is, inperk.
3. Ons verwerp die besluit van 2015 omdat ons glo dat hierdie besluit die NG Kerk verdeel en polariseer.
Die kerkraad stel ook die volgende in die lig van hul beredenering:
In die lig van bostaande het die kerkraad van Riversdal eenparig besluit om die Sinodale besluit van
2015 te verwerp en te staan by die tersaaklike Sinodale besluit van 2007. Ook skaar die kerkraad haar
by alle gemeentes, ringe en sinodes wat die besluit van 2015 verwerp.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Gesag van die Skrif, Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
verdeeldheid en polarisasie in die NGK, belydenisgrondslag.
Robertson NG Gemeente (SGV)
Die gemeente beveel aan dat:
Die besluite van die 2015 AS rakende SGV ter syde gestel word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Saayman, C (SGV)
Die opsteller maak die volgende beswaar:
Hiermee my beswaar teen genoemde besluit en beroep op die Sinode om die besluit te heroorweeg in
die lig van die Skrif.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgesag, Skrifbeskouing.
Schultz, H en Van Zyl, R (SGV)
Die opstellers beveel die volgende aan:
1. Die Algemene Sinode herroep die besluite wat bots met die Kerkorde.
2. Die Algemene Sinode herroep voorts die Oktober 2015 besluit omdat hierdie besluit alle huidige
homoseksueel georiënteerde-lidmate (ooreenkomstig die 2007 en 2012 se beleid as voorbeeld) van
die sakrament van die doop ontneem, omdat die Oktober 2015 besluit nou ‘n nuwe doopformulier vir
selfdegeslagverhouding lidmate (as alternatief tot die huwelik) noodsaak.
3. Die Algemene Sinode verbind die NG Kerk opnuut tot haar konstitusie soos ooreen-gekom met die
parlement.
4. Die Sinode versoek lidmate om erns te maak met ons tweeduisend jaar tradisie (Johannes 17 vers
20) en herinner lidmate om weer ruimte te maak vir die prominente rol wat die Bybel in ‘n gelowige en
die kerk se lewe speel.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
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Gesag van die Skrif, Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, openbare
belydenis van geloof, bevestiging van kerkraadslede, bevestiging van ‘n leraar of proponent,
belydenisgrondslag, verstaan van die huwelik.

Secunda-Oos NG Kerkraad (SGV)
Die kerkraad van die NGK Secunda-Oos stel voor:
1. Dat die jongste besluit oor selfdegeslagverbintenisse van die AIgemene Sinode in revisie geneem
word.
2. Dat die Sinode besluit om te volstaan by die vorige AIgemene Sinode
besluit aangaande selfdegeslagverbintenisse (2011).
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer
sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Smit, HJW (SGV)
Die opsteller beveel aan dat:
Die 2015 besluite rakende SGV ter syde gestel word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, argumente uit die mens- en
natuurwetenskappe, belydenisgrondslag, kerkorde.

Smit, JJ (SGV)
Die opsteller spreek hom uit teen die besluite van die 2015 AS rakende SGV.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, predikante en die bevestiging
van Gay huwelike, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel. Ook proses
en besluitneming.

Smith, R (SGV)
Die volgende word voorgestel:
Daarom stel ek voor, met uiterste dringendheid, dat alle besluite van die Algemene Sinode 2015
rakende “selfdegeslagverhoudings” herroep moet word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag
van die Bybel.

Springs-Oos NG Gemeente (SGV)
In die gravamen word die volgende aanbeveel:
1. Die Algemene Sinode kon nie ‘n besluit neem wat in stryd is met die Woord van God nie en daarom
stel die Kerkraad van die Ned.Geref. Gemeente Springs-Oos voor dat die Besluit van 9 Oktober 2015
herroep en geskrap word.
2. Die Ned. Geref. Gemeente Springs-Oos stel voor dat die Algemene Sinode die besluite oor die
huwelik en homoseksualiteit van 2004, 2007 en 2013 bevestig en daarmee die status quo volgens die
vorige besluite van die Algemene Sinode handhaaf.
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Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Gesag van die Skrif, verstaan van die huwelik, menswetenskaplike bevindings en die openbaring van
God, belydenisgrondslag, gelegitimeerdes en selibaatskap, etiek en moraliteit (onder meer sonde al
dan nie).

Strauss, S (Belydenis van Belhar)
Die opsteller stel die saak soos volg:
Daarom rig ons hierdie beswaarskrif aan die sinode en vra dat huidige besluit rondom die belydenis
van Belhar herroep sal word en uitvoering gegee sal word aan die besluit volgens die stemming oor
hierdie saak volgens Artikel 44 van die Kerkorde.
Die beredenering lui onder meer soos volg:
Ons kan ook nie Belhar in sommige gemeentes toelaat nie, want aangesien almal deel is van die NG
Kerk familie, word ander gemeentes ook tot Belhar verbind. Die NG Kerk moet uit een mond praat
rondom sy belydenisskrifte wat tog verduidelik hoe ‘n kerk die Bybel verstaan. Daarom my voorstel dat
Belhar nie as belydenisskrif aanvaar word nie.
Strauss S (SGV)
Die opstellers maak die volgende aanbevelings:
dat die NG Kerk sinode moet terugkeer na die status quo soos wat dit was voor 2015 Algemene
Sinode, met ander woorde hier word revisie gevra van 2015 se besluite.
Die NG Kerk word ook versoek om homoseksualiteit as sonde te erken en daaroor te preek en so
leiding te gee aan sy lidmate.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, etiek en moraliteit (onder meer
sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Strauss, WD (Belydenis van Belhar)
In die gravamen word aanbeveel dat:
Die Belydenis van Belhar nie as belydenisskrif aanvaar word nie.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), ideologiese en politieke standpunte.

Strauss, WD (SGV)
Die opsteller doen die volgende beroep op die sinode:
Die opsteller van die gravamen doen ‘n ernstige beroep op sinodegangers om dringend ‘n baie sterk
standpunt teen die besluite van die 2015 AS rakende SGV te stel.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag
van die Bybel.

Suiderstrand (lidmategroep) (SGV)
Die opsteller van die gravamen (C Smit) en dertig lidmate rig die volgende versoek tot die sinode:
Dat revisie geneem word van die besluit oor selfdegeslagverhoudings wat deur die AS in 2015 geneem
is en dat die volgende vier voorstelle in die plek daarvan oorweeg sal word, naamlik:
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dat ‘n homoseksuele leefstyl deur die NG kerk as sonde beskou en hanteer sal word,
dat die huwelik in ere herstel sal word as die enigste legitieme ruimte waarbinne geslagtelike
omgang mag geskied en wel slegs tussen een man en een vrou en dat geen homoseksuele
verhoudings en verbintenisse die kerk se goedkeuring wegdra nie,
dat die kerk sy profetiese roeping vervul deur die humanistiese aard van die gay-regte beweging
uit te wys en nie die kerklike lewe daarvolgens kompromitteer nie,
dat die kerk sy bediening aan homoseksuele persone opskerp deur hulle in liefde te ontvang en
saamwerk met bestaande bedieninge wat homoseksuele persone help om vry te kom van ‘n
homoseksuele leefstyl.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, belydenisgrondslag, sekulêrhumanistiese beweging, menseregte, genetiese- en biologiese faktore, die interaksie tussen
psigologiese-, omgewings- en temperament invloede en keuses.

Theron, J (SGV 2016, Belhar en Art 44 van die Kerkorde) – Verwys na Algemene Taakspan Regte
Die opsteller maak die volgende voorstelle:
1. Die Sinode neem die 2016 Spesiale Algemene Sinode se besluit oor die gay vraagstuk in Revisie
(NIE ONTVANKLIK)
2. Die Sinode besluit, vanweë die verskillende moontlike interpretasies van die enkele onverduidelikte
tekste in die Bybel oor die eties komplekse gay vraagstuk, om selfdegeslagverbintenisse van Christen
gelowige gay persone toe te laat wat gekenmerk word deur liefde, trou en verantwoordelikheid teenoor
God.
3. Die Sinode neem Kerkorde Artikel 44 in revisie.
4. Die Sinode besluit dat die enigste grondslag vir die aanvaarding van ’n Belydenisskrif Skriftuurlikheid
is en dat daar by wyse van approbasie slegs Skriftuurlike gronde oorweeg kan word in die besluitneming
oor Belydenisvorming of kerkvereniging.
5. Die Sinode aanvaar die Belhar Belydenis.
6. Die Sinode besluit om een te word met die VGK.
Wysiging van Artikel 44 van die Kerkorde - Verwys na Algemene Taakspan Regte.
Van Wyk, C (SGV)
Die opsteller het twee gravamina ingedien. In die eerste gravamen (2016) word die volgende
aanbevelings gemaak:
6.1.1 Die buitengewone Algemene Sinode van 2016 besluit dat die besluite oor
selfdegeslagverhoudings van die Algemene Sinode van 2015 in stryd is met artikel 1 van die kerkorde
van die NG Kerk wat as volg bely: “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 Eenheid 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."
6.1.2 Die buitengewone Algemene Sinode van die NG Kerk 2016 aanvaar die onderstaande
standpunt (6.2.1 – 6.2.7) oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Gereformeerde
tradisie en die Skrif as in ooreenstemming met artikel 1 van die kerkorde van die NG Kerk.
6.1.3 Hierdie besluit in 6.1.1 en hierdie standpunt in 6.1.2 – soos hieronder verwoord in 6.2.1 – 6.2.7
– herroep enige vorige besluit en standpunt van die NG Kerk oor die status van
selfdegeslagverhoudings.
6.2 STANDPUNT OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS
6.2.1 GESKREWE WOORD VAN GOD
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Die Geskrewe Woord van God is ons uitgangspunt in alle sake van leer en lewe. Ons bely dat hierdie
Woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van
God het dit, deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos die heilige Petrus sê (Nederlandse
Geloofsbelydenis [NGB] artikel 2; 2 Pet. 1:21). Ons aanvaar die gesag van al die boeke van die Bybel,
en beskou hulle alleen, as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en
daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle
aanvaar en as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van
God is (NGB 5).
Ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid
moet glo, daarin voldoende geleer word. Die Skrif is gesaghebbend vir die lewe van gelowiges, omdat
dit betroubaar, helder en genoegsaam is. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet
word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as
wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie - ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die
apostel Paulus sê (Gal. 1:8). En aangesien dit verbode is om iets by die Woord van God by te voeg of
daarvan weg te laat (Deut. 12:32), blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle
opsigte volkome is.
Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die Goddelike Skrif
gelykstel nie; ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van
persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie, want
die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulleself leuenaars en nietiger as die nietigheid self
(Ps. 62:10). Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom
nie, soos die apostels ons leer as hulle sê: '...maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is' (1
Joh. 4:1), 62 en: 'As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie...'
(2 Joh. 10) - NGB 7.
Die kerk self moet met sy leer, tradisie, belydenis en praktyk in alles aan die Skrif onderworpe bly. Vir
die Reformasie is die Skrif alleen die hoogste en finale gesag wat die leer en lewe van die kerk betref,
die norm waaraan alles gemeet moet word, die laaste skeidsregter in al die geskille, die bron en norm
van die belydenis en verkondiging van die kerk.
Die wyse waarop die inspirasie van die Bybel as die Woord van God plaasgevind het, word getipeer as
organiese inspirasie. Dit beteken dat God die skrywers se arbeid so geïnspireer het dat dit wat hulle
geskryf het, sy openbaring effektief en voldoende oordra. Hierdie inspirasie het egter nie gebeur met
uitsluiting van die skrywers se eie persoonlikhede, agtergrond en ander omstandighede nie; hulle het
elkeen geskryf binne die konteks van hulle eie kultuurhistoriese situasie.
Hierdie organiese inspirasie teorie hou dus in dat dit ongeldig is om te stel dat sekere dele van die Bybel
menslik is, asof die Bybelleser dan die goddelike dele uit die Bybel moet selekteer. Die hele Bybel is
terselfdertyd Goddelik en menslik. Meer noukeurig geformuleer: die Bybel is honderd persent God se
Woord en honderd persent deur mense geboekstaaf.
Ons verstaan van die teks (hermeneutiek) moet dus op die verklaring van die teks (eksegese) gebaseer
word, omdat dit die geïnspireerde Woord van God is, in sy Goddelike en menslike karakter. In ons
nadenke en besluite oor selfdegeslagverhoudings soek ons vanuit die vertrekpunt eerlik na maniere
om die Bybelse gegewens betekenisvol binne die konteks te interpreteer. Die leer van die
belydenisskrifte begelei ons egter in die formulering van ons standpunt.
6.2.2 SONDE
Dit is duidelik dat alle mense geskep is na die beeld van God en daarom menswaardig is voor Hom
(Heidelbergse Kategismus [HK] vraag 6). Dit is egter ook duidelik dat alle mense sondig is weens die
erfsonde sowel as hulle eie moedswillige sondes en daarom skuldig en verlore is voor God (HK vr. 79). Dit is die gevolg van die sondeval waaraan die mens hom willens en wetens onderwerp het ( NGB
14; Rom. 1:20-21). Dit bevestig dat die sondes wat bv. in Romeine 1 uitgespel word die gevolg is van
die sondeval wat selfdegeslag seksuele gedrag insluit.
Die Algemene Openbaring is eintlik al genoeg om mense hiervan te oortuig en van enige
verontskuldiging te ontneem in terme van wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot God se eer en tot
die saligheid van hulle wat aan Hom behoort, te lewe. Die Besondere Openbaring van die Geskrewe
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Woord van God spel dit egter nog meer duidelik en meer volkome uit as die Algemene Openbaring
(NGB 2; Rom. 1:20). Die Algemene Openbaring is dus nie in stryd met die Besondere Openbaring nie
en kan nie iets anders vir ons sê as wat die Besondere Openbaring doen nie. Die Algemene Openbaring
kan nie gebruik word om mense te verontskuldig van sondes wat deur die Besondere Openbaring voor
die deur
van mense gelê word nie.
Dit is egter ook belangrik om te bely dat God in sy voorsienigheid nie verantwoordelik is vir die sonde
nie. Hy is nie die bewerker van die sonde nie en dra ook nie die skuld daarvoor nie. Niemand kan God
dus vir die onbetaamlike dinge verwyt wat hulle doen weens hulle verdraaide opvattings nie, onder
andere in terme van selfdegeslag seksuele gedrag soos in Romeine 1 uitgespel word nie (NGB 13;
Rom. 1:10).
God doen dus die mens nie 'n onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie, want
God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Die ongemaklike waarheid is dat: "die mens homself
en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige
ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof het.” (HK vr. 9; Ef. 4:24; Gen. 3:13; 1 Tim. 2:13, 14; Gen.
3:6; Rom. 5:12).
Dit roep onmiddellik die vraag na vore: "Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly?"
Die antwoord is, nee, glad nie. "Inteendeel, sy toorn is verskriklik (HK vr. 10; Gen. 2:17; Rom. 5:12)
sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met
'n regverdige oordeel straf (Ps. 50:21; 5:6; Nah. 1:2; Eks. 20:5; 34:7; Rom. 1:18; Ef. 5:6)". Dit sluit die
hele lys van sondes in Romeine 1 in wat selfdegeslag seksuele gedrag inkorporeer. "God het immers
gesê: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie
(Deut. 27:26; Gal. 3:10)".
Dit is dus duidelik dat die wet van God steeds van krag bly in die gestalte van 'n tugmeester na God
toe vir diegene wat hulle skuldig maak aan die sondes wat in Romeine 1 genoem word, onder andere
die seksuele onreinheid van die skandelike drifte, teen-natuurlike, en perverse selfdegeslag seksuele
gedrag soos Romeine 1 dit uitspel. Die gestalte van die wet as tugmeester sal wel in die derde deel
van die Heidelbergse Kategismus verander na die gestalte van die wet as reël van dankbaarheid. Maar,
die oordeel van die wet sal steeds van krag bly op mense wat in hulle goddelose, ondankbare lewe
volhard en hulle nie tot God bekeer nie, soos vraag 87 dit duidelik maak. Die saligheid word vir sulke
mense toegesluit.
6.2.3 VERLOSSING
Ons bely dat Christus ons aan die kruis van ons sondes verlos het waarmee Hy ons met God versoen
het (NGB 21; 1 Tim. 1:15). Dit onderstreep die betroubaarheid van die boodskap van versoening vir
sondaars wat in die konteks van die aanhaling uit Timoteus selfdegeslag seksuele gedrag insluit. Die
sondaars waarna hier verwys word, het Paulus in die vorige perikoop beskryf in die sondelysie in vers
9 - 10, wat onder andere pornois (ontugtige mense/manlike prostitute) en arsenokoitais (mans wat met
mans intiem verkeer) insluit.
Elkeen wat dus sy toevlug onder leiding van die Heilige Gees (HK vr. 65; Ef. 2:8) tot ons Middelaar en
Verlosser, Jesus Christus, neem met ’n ware geloof, word deur Hom van hulle sondes verlos (HK vr.
29;). Hierdie ware geloof beteken om alles te glo wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die
artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof, onder andere die Apostoliese
Geloofsbelydenis, ons in hoofsaak leer (HK vr. 22; vr. 61; 1 Joh. 5:10). Dit regverdig ons in Christus
voor God en maak ons ’n erfgenaam van die ewige lewe (HK vr. 59; Rom. 1:17). Hiervan is die doop
die teken (HK vr. 72; 1 Joh. 1:7; 1 Kor. 6:11) en die nagmaal die versekering (HK vr. 75; Mark. 26:2426).
Deur die doop word alle gelowiges in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde
godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra (NGB
34). Die doop besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en laat ons, wat kinders van die toorn is,
as kinders van God weergebore word. Hy beklee ons met die nuwe mens en ontklee ons van die ou
mens en al sy werke, wat die afwassing van selfdegeslag seksuele gedrag insluit (1 Kor. 6:11).
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Nie alle mense ontvang egter hierdie wonderlike evangelie deur ’n ware geloof nie en bly daarom
verlore (HK vr. 20). Niemand kan verder ook salig word wat in hulle goddelose ondankbare lewe volhard
en hulle nie tot God bekeer nie (HK vr. 87; 1 Kor. 6:9-10; Ef. 5:5; 6:1; 1 Joh. 3:14). Maar die wat met
die bloed en Gees van Christus gewas is, ontvang van God vergewing van sonde uit genade ter wille
van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (HK vr. 70; Hebr. 12:24;
1 Pet. 1:2; Openb. 1:5; 7:14; Sag. 13:1; Eseg. 36:25). Vir alle kinders van die Here is dit die vertrekpunt
in verlossing, om vergifnis van sonde uit genade te ontvang. Dit is waarom daar 'n kruis was om deur
die
bloed van Christus vir ons vryspraak te koop.
Dit beteken verder om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat
ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (HK vr. 70; Joh. 1:33;
3:5; 1 Kor. 6:11; 12:13; Rom. 6:4; Kol. 2:12). 1 Kor. 6:11 verwys in die geval na onder andere die sondes
van malakoi en arsenokoitai - die woorde vir passiewe en aktiewe selfdegeslag seksuele partye - sowel
as pornoi (onsedelikheid in die algemeen) en moichoi (egbreuk) in die vorige twee verse.
Hieroor verklaar die teks: "so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sondes laat afwas, julle is
geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God.”
Vraag 72 eggo dit deur weereens 1 Kor. 6:11 te koppel aan die reiniging van alles sondes. Selfdegeslag
seksuele gedrag word dus deur die HK beskou as iets waarvan ’n mens gereinig moet word.
Die verlossing van sonde is dus duidelik ook van die seksuele gedrag wat met malakoi en arsenokoitai
geassosieer word, sodat die vernuwing van die Heilige Gees gelowiges kan help om onder andere
selfdegeslag seksuele gedrag af te sterwe om godvresend en onbesproke te kan lewe.
6.2.4 DANKBAARHEID
Ons dankbaarheid bestaan uit twee dele: die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die
nuwe mens (HK vr. 88; Ef. 4:22-24). Ons betoon ’n hartlike berou oor ons sondes wat God vertoorn het
en vlug daarvan weg (HK vr 89; Rom. 8:13). Ons staan op met 'n hartlike vreugde in God deur Christus
en leef met 'n lus en liefde volgens die wil van God in alle goeie werke wat Hy vir ons voorberei het (HK
vr. 90; Gall. 2:20). Hierdie goeie werke word uit ’n ware geloof (HK vr. 90; Rom. 14:23), volgens God
se wet (Lev. 18:4) tot sy eer (1 Kor. 10:31), en nie op grond van ons goeddunke gedoen nie (Matt. 15:79), soos veral die Tien Gebooie dit uitspel (HK vr. 92 vv.).
Hierin volg ons ook die Sewende Gebod na wat ons leer dat alle onkuisheid deur God vervloek is (HK
108; Lev. 18:28), en dat ons dit daarom hartgrondig moet haat (Jud. 1:23). Daarenteen moet ons kuis
en ingetoë lewe (1 Tess. 4:3-5) sowel binne as buite die huwelik (Hebr. 13:4; 1 Kor. 7:7). God verbied
met hierdie gebod nie net egbreuk en sulke skandes nie, maar alle onkuise dade, gebare, woorde (HK
vr. 109; Ef. 5:3,4; 1 Kor. 6:18,19), gedagtes, luste (Matt. 5:27-28) en alles wat 'n mens daartoe kan
verlei (Ef. 5:18; 1 Kor. 15:33).
Dit sluit dus selfdegeslag seksuele gedrag in, soos die opsommende aanhaling van Lev. 18:28 aantoon,
en Ursinus in sy Kommentaar op sy Kategismus uitlê. Hy noem selfdegeslag seksuele gedrag ’n
verwarring van geslagte en ’n misbruik van vroulike seksualiteit. Hoekom word dit so sterk afgekeur
saam met al die ander sondes wat hiermee verband hou? Die Kategismus antwoord: omdat beide, ons
liggaam en siel, 'n tempel van die Heilige Gees is, en God wil hê dat ons altwee rein en heilig sal
bewaar.
6.2.5 GELOOFSGEMEENSKAP
Ons glo en bely 'n enige katolieke of algemene kerk, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in
Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas is, geheilig
en verseël deur die Heilige Gees (NGB 27). Ps. 46:6; Jer. 31:36; Ps. 102:14; Matt. 28:20.
Ons glo dat alle gelowiges verplig is om by hierdie kerk aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die
eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal – as lede van een en dieselfde liggaam - aan sy leer
en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God
aan elkeen gegee het, die medegelowiges in die opbou van hulle geloof te dien (NGB 28; HK vr. 54).
Ps. 5:6; 22:23; Ef. 4:12; Heb. 2:12; Matt. 24:28.
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Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende: Wanneer die kerk die evangelie
suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik
om die sondes te straf - kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra,
alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus Christus as die enigste Hoof erken (NGB 29). Matt. 13;
2 Tim. 2:18-20; Rom. 9:6; Ef. 2:20; Joh. 10:4, 14; Matt. 28:20; Gal. 1:8; 1 Kor. 11:20; Kol. 1:23; Hand.
17:11; Joh. 18:37; Ef. 1; Joh. 8:47; 17:20; 1 Joh. 4:2 (en 3:9); Rom. 6:2; Gal. 5:17, 24; Rom. 7:5; Kol.
1:12; 2:1819; Ps. 2:3; Op. 2:9; 17:3; Joh. 16:2.
Lidmate van die kerk kan uitgeken word aan die kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof dat
hulle die enigste Verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die
geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na regs of links afwyk nie en hulle sondige
natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie;
inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle
toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in
wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van hulle sondes het (NGB 29).
Ons aanvaar die liefde van Christus as die wesenlike grondhouding waarop alle verhoudinge binne en
buite die geloofsgemeenskap gebaseer moet word (HK vr. 32). In Christus word alle gelowiges verlos
om deel van die geloofsgemeenskap te wees, en deur die Gees met die volheid van God vervul. Alle
gelowiges se identiteit word daarom bepaal deur hulle geloof in Christus, nie deur enige ander eienskap
nie, ook nie hulle seksualiteit nie. Hand. 11:26; 1 Kor. 6:15; 1 Joh. 2:27; Hand. 2:17. Matt. 10:32; Rom.
10:10; Rom. I2:1; 1 Pet. 2:5, 9; Openb. 1:6; 5:8, 10; 1 Pet. 2:11; Rom. 6:12, 13; Gal. 5:16, 17; Ef. 6:11;
1 Tim. 1:18, 19; 2 Tim. 2:12; Matt. 25:34.
Alle mense, ongeag hulle seksuele aangetrokkenheid en/of oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en
behoort op grond van hulle doop en geloof as volwaardige lidmate van die kerk van Christus aanvaar
te word. Onder volwaardige lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die
ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug.
Persone wat 'n selfdegeslag aangetrokkenheid en/of oriëntasie beleef, mag volledig tot die besondere
ampte toegelaat word op voorwaarde dat hulle ‘n selibate lewenstyl beoefen.
6.2.6 HUWELIK
Die huwelik tussen een man en een vrou is ‘n belangrike instelling van God. Dit is gemik op 'n
eksklusiewe, vaste verhouding in wedersydse liefde en trou tussen twee persone van die
teenoorgestelde geslag. Enige ander seksuele verhouding is teen die leer van die Skrif en die
belydenisskrifte.
Ons vertolk die Skrifgegewens oor selfdegeslag seksuele gedrag nie net as ’n afwysing van sekere
destruktiewe vorme daarvan nie, maar as ’n afwysing van alle selfdegeslag seksuele gedrag, sonder
dat die Skrif ’n uitspraak lewer oor homoseksuele of enige ander gender identiteit as sodanig. Dit
beteken dat daar geen ruimte vir selfdegeslagverhoudings is nie, selfs nie as dit in liefde en trou gesluit
word nie.
Sowel heteroseksuele as homoseksuele of enige ander promiskuïteit - d.w.s. enige seksuele gedrag
buite die veilige ruimte van die huwelik - word as destruktiewe en sondige gedrag afgekeur. Daar is dus
ook geen ruimte vir enige ander seksuele verhouding wat begrond word op die velerlei gender identiteite
waarmee mense vandag identifiseer, ook nie bestialiteit of enige ander perverse seksuele gedrag nie.
HK vr. 108-109; Gen. 1:27; 2:24-25; Matt. 19:4-6; Lev. 18:28; Jud. 1:23; 1 Tess. 4:3-5; Hebr. 13:4; 1
Kor.7:7; Ef. 5:3,4; 1 Kor. 6:18,19; Matt. 5:27,28; Ef. 5:18; 1 Kor. 15:33.
6.2.7 PASTORALE ONDERSTEUNING
Die geloofsgemeenskap is die primêre ruimte waarin familiebande gesluit en gekoester moet word, ook
geestelike familiebande (Matt. 12:48-50; Mark. 10:29-31). Dit leer die nagmaal ons wat ingestel is om
diegene te voed en te onderhou wat God reeds wederbaar en in sy huisgesin, die kerk, ingelyf het. Nou
het die wat weergebore is, tweërlei lewe in hulle: die een liggaamlik en tydelik, wat hulle van hulle eerste
geboorte saamgebring het en wat alle mense besit; die ander geestelik en hemels, wat aan hulle gegee
word in die tweede geboorte, wat deur die Woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam
van Christus plaasvind (NGB 35). Matt. 26:26; Mark. 14:17; Luk. 22:19; 1 Kor. 11:24, 28; Joh.
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3:6; 10:10.
Die kerk behoort daarom ondersteuningsisteme daar te stel en pastorale sorg waar nodig te verskaf
aan gelowiges wat op die een of ander wyse die werklikheid van selfdegeslag aangetrokkenheid en/of
oriëntasie beleef en/of enige ander seksuele aangetrokkenheid. Gelowiges wat sulke
aangetrokkenhede beleef, moet begelei word tot die verwesenliking van God se skeppingsdoel met
man en vrou deur of die huwelik of die beoefening van ‘n selibate lewenstyl binne die geestelike
familiebande wat ons in die geloofsgemeenskap aan mekaar verbind.
Die volgende kom onder meer in die beredenering van die gravamen ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), genetiese- (biologiese-) en omgewingsfaktore, gesag van die Bybel,
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), antropologie, verstaan van die huwelik, verstaan van
ouerskap, etiek en moraliteit (selfdegeslag seksuele gedrag), belydenisgrondslag. Besluit aanvaar op
grond van 'n onvolledige verslag waaraan doelbewus geen aanbevelings gekoppel was nie.
Sien ook verslag oor prosedurele besware.

Van Wyk, C Aanvullend (2019) (SGV)
Die opsteller het na die hofuitspraak in Maart 2019 ‘n tweede gravamen ingedien. Die gravamen
hierbo (2016) dien as motivering vir die volgende aanbevelings wat die opsteller aan die AS
voorlê:
1. Die Algemene Sinode neem kennis van die verloop van die saak rondom selfdegeslagverhoudings,
insluitende:
1.1 Die Algemene Sinode van 2015 en die Buitengewone Algemene Sinode van 2016 se besluite;
1.2 Die 2019 hooggeregshofbesluit van die Noord-Gautengse hooggeregshof (hierna "die uitspraak"
genoem);
1.3 Die feit dat in hierdie sekulêre forum die finale besluit oor die "Substantiewe hersieningsgronde”,
uiteengesit in paragrawe [62] - [92] van die uitspraak, by die Grondwet Hof berus.
2. Die Algemene Sinode neem verder kennis daarvan dat die Goddelike openbaring wat in die Heilige
Skrif vir ons opgeteken is, die oppergesag vir die geloof, leer en lewe van alle lede van die kerk is
(Kerkorde artikel 1), ongeag wat 'n sekulêre hof kan bevind en dat daar dus 'n dringende behoefte is vir
die kerk om finaal te beslis oor wat die Heilige Skrif van haar leerstellig vereis in die saak rondom
selfdegeslagverhoudings.
3. Die Algemene Sinode besluit:
3.1 Dat die besluite van die Algemene Sinode 2015 rondom selfdegeslagverhoudings hersien en ter
syde gestel word.
3.2 Dat die besluite van die Buitengewone Algemene Sinode 2016 rondom selfdegeslagverhoudings
hersien en ter syde gestel word sover dit nodig is.
4. Die Algemene Sinode besluit verder en bevestig:
4.1 Dat die huwelik deur God ingestel is as ’n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en
een vrou (Gen. 2:18-25; Matt 19:4-6).
4.2 Dat die gawe van seksuele gemeenskap, "om een vlees te word", net binne so 'n huwelik geniet
mag word.
4.3 Dat alle mense deur God na sy beeld en na sy gelykenis geskep is, as man en vrou (Gen. 1:2627).
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4.4 Dat God die wêreld so lief het, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo,
nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê (Joh. 3:16).
4.5 Dat alle mense daarom, onder andere ongeag hulle geslag of seksuele oriëntasie, met liefde,
waardigheid en genade behandel moet word.
4.6 Dat lidmate van die kerk slegs gelegitimeer en georden mag word as leraars, of as ouderlinge en
diakens of in enige ander posisie van leierskap in die kerk gekies en bevestig mag word in soverre hulle
gehoorsaam is aan die Bybelse waarhede wat in 4.1-4.4 hierbo bely word.
4.7 Dat daar geen onderskeid of uitsondering gemaak mag word ten opsigte van gehoorsaamheid aan
4.1-4.4 hierbo in terme van die seksuele gedrag of die sluit van verhoudings, verbintenisse of huwelike
tussen lidmate nie, ongeag hulle seksuele oriëntasie.
4.8 Dat die liefde van die Here Jesus Christus van ons vereis om te alle tye die etiese eise van die Skrif
op 'n liefdevolle pastorale manier toe te pas.
5. Die Algemene Sinode bevestig hiermee dat die kerk alle mense verwelkom wat hulle verwagting stel
in die vergifnis, genesing en heelheid wat die Here Jesus Christus alleen vir ons kan bring om
gehoorsaam te wees aan 4.1-4.4 hierbo.

Victoria-Wes NG Gemeente - Begeleidende brief by Duminy en Botha (SGV)
In die brief word die volgende gestel:
Dat daar diep verdeeldheid in die gemeente bestaan oor SGV.
Dat een groep die ter sake Skriftekste as onduidelik oor hierdie saak beskou, en gelei voel om
volgens “die sentrale kenmerke van Jesus se bedieningspatroon” hieroor te dink en te handel.
Dat ‘n ander groep die Skrif duidelik as téén SGV interpreteer en gevolglik nie kan saamgaan met
die besluite van die 2015 AS hier rakende nie.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
gesag van die Bybel.

Viljoen, G (SGV)
Die opsteller maak die volgende voorstel:
Aangesien die saak nou meer as 20 jaar sloer en ander gemeenskappe en kerk die spot met ons dryf
en gemeentelede van die NG kerk nie meer vertroue het in die sinode nie stel ek die volgende voor
1.Ons hou ‘n referendum in die NG kerk “vir of teen selfdegeslagverhoudings”
2.Die groep wat sê selfdegeslagverhoudings is sonde bly bestaan as NG kerk. Die ander wat sê dis nie
sonde nie stig hul eie kerk weg van die NG Kerk.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), daar is nie ‘n middeweg nie.

Vosloo, B en M (SGV)
Die opstellers beveel aan dat:
Die besluite van die 2015 AS rakende SGV ter syde gestel word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
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Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
gesag van die Bybel.

Vosloo, M (SGV)
Die opstellers stel die volgende:
Die AS ernstig gedwaal het met die besluite van 2015 rakende SGV.
Dat daar weer na die verslag oor SGV van die 2007 AS gekyk sal word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, argumente uit die mens- en
natuurwetenskappe.

Witbank NGK Ring (SGV)
Die ring maak die volgende aanbeveling:
Die Ring van Witbank beveel aan dat alle besluite van die Algemene Sinode 2015 rakende
Selfdegeslagverhoudings, ter syde gestel word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, gesag van die Bybel.

Witbank-Panorama NG Kerkraad (SGV)
Die gemeente beveel aan dat:
Die besluite van die 2015 AS rakende SGV ter syde gestel word
Die AS lidmate van die NGK om verskoning vra oor die feit dat die sinode onder die druk geswig
het om wat God as sonde beskou goed te praat.
AS herbevestig dat die Woord van God bo alle ander algemene openbarings prioriteit neem en
dat die NGK as kerk van die Reformasie sal staan by die belydenis, Sola Scriptura – Slegs die
Woord.
Die NGK afstap van die tema van SGV en fokus op die prioriteite van die Kerk soos wat God dit
aan die kerk opgedra het.
Dat daar nie weer in die toekoms besluite geneem word wat die leer van die kerk raak, alvorens
daar nie met al die streeksinodes na behore gekonsulteer is nie.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Algemene openbaring (hoe ons God leer ken uit Sy skeppingswerk) en besondere openbaring (hoe
ons God leer ken uit die Bybel), Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik,
belydenisgrondslag, etiek en moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.

Witbank-Suid NG Gemeente (SGV)
Besluit van die Kerkraad van die NG Kerk Witbank-Suid:
1. Op grond van ons verstaan van die Woord van God kan ons nie saamstem met die besluit van die
Algemene Sinode (2015) ten opsigte van selfdegeslagverhoudings nie.
2. Die kerkraad distansieer hom van hierdie besluit. Die [kerkraad] volstaan met die besluit van die
Algemene Sinode van 2007.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, gesag van die Bybel.
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Witbank-Vallei NG Gemeente (SGV)
Die gemeente beveel aan dat:
Die Kerkraad van Witbank-Vallei NG Gemeente stel voor dat punte 2,4 en 5 van die Algemene Sinode
van 2015 se besluit oor selfdegeslagverhoudinge ter syde gestel word. Ook dat punt 7 van die
Algemene Sinode van 2007 se besluit oor die saak gehandhaaf word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste).

Witfield NG Gemeente (SGV)
Die kerkraad rig die volgende versoek:
3.1 Hiermee versoek die NG Kerk Witfield die Algemene Sinode van 2019 om dringend sy besluite van
2015 i.v.m. selfdegeslagverhoudings te herroep.
3.2 Hiermee versoek die NG Kerk Witfield die Algemene Sinode van 2019 om te bevestig dat die
besluite van 2015 i.v.m. selfdegeslagverhoudings ongeldige besluite is aangesien dit in stryd met die
Woord van God is en aangesien dit op onkerkordelike wyse geneem was.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Die besluit van 2015 is ongeldig aangesien dit onkerkordelik geneem is; ongeldig aangesien dit geen
Bybelse fundering het nie en dus en dus nie in ’n Gereformeerde Kerk tuishoort nie; ongeldig aangesien
dit direk in stryd is met die duidelike lering van die Bybel oor die sonde, asook die huwelik en die
seksuele.
Sien ook verslag oor prosedurele besware.

Zaayman, JS (SGV)
Die opsteller beveel aan dat:
Die besluite van die 2013 AS rakende SGV gehandhaaf sal word.
Die volgende kom onder meer in die beredenering ter sprake:
Skrifgebruik (uitleg en vertolking van tekste), verstaan van die huwelik, belydenisgrondslag, etiek en
moraliteit (onder meer sonde al dan nie), gesag van die Bybel.
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1.
Die konsultant is die Taakspan Gravamina van die Algemene Sinode van die NG
Kerk.
2.
Op 7 Maart 2019 het ‘n volbank van drie regters van die Hooggeregshof Gauteng,
Pretoria, ‘n uitspraak gelewer in terme waarvan die hof bevind het dat die besluit van die
Algemene Sinode van die NG Kerk insake selfdegeslagverhoudings, soos geneem
gedurende die sinode van 7 tot 10 November 2016, prosedureel onreëlmatig was en dus
nietig is.
WAT DIE HOF SE UITSPRAAK VAN MAART 2019 BEHELS
3.
Die uitspraak was basies daarop gebaseer dat die hof bevind het dat die Kerkorde
toelaat dat ‘n vorige besluit op drie wyses gewysig of vervang kan word, maar dat die sinode
nie enige van hierdie drie wyses gevolg het nie, eenvoudig die 2015 besluit oor dieselfde
onderwerp gesystap het en dat die prosedure nie kerkordelik was nie. Die uitspraak lui in
paragraaf 60 soos volg:
“Procedurally the 2016 decision of the Church is to be reviewed and set aside.”
4.
Paragraaf 61 van die uitspraak lui soos volg:
“Although the matter should end herewith, the parties requested the court to decide the
substantive issue.”
5.
Ons onderbreek ons uiteensetting van die uitspraak om net te meld dat ons hierin
later sal uiteensit dat ons mening is dat die res van die uitspraak nie dwingende bevindings
meebring nie. In regstaal, die res van die uitspraak behels net obiter bevindings. Ons sal
hierdie mening ook dan behoorlik motiveer hierin later.
6.
Die hof gaan dan voort vanaf paragraaf 62 om ook die gronde waarop aangevoer
was deur die applikant dat die 2016 besluite van die sinode ongrondwetlik is, aan te spreek.
7.
In die loop van die hof se uitspraak het die hof verwys na verskeie oorwegings wat ter
sprake kom. Die hof ontleed wanneer onderskeid tussen mense of groepe mense neerkom
op ongeregverdigde diskriminasie.
8.
Die hof het ook oorweeg of die hof behoort in te meng met die interpretasie deur ‘n
kerk van, byvoorbeeld, die Bybel. Die hof het ook oorweeg tot watter mate ‘n hof ditself moet
distansieer van ‘n beoordeling van die interne reëls van ‘n vereniging soos die kerk, veral
insake reëls en oorwegings vir die verkiesing van leiers.
9.
Die hof het gewys op die groot meningsverskil wat daar binne die NG Kerk bestaan
ten aansien van selfdegeslagverhoudings.
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10.
Die hof het verwys na die uitsprake van howe in ander lande waar die howe tot die
gevolgtrekking gekom het dat die hof nie sal inmeng nie oor die besluite van kerke insake
wie leiersposisies mag beklee, met spesifieke verwysing na mense wat in
selfdegeslagverhoudings betrokke is.
11.
Die hof meld dat in Suid-Afrika daar, soos in baie ander lande, in die verlede
geweldige diskriminasie was teen mense wat in selfdegeslagverhoudings betrokke is. Die
hof verwys na ‘n Konstitusionele Hof uitspraak wat tot die gevolgtrekking gekom het dat
vanweë die geskiedenis van baie erge diskriminasie in ons land, die Suid-Afrikaanse
Grondwet anders beoordeel moet word ten opsigte van die regstelling van gelyke
behandeling van mense. In paragraaf 90 word die volgende gesê:
“The submission that the correct approach and sound analysis to this matter requires the
court to attempt to reconcile the rights in issue, but with a presumption in favour of diversity,
is not supported by South African case law. There is a plea that a legal presumption in
favour of associational diversity be used in the adjudication of rights conflicts rendering a
fairer treatment of diversity and difference in constitutional democracies. An approach to
rights adjudication based on this presumption and informed by this attitude will promote
greater diversity and better fit in religious disputes. … Courts must resist the temptation to
prescribe a set of views and in so doing reduce the diversity of beliefs. Equality is not
uniformity, but an acceptance of difference.” (Ons onderstreping.)
12.
Die hof in paragraaf 91 sê ook die volgende van die betoog waarna die hof verwys
het in die gemelde paragraaf 90 van die uitspraak:
“The submissions, although well presented, well-reasoned and well supported by
international law is to be dismissed.” (Ons onderstreping.)
DIE BEVELE VAN DIE HOF
13.
Daar is net twee van die bevele wat baseer is op die aangeleenthede hierbo na
verwys. Sekere ander bevele is gemaak aangaande aspekte wat nie van belang is vir
hierdie opinie nie.
14.
Ons haal dus die enigste twee relevante bevele aan:
“(96) The following order is made:
1.
The decision on same sex relationships adopted during the extra-ordinary meaning of
the General Synod of the Dutch Reformed Church during 7 to 10 November 2016 is
declared unlawful and invalid.
2.
This decision is reviewed and set aside.”
15.
Konsultant het verskeie vrae aan ons gestel in verband met die impak van die
bogemelde beslissing van die hof. Voordat ons met die vrae handel, is dit nodig om die
uitspraak in sekere opsigte te ontleed.
ALGEMENE OPMERKINGS OOR DIE UITSPRAAK
16.
Die hof verwys in sy bevele hierbo aangehaal na die besluit (“The decision”) oor
selfdegeslagverhoudings van die sinode en stel dit ter syde.
17.
Dit blyk egter dat daar nie streng gesproke verwys kan word na “the decision” nie
aangesien daar in werklikheid ‘n hele reeks besluite geneem was deur die 2016 sinode ten
aansien van selfdegeslagverhoudings. Die hof bedoel duidelik om in die twee bevele eintlik
te verwys na die reeks van besluite, oftewel “the series of decisions”.
18.
Wat naamlik duidelik is, is dat die hof ieder en elk van al hierdie besluite ter syde
gestel het en wel verklaar het dat die hele reeks besluite “is declared unlawful and invalid”.
19.
Die bogemelde is na ons mening duidelik gebaseer op die proseduriële
onreëlmatigheid wat die hof bevind het, want baie duidelik is nie alle besluite in die reeks
onkonstitusioneel nie.
20.
Dit sal ook opgemerk word dat daar geensins in die bevel verklaar word dat die
besluite of die reeks besluite onkonstitusioneel is nie.
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21.
As dit die bedoeling van die hof sou wees om iedere en elke besluit wat deel vorm
van die reeks besluite as onkonstitusioneel te verklaar sou die woorde “and unconstitutional”
bygevoeg gewees het na die woord “unlawful” in bevel 1.
22.
‘n Verwysing na die reeks besluite maak dit ook absoluut duidelik dat die hof
onmoontlik van mening kon gewees het dat iedere en elke van die verskillende besluite wat
die reeks besluite opmaak onkonstitusioneel is.
23.
Dit is aan ons voorgelê dat die 2016 besluite onder andere die volgende behels:
“Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfde geslag verhoudings met groot
omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing
waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie.”
24.
Na ons mening kan dit nooit gesê word dat ‘n kerk deur die bepalings van die
grondwet insake fundamentele regte verplig is om gelowiges en gemeentes te dwing om
sekere oortuigings te hê nie.
25.
Dit is duidelik dat die blote uitspraak van ‘n gemeente van ‘n bepaalde oortuiging, oor
wat na daardie gemeente se oordeel God se wil is, nie as sodanig onkonstitusioneel kan
wees nie. ‘n Bepaalde oortuiging kom nog glad nie neer op enige onderskeid wat tussen
mense getref word nie. Daar kan dus geen diskriminasie wees nie. Dit is ‘n blote opvatting
oor wat reg of verkeerd is vir God na die oordeel van die gemeente. ‘n Kerk of ‘n gemeente
kan byvoorbeeld ‘n opvatting huldig oor wat gedoen mag word volgens die wil van God en
wat nie en dit nie verder voer nie. Dit kan byvoorbeeld blyk uit die bewoording van die
besluit dat die kerk aanvaar dat ander gelowiges ‘n ander eerlike interpretasie huldig van
wat God se wil is. Dit sal dus afhang van hoe ‘n kerk sy siening van wat God se wil is
formuleer voor daar enige sprake kan wees van diskriminasie of selfs van belediging.
26.
Ons sien niks in die redenasie van die hof wat ‘n gemeente sou verhinder om ‘n
ernstige ondersoek te doen om volgens die gemeente se wysheid te bepaal of dit aan te
bevele is dat mense in selfdegeslagverhoudings moet betrokke raak en of dit miskien beter
is om dit nie te doen nie. Paulus sê byvoorbeeld dat dit goed is om te trou, maar beter is om
nie te trou nie. So ‘n stelling kom tog geensins neer op diskriminasie teen mense wat wel
trou nie. Dit sal eers diskriminasie word teen mense wat wel trou indien daar dan gesê word
dat ‘n persoon wat trou nie ‘n leier kan word nie (soos wat die Roomse Kerk wêreldwyd
doen. Ons gaan glad nie in op die vraag of die uitspraak van die hof, indien dit konsekwent
toegepas sou word, ook sou beteken dat die Roomse Kerk onregverdiglik diskrimineer teen
getroude mense nie.)
27.
Ons vind geen opmerkings of bespreking in die uitspraak wat die bogemelde besluit
van die 2016 Sinode kritiseer nie. Die punt is dus dat die hof klaarblyklik nie bedoel het om
hierdie besluit van die sinode van 2016 as onkonstitusioneel te bestempel nie. Ten minste
sou die hof dan ‘n verduideliking gegee het hoekom die besluit onkonstitusioneel is. Tog is
die besluit onwettig of onreëlmatig verklaar en ter syde gestel. Dus, die bevel van die hof is
in hierdie opsig duidelik nie op konstitusionele gronde baseer nie.
28.
Nog duideliker is die volgende besluit:
“Dat gelowiges met diep oortuigings oor selfde geslag verhoudings dikwels van mekaar
verskil, en daarom moet hierdie soeke in ‘n gees van luister, sensitiwiteit, smeking,
dringendheid en verantwoordelikheid benader word, wagtend op die leiding van die Heilige
Gees.”
29.
Die volgende besluit in die reeks lui soos volg:
“Die Algemene Sinode: ... beklemtoon dat geen mens minderwaardig behandel mag word
nie maar inteendeel, dat met respek en liefde teenoor alle mense as beelddraers van God
opgetree moet word. Ons erken die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele
oriëntasie en verbind onsself opnuut tot die bevordering van die Godgegewe waardigheid
van alle mense.”
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30.
Dit behoort duidelik te wees dat die bogemelde besluit eintlik positief konstitusionele
beginsels herhaal en invoer vir die kerk as ‘n geheel.
31.
Dieselfde geld ten aansien van die volgende besluit:
“Roep alle lidmate op om, ongeag seksuele oriëntasie, mekaar met die liefde van Christus
te aanvaar.”
32.
So ook die volgende:
“Vra onvoorwaardelik vergiffenis waar persone met ‘n homoseksuele oriëntasie nie soos
hierbo behandel is nie.”
33.
So ook die volgende:
“Erken die realiteit dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat
getuig van liefde en trou.”
34.
So ‘n besluit is positief konstitusioneel. Dit was nie nodig vir die kerk om so ‘n
erkenning te maak nie, maar dit gee leiding aan gelowiges en gemeentes in die kerk in ‘n
baie belangrike opsig naamlik dat ‘n selfde geslag verhouding beslis ook goeie Christelike
waardes kan vertoon.
35.
Ons verwys ook na die volgende:
“Die sinode is oortuig dat enige persoon wat die genade van die Here deelagtig is en Jesus
Christus as Here bely, ongeag seksuele oriëntasie, ‘n volwaardige lidmaat van die kerk is en
as sodanig as ongesensureerde lidmaat volle toegang het tot al die ampte in die Kerk.”
36.
Dit sal gelet word daarop dat hierdie besluit as sodanig bloot handel met seksuele
oriëntasie en nie sover gaan om uitdruklik te bepaal dat waar ‘n persoon sy seksuele
oriëntasie aktief uitoefen daardie persoon wel geregtig sal wees om ‘n volle toegang tot alle
ampte in kerk te hê nie. Die besluit as sodanig lê egter baie duidelik geen beperking en
geen diskriminasie neer nie. Inteendeel is dit positief konstitusioneel deurdat dit minstens sê
dat ‘n persoon wat homoseksueel is nie bloot op grond daarvan dat die persoon sou erken
dat hy homoseksueel is, enigsins beperk sou word om byvoorbeeld predikant te wees of om
enige hoër of ander leiersposisie in die kerk te beklee nie.
37.
Dit behoort duidelik te wees dat dit ‘n ander, ‘n addisionele, besluit is, in die reeks wat
verhoed dat ‘n homoseksuele persoon wat aktief in ‘n homoseksuele verhouding verkeer nie
toegelaat kan word tot die amp van predikant nie en welke besluit die hof dan afkeur en as
onkonstitusioneel beskou.
38.
Uit die voorgaande behoort dit baie duidelik te wees dat die uitspraak van die hof
geensins met iedere en elke afsonderlike besluite wat die reeks van besluite opmaak,
gehandel het en spesifiek elkeen van daardie besluite as ongrondwetlik bevind het nie.
39.
Nogtans het die hof ook iedere en elkeen van hierdie besluite ter syde gestel. Dit was
dus baie definitief gedoen alleenlik omdat al hierdie besluite volgens die bevinding van die
hof prosedureel onreëlmatig of onkerkordelik geneem was.
SLOTSOM: DIE KONSTITUSIONELE MENINGS DEUR DIE HOF UITGESPREEK HET NIE
IN ENIGE BEVEL NEERSLAG GEVIND NIE
40.
Die twee bevele wat die hof gemaak het, is baseer op die hof se bevinding dat die
reeks besluite van die 2016 sinode prosedureel onreëlmatig was.
41.
Daar is beslis geen afsonderlike verklarende bevel gemaak wat spesifiek handel met
individuele besluite in die reeks van besluit van die 2016 sinode nie en nog minder is daar
verklaar in enige bevel dat iedere besluit wat deel uitmaak van die reeks besluite
onkonstitusioneel is nie.
42.
Alhoewel die hof ‘n groot gedeelte van sy uitspraak gewy het aan konstitusionele
oorwegings het die hof egter geen bevel daarop gemaak nie.
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43.
Dit is ook absoluut duidelik dat die hof self in paragraaf 61 bevind het dat al wat nodig
was vir die hof om tot sy bevele te kom die onreëlmatige prosedure is.
44.
Dit is dan verder duidelik dat die hof slegs op versoek van die partye voortgegaan het
om die konstitusionele posisie te oorweeg en die hof se opinie in dié verband uit te spreek in
die loop van sy uitspraak.
45.
Na ons mening is die res van die uitspraak vanaf paragraaf 62 tot paragraaf 92 bloot
obiter. (Die latere paragrawe, na paragraaf 92, handel met die kostes van die saak en lei
ook nie tot enige konstitusionele bevele nie.)
46.
‘n Obiter gedeelte van ‘n hofuitspraak behels naamlik bevindings oor die feite of oor
die regsposisie wat die hof maak in die loop van sy uitspraak, maar wat die hof nie
noodsaaklik geag het vir die bevel wat die hof maak nie.
47.
Die beginsel is dan verder dat obiter gedeeltes van ‘n uitspraak nie enige
bindingskrag het nie, maar slegs oortuigingswaarde kan hê.
48.
Die bogemelde beginsel aangaande obiter bevindings is van groot belang. Wanneer
‘n party betrokke was in ‘n geding en die hof het ‘n bevel gemaak dan is daardie party nie
alleen gebonde aan die presiese bewoording van die bevel nie, maar ook aan iedere en
elke bevinding wat die hof gemaak het wat noodsaaklik was vir daardie bevel. Dit sluit
feitebevindings en regsbevindings in. Die gevolg daarvan is dat in latere gedinge tussen
dieselfde partye kan ‘n persoon wat nie teen die hofbevel geappelleer het nie, nie weer
enige van dié punte wat die hof aldus noodsaaklik gevind het vir sy bevel, aanveg nie. Dit
staan bekend as “issue estoppel”.
49.
Dit is ook ‘n beginsel van ons reg dat ‘n mens nie teen die redes vir ‘n uitspraak kan
appelleer nie, maar alleen teen bevele. Die bogemelde regsreëls pas dan in mekaar. Dus,
as daar obiter bevindings gemaak word wat ‘n party nie pas nie kan die party nie daarteen
appelleer nie, as die party dit nie nodig vind om die bevel wat gemaak is op appel te neem
QLH+LHUGLHLVµQSUDNWLHVHEHJLQVHODDQJHVLHQGLHKRZHRRUVWURRPVRXZRUGPHWDSSqOOH
oor aangeleenthede wat bloot akademies is as partye toegelaat sou word om teen terloopse
bevindings, oftewel obiter bevindings, te appelleer.
50.
In hierdie geval kom dit inderdaad voor asof die NG Kerk inderdaad berus het by die
bevel dat sy 2016 besluite onreëlmatig geneem was. ‘n Appel bloot om paragrawe van die
uitspraak aan te veg, sonder om teen bevele 1 en 2 te appelleer, sou ontoelaatbaar gewees
het.
51.
Dit sou dus anders gewees het as die hof ook ‘n verklarende bevel uitgereik het oor
konstitusionaliteit, maar daar was nie ‘n bede vir so ‘n bevel nie en so ‘n bevel is ook nie
geformuleer nie.
GEVOLGTREKKING: DIE BEVINDINGS OOR ONKONSTITUSIONALITEIT IS NIE
BINDEND OP DIE NG KERK NIE
52.
Na ons mening is geen van die uitlatings en bevindings wat die hof gemaak het oor
die konstitusionaliteit van die 2016 besluite bindend op die NG Kerk nie. Dit is dus
paragrawe 62 tot 92 van die uitspraak.
53.

Nog minder is dit uiteraard bindend op ander kerke of ander mense.

54.
In die praktyk mag dit egter wees dat in die toekoms howe wat met soortgelyke
aspekte te make kry groot waarde sal heg aan die redenasies van die volle hof in die
bogemelde paragrawe. Dit hang egter af of sodanige howe oorreed word dat die bevindings
inderdaad korrek was. Verder, uiteraard, is hierdie bevindings nie bindend op byvoorbeeld
GLH+RRJVWH+RIYDQ$SSqORIGLH.RQVWLWXVLRQHOH+RIQLH
BELANGRIKHEID VAN ONS BOGEMELDE GEVOLGTREKKING
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55.
Waar die NG Kerk nie appelleer het teen die uitspraak van die hof nie en sou die
bevindings van die hof ten aansien van die konstitusionaliteit nie bloot obiter gewees het
nie, dan sou dit beteken het dat die NG Kerk finaal gebonde sou wees aan die bevindinge.
Dan sou enige toekomstige besluit wat die kerk sou neem in stryd met die bevindings van
die hof oor die konstitusionaliteit per se onkonstitusioneel wees en moontlik selfs minagting
van die hof kon daarstel.
56.
Aangesien ander kerke egter nie gebonde aan die uitspraak is nie sou ander kerke
soortgelyke besluite kon neem wat bots met die bevindings van die hof. Dit kon gedoen
word in die hoop dat op appel hulle besluite wel as aanvaarbaar bevind mag word, terwyl
die NG Kerk nie daardie roete kon volg nie vanweë die bindende krag van ‘n uitspraak op ‘n
party tot ‘n geding, asook die estoppel ten aansien van bevindings op aspekte wat nodig
was vir die hof om tot sy bevel te kom (“issue estoppel”).
57.
Die bogemelde posisie kon dus daartoe lei dat gemeentes kon besluit om weg te
breek uit die NG Kerk, bloot om daardeur te ontsnap van die binding van die hofuitspraak
teen die NG Kerk. Omdat die hele aangeleentheid steeds oop is, is daar nie om hierdie rede
‘n nodigheid vir gemeentes om weg te breek nie. NG gemeentes wat miskien in die
toekoms sou reëls maak wat ooreenstem met die internasionale uitsprake, maar bots met
die uitspraak van die volle hof se obiter bevindings, sal steeds die reg hê om die geldigheid
van sodanige besluit te gaan toets, tot in die Konstitusionele Hof. (Dit hang natuurlik af van
wat die toekomstige sinodes as dwingende besluite mag neerlê vir gemeentes en waarmee
gemeentes dalk nie tevrede mag wees nie.)
KRITIESE ONTLEDING VAN DIE UITSPRAAK EN DIE MOONTLIKHEDE VORENTOE
58.
In die loop van die uitspraak was dit blykbaar gemeensaak dat die sinode besluite
onder andere daarop neerkom daarop dat ‘n persoon wat betrokke is in ‘n selfde geslag
verhouding nie ‘n predikant kan word nie en ook nie in die kerk mag trou nie. So word
verklaar in paragraaf 74:
“The differentiation caused by the 2016 decision does inherently diminish the dignity of
Gaum because same-sex relationships are tainted as being unworthy of mainstream church
ceremonies and persons in a same sex relationship cannot be a Minister in the Church.”
59.
In paragraaf 75 word die volgende gesê:
“Practically the Church is allowing the LGBTIQA+ community to be members of the Church,
but excluding them from leadership positions and from a marriage ceremony.”
60.
In paragraaf 76 word verklaar:
“The result of the 2016 decision was to exclude the LGBTIQA+ community from marrying in
the church and no member of the community could become a Minister of the Church. The
purpose is thus exclusion, not from the Church, but from a leadership position in Church and
a church wedding ceremony.”
61.
Ons is van mening dat dit duidelik is, soos hierbo geïllustreer dat vele van die besluite
van 2016 glad nie as sodanig behels dat ‘n persoon in ‘n homoseksuele verhouding
uitgesluit word van ‘n leierskapsposisie in die kerk nie en ook nie uitgesluit word van ‘n
huwelikseremonie in die kerk nie.
62.
Die besluite van die 2016 Sinode wat die hof na verwys het was die besluite in terme
waarvan die Sinode besluite van vroeëre jare herbevestig was. Hierdie vroeëre sinode
besluite was deur die 2015 Sinode vervang, maar was nou weer in ere herstel. Dit was
naamlik dat ‘n homoseksuele persoon selibaat moet leef as hy of sy ‘n predikant wil word,
en dat daar blykbaar nie in ‘n kerk ‘n troue mag plaasvind van selfdegeslag paartjies nie.
63.
Die effek van die ter syde stelling van die 2016 Sinode besluite is dus dat die 2015
besluite herleef, wat dan weer die vroeëre besluite van die sinodes herroep het. Tans geld
die 2015 besluit nou weer en reël die posisie omvattend.
64.
Ons gevolgtrekking is egter dat die NG Kerk weer van voor af en ongehinderd deur
die hofuitspraak sou kon besin oor vele aspekte van selfdegeslagverhoudings en tot
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ooreenstemmende besluite sou kon kom as in 2016, sonder gevaar dat die oorredende
obiter beslissings ‘n gevaar sou inhou dat die besluite weer op konstitusionele basis ter syde
gestel kan word, behalwe egter die besluite wat vroeëre jare se besluite weer in ere herstel.
Daardie herlewingsbesluite, indien ongekwalifiseerd, sal direk bots met die obiter bevindings
en sal dan sekerlik weer aangeveg word en sal waarskynlik – maar nie noodwendig nie –
weer deur ‘n hof van eerste instansie onkonstitusioneel bevind word.
65.
Ons wys daarop dat omdat die hof se obiter bevindings afwyk van internasionale
uitsprake, dit wel moontlik is dat ‘n volgende hof anders mag beslis. In die verband moet in
gedagte gehou word dat die kerk miskien meer getuienis vir die hof kan aanbied. Die hof het
juis gewys daarop dat die kerk sekere aspekte nie in getuienis behandel het nie.
BESPREKING VAN ENKELE 2016 BESLUITE
66.
Ons sal slegs verwys na dié besluite van 2016, anders as die her in werking stellings
van vorige sinodes se besluite wat moontlik deur die obiter uitspraak in gedrang kom en
ontleed of dit werklik so is:
“1.
Herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ‘n heilige en lewenslange
verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so ‘n
vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie.”
67.
Hierdie besluit kom dus daarop neer dat dit die interpretasie van die kerk is dat God
nie ten gunste is van ‘n seksuele verhouding anders as tussen een man en een vrou nie. Dit
sou dus beteken dat die kerk dit interpreteer dat ‘n voorhuwelikse verhouding nie God se
goedkeuring wegdra nie, dat onder geen omstandighede wat ook al owerspel God se
goedkeuring wegdra nie en dat enige aktiewe seksuele verkeer tussen twee persone van
dieselfde geslag nie God se goedkeuring wegdra nie.
68.
Die vraag is of sodanige besluit teen enige iets is wat deur die hof as
onkonstitusioneel bevind het.
69.
Hierdie besluit, na ons mening, is slegs ‘n interpretasie van wat die kerk as God se
wil beskou. As sodanig sê dit nog geensins dat omdat ‘n persoon dan in ‘n bepaalde situasie
volgens die kerk se mening optree in stryd met God se wil, daar teen daardie persoon
enigsins gediskrimineer moet word nie.
70.
Die besluit as sodanig moedig ook geensins enige diskriminasie teen hierdie
bepaalde optrede aan nie.
71.
Dit sê ook nie dat lidmate noodwendig verplig word om saam te stem met die
interpretasie dat dit nie God se wil is om in sodanige verhouding te wees nie. Met ander
woorde, die besluit gaan nie sover as dat dit op enige stadium van ‘n lidmaat verwag sou
word om te bely dat hy God se wil oortree deur in so ‘n verhouding te wees nie.
72.
Die besluit, as sodanig sluit nie uit dat dit aanvaar word dat daar lidmate is wat eerlik
en opreg verskillende opinies het oor die interpretasie van God se wil in hierdie opsig nie.
Hoe daardie verskil in menings hanteer moet word is uiteraard ‘n ander en verdere
aangeleentheid waaroor die Sinode kan besluit as dit wil. En dit kan of dwingend wees of
nie, wat moontlik ‘n verskil mag maak.
73.
‘n Volgende besluit wat analiseer moet word, is soos volg:
“Bevestig dat kerkrade die reg behou om self te besluit wie in leiersposisies in gemeentes
mag dien en kan nie verplig word om enige persoon wat in ‘n selfde geslag burgerlike
verbintenis is, in diens te neem nie.”
74.
Dit is duidelik dat hierdie besluit as sodanig nie ‘n gemeente verbied om ‘n predikant
wat in ‘n selfde geslag verhouding is te hê nie.
75.
Die besluit staan derhalwe nie in die weg van enige kerkraad of gemeente om in
ooreenstemming met die Konstitusie soos geïnterpreteer deur die hof, op te tree nie.
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76.
Positief gesien, bevestig hierdie besluit eintlik dat kerkrade wel geregtig is om
persone in leiersposisies te laat dien ten spyte van ‘n betrokkenheid in ‘n selfde geslag
burgerlike verbintenis.
77.
Die blote feit dat die sinode neerlê dat gemeentes self mag besluit beteken na ons
mening geensins dat daar druk uitgeoefen word op gemeentes om wel sodanige mense uit
leiersposisies te hou nie.
78.
Die besluit, in die afwesigheid van verdere besluite wat dit sou kwalifiseer, delegeer
slegs die finale besluitneming in hierdie verband aan kerkrade.
79.
Sou ‘n gemeente se kerkraad ‘n besluit neem dat ‘n persoon bloot vanweë die feit dat
‘n persoon in ‘n selfde geslag verhouding is, nie in ‘n leiersposisie mag wees nie, sal so ‘n
besluit nou in stryd wees met die obiter uitspraak.
80.
Indien die besluit dan sou aangeveg word deur ‘n persoon met die nodige locus
standi kan dit verwag word dat so ‘n persoon dan heel moontlik suksesvol mag wees in ‘n
hof van eerste instansie, maar moontlik ook selfs tot in die Konstitusionele hof.
81.
Die vraag is egter teen wie sodanige aansoek dan gerig moet word. Is dit teen die
sinode se besluit of teen die betrokke gemeente?
82.
Na ons mening sou so ‘n aansoek nie teen die sinode of die NG Kerk in die algemeen
gerig behoort te word nie aangesien dit nie ‘n besluit van die sinode of die kerk in die
algemeen is om te diskrimineer of te beledig nie. Dit beteken dus dat die betrokke gemeente
aangespreek sou moet word.
83.
Dit sal dan vir daardie gemeente wees om, indien hulle so goed dink, die saak te
RSSRQHHUZDDUVN\QOLNWHYHUORRULQGLHHHUVWHLQVWDQVLHHQGDQGLHVDDNRSDSSqOWHJDDQ
WRHWVLQGLH+RRJVWH+RIYDQ$SSqORIGLH.RQVWLWXVLRQHOH+RI
84.
Ons wys daarop dat daar ‘n wye verskeidenheid van moontlikhede is hoe 'n kerkraad
in dié opsig ‘n besluit mag neem. In sommige gevalle mag dit wel konstitusioneel wees selfs
op die obiter bevindings soos dit nou staan. Dit kom ons egter voor asof dit moontlik sal
wees dat die Konstitusionele Hof wel ‘n houding kan inneem dat daar nie verwag kan word
van lidmate om ‘n leier te kies wat nie dieselfde interpretasie het as die gemeentelede self in
hierdie verband nie. Die Konstitusionele Hof mag moontlik die internasionale uitsprake in
hierdie verband navolg en nie die obiter uitspraak nie.
85.
Ons kan nie voorspel wat die Konstitusionele Hof in dié verband mag besluit nie. Ons
wys daarop dat daar groot kerke in Afrika is, soos die Sioniste van Moria, wat heeltemal
gekant is teen selfde geslag seksuele verhoudings. Dit is nie onmoontlik dat die
Konstitusionele Hof mag besluit om wel ‘n mate van vryheid aan kerke toe te laat nie. Die
teenoorgestelde mag ook die posisie wees.
86.
Ons meen egter dat almal besef dat kerke nêrens ter wêreld en beslis ook nie in
Suid-Afrika totale vryheid het om eie interne reëls te maak nie. Geen kerk sal byvoorbeeld
toegelaat word om vandag ‘n reël te maak dat mense wat owerspel pleeg, gestenig moet
word nie. Dit sou onkonstitusioneel wees omdat dit die reg op lewe verontagsaam
(heeltemal afgesien van dat dit ‘n aanmoediging sou wees aan mense om ‘n misdaad te
pleeg).
87.
Dus, dit is noodsaaklik vir kerke om in hulle soeke na die wil van God steeds rekening
daarmee te hou dat dit een ding is om die wil van God te bepaal, soos ooreenkomstig
daardie kerk of gemeente se opregte eerlike soeke na die wil van God en ‘n heel ander ding
om persone wat nie dieselfde interpretasie het nie óf uit te sluit uit ‘n gemeente óf net tot ‘n
mindere klas lidmaatskap toe te laat. Waar presies die streep getrek sal word deur die
Konstitusionele Hof moet nog gesien word.
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KOMMENTAAR OP SPESIFIEKE VRAE AAN ONS GERIG
88.
Ons behandel nou die lys van spesifieke vrae wat aan ons gerig was.
(a)
Kan die 2015 besluite nog ter syde gestel word?
89.
Na ons mening is daar geen kwessie nie dat indien dit sou wees dat daar meriete is
daarin dat die 2015 besluite wat hier ter sprake is prosedureel defektief was, dat dit ter syde
gestel kan word. Ook verhoed niks dat die Sinode op enige prosedureel geoorloofde wyse
weer kan besluit om die 2015 besluite ter syde te stel, te verander of te kwalifiseer nie.
90.
Die gevolg van ‘n ter syde stelling op grond van prosedurele onreëlmatigheid sou dan
wees – as dit die einde van die besluit is – dat vorige besluite, dus van vorige sinodes, wat
gewysig was deur die 2015 besluit dan weer sou herleef en dat dit dan mag beteken dat
daar ‘n besluit is wat nou as geldende besluit herleef wat onkonstitusioneel is volgens die
obiter mening van die volhof.
91.
Na ons mening beteken dit nie dat die tersydestelling besluit op grond van prosedure
dan ongeldig is nie.
92.
In der waarheid sal dit beteken dat die vorige besluit nooit wettiglik herroep is nie en
eintlik te alle tye nog gegeld het. Dit is heeltemal in ooreenstemming met die hofuitspraak in
paragraaf 48 ZDDUGLHKRIEHYLQGGDWRPGDWGLH$SSqONRPPLVVLHXOWUDYLUHVRSJHWUHHKHW
bestaan die 2015 besluit nog steeds voort. In paragraaf 53 word dit soos volg gestel:
“The result of the irregular and unlawful process was that the appeals process did not set
aside the 2015 decision and the 2015 decision was thus still ‘alive’ when the 2016 decision
was made.”
93.
Na ons mening is dit presies dieselfde indien ‘n besluit prosedureel verkeerdelik
geneem was. Die tersydestelling daarvan het dan die effek dat dit van die begin af nietig
was. Dit is dan ook waarom die 2015 sinode besluit tans die geldende besluite is na die hof
die 2016 besluite ter syde gestel het op grond van onreëlmatigheid.
94.
Dit is ‘n aparte vraag of ‘n nietige besluit wel regsgeldige gevolge kan hê, soos
byvoorbeeld waar ‘n persoon dan die terme van ‘n besluit wat nietig was as ‘n predikant
aangestel en gelegitimeer sou word, of sodanige legitimasie dan ook verval indien die
besluit in terme waarvan hy toegelaat was ongeldig verklaar word later. Ons sal hierop
terugkom later.
95.
Dit is egter sekerlik onwaarskynlik dat die sinode ‘n vorige besluit, in die geval die
2015 besluite, ter syde sou stel en hierdie aangeleentheid bloot in die lug sou laat. ‘n Mens
sou eerder verwag dat die sinode sal besin oor wat dan die finale huidige posisie van die
kerk behoort te wees en ook hoe individue behandel moet word wat moontlik bevoordeel of
benadeel was deur die tussentydse persepsie van wat die posisie was gegrond op die
besluit wat prosedureel nietig verklaar word.
96.
Na ons mening sal dit die sinode of die kerk vrystaan om volgens die kerk se eie
interpretasie van wat die wil van God is besluite te neem. Besluite ten aansien van die
leerstellinge van die kerk en ook of ampsdraers gebonde is om daardie leerstellinge te
verkondig, al dan of dit hulle sou vrystaan om dit byvoorbeeld in preke of geskrifte te
behandel en te kritiseer, sonder om hulleself skuldig te maak aan ‘n oortreding, kan na ons
mening terselfdertyd geneem word ten einde onsekerheid uit die weg te ruim.
(b)
Is die kerk terug by die punt waar die ASM uitvoering gegee het aan besluit 42.1 van
2013 om ‘n studie te doen oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Skrif
en gereformeerde tradisie en dat die Algemene Sinode, 2019, die verslag (nou/weer)
oorweeg en in die lig daarvan ‘n besluit neem?
97.
Na ons mening kan die kerk steeds ongehinderd soek na die wil van God en daaroor
uitsprake lewer. Diskriminasie sal eers ter sprake kom afhangende van of en hoe gevolg
gegee word aan die neerlegging van leerstellings. Indien daar diskriminasie ingebou word,
sal dit afhang van die aard van sodanige diskriminasie of dit konstitusioneel aanvaarbaar sal
wees of nie.
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(c)

Moet die kerk dan weer van nuuts af oor die saak dink?

98.
Indien die 2015 besluit prosedureel ter syde gestel sal word kan ‘n mens verwag dat
die kerk weer van nuuts af oor die saak sou dink en is daar niks wat verhoed dat die kerk dit
onbevange kan doen nie, onderhewig aan wat hierbo gesê is.
(d)
Kan die Algemene Sinode in 2019 die saak van selfde geslag verhoudings bespreek
en besluite neem om reëls te formuleer waarvolgens mense in selfdegeslagverhoudings
binne die kerk as vrywillige organisasie hanteer word, of sou die kerk dan gesien kan word
as dat die hof geminag word?
99.
Soos reeds hierbo aangedui, is ons van mening dat daar geen sprake is van
minagting van die hof nie, aangesien daar geen bevele is van die hof wat in stryd is met
enigiets wat die sinode mag besluit nie.
100. Verder indien dit aan individuele kerkrade oorgelaat word om hulle eie standpunte te
formuleer, of om hulle eie toepassings van leerstellings te bepaal, sal die sinode nie
enigsins op risiko wees dat sy besluite oor wat God se wil is onkonstitusioneel verklaar word
nie.
101.

Dit kon denkbaar anders wees indien die uitspraak nie obiter dicta behels het nie.

102. Ons wys weereens daarop dat die hof se afwyking van internasionale uitsprake op
die gebied nie noodwendig beteken dat op die end van die dag ons howe nie moontlik kan
besluit dat die internasionale benaderings tog reg is nie.
(e)
Indien die Algemene Sinode ‘n besluit sou neem wat byvoorbeeld sou sê dat mense
in selfdegeslagverhoudings nie welkom is nie, en/of nie in die ampte verkies mag word nie,
en/of nie predikant mag wees nie, wat sou die situasie wees met betrekking tot persone wat
intussen by gemeentes aangestel, reeds gelegitimeer is, tans met teologiese studies?
103. Dit kom voor asof die 2015 besluit, selfs as dit ter syde gestel sou word op grond van
prosedurele onreëlmatigheid, steeds daartoe kon lei dat individue gevestigde regte verkry
het, of ten minste deur die 2015 besluit beweeg kon word om stappe te neem wat andersins
nie geneem sou word nie en derhalwe dat ‘n tipe van regmatige verwagting gewek is.
104. Die volle hof het in dié verband ook in ‘n obiter opmerking die volgende gesê in
paragraaf 91:
“There is an argument to be made that a court cannot prescribe who must be appointed as a
Minister in a church. But, if a member of the church is permitted to study to become a
Minister in that church, but disallowed to engage in his or her profession only due to the fact
that he or she would be in a same sex relationship there is an inherent contradiction in the
conduct of the church. This is just an observation because this court cannot apply the test
suggested by this amicus to decide this matter.”
105.

Ons stem met eerbied saam met hierdie obiter stelling.

106. Die vraag is egter of dit wel onkonstitusioneel sou wees indien sekere gemeentes wel
persone toelaat en ander gemeentes nie. Dan sou die kerk as geheel tog die persone
akkommodeer. Die vraag is of die kerk as geheel dan diskrimineer omdat dit nie oop is vir
sodanige mense om deur enige gemeente aanvaar te word nie.
107. Dit kom ons nie voor of die kerk ooit gewaarborg het of voorgegee het dat iedere en
elke gemeente bereid sal wees om selfde geslag mense ten volle te akkommodeer nie.
108. Derhalwe kan die persone nie uit hoofde alleen op grond van die 2015 sinode
besluite na ons mening ‘n reg hê, of selfs ‘n regmatige verwagting verkry het, dat hulle deur
alle gemeentes aanvaar sou word nie.
(f)
Sou daar enige sin in wees om gravamina (beswaarskrifte) te bespreek wat
betrekking het op ‘n besluit wat nie geldig was nie? Op die oog af wil dit voorkom asof die
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hofuitspraak juis gesê het dat dit nie moontlik is nie. As daar nie ‘n besluit is nie, waarteen
maak mense dan beswaar?
109. As dit vas staan dat ‘n besluit prosedureel ongeldig is, soos nou die 2016 besluite,
dan stem ons saam dat dit nou sinneloos sal wees om ‘n beswaar te oorweeg teen iets wat
in werklikheid nie bestaan nie.
110. As daar onsekerheid bestaan of ‘n besluit prosedureel geldig was, sê byvoorbeeld die
2015 besluite, dan behoort die ongeldigheid eerste oorweeg te word, en die beswaar op
grond van leerstelling eers as dit bevind word om nie nietig te wees nie. Enige besware
geopper deur belanghebbendes sal dan oorweeg kan word en hierdie individue sal oor hul
regte beskik (om bv. die hof te nader) soos per die normale prosedures tot hul beskikking.
ALGEMENE SLOT OPMERKINGS
111. Na ons mening beïnvloed die hofuitspraak nie die kerklike prosesse nie. Moontlik kan
finalisering van prosesse teruggehou word totdat die sinode nuwe riglyne neerlê.
112. Ons wys daarop dat die 2015 reeks van uitspraak ook ‘n bepaling bevat het dat:
“Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfde geslag verbintenisse
binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en
praktyke te formuleer en te reël.”
113. Sover ons weet was hierdie besluit nie die onderwerp van kritiek nie en het die hof dit
ook nie gekritiseer nie. Dit stem dan ooreen met ons siening dat die hof dit nie sal verwag
van die sinode om maatreëls daar te stel, addisioneel tot wat reeds deur die landswette
daargestel is, om nakoming van konstitusionele regte af te dwing nie.
114. Dus, uit ‘n regsoogpunt sou dit selfs toelaatbaar wees vir die sinode om geen leiding
te verskaf aan individuele gemeentes nie sodat elke gemeente sy eie standpunt hieroor kon
formuleer en self kan besluit om, of hoe om dit te handhaaf. Ons beklemtoon dat dit slegs uit
‘n regsoogpunt is terwyl waarskynlik daar ‘n groot verantwoordelikheid uit ‘n godsdienstige
oogpunt rus op die sinode om leiding te gee aan individuele gemeentes.
115. Die punt is dus dat na ons mening niks in die uitspraak verhoed dat die kerk steeds
kan navorsing doen, die Bybel kan interpreteer en volgens sy eie insigte en prosesse kan
soek na wat die kerk as die wil van God beskou nie. As sodanige proses nie daadwerklike
diskriminasie teen individue of ‘n groep meebring nie is daar geen diskriminasie nie en is dit
slegs ‘n opinie en word sodanige soeke juis deur die grondwetlike beskerming van
godsdiensvryheid geoorloof.
116. Na ons mening is ‘n oormatige vrees vir onkonstitusionaliteit nie wenslik nie. Na ons
mening hou godsdiensvryheid minstens in dat die kerk onbevange besluite kan neem ten
opsigte van leerstellings soos wat dit oortuig is dit die wil van God verteenwoordig.
117. Nadat leerstellings bepaal is, en na besluit is hoe en of dit afgedwing moet word op
gemeentes of individue, kan die besluit wat aldus geneem word onderhewig gestel word aan
‘n konstitusionele beoordeling, voor dit dan finaal gemaak word. Dit is tog ook die
werkswyse van ons land se wetgewers. Die voordeel is dat daar dan op daardie stadium ‘n
konkrete standpunt of reël is met ‘n spesifieke formulering wat dan noukeurig beoordeel kan
word vir konstitusionele aanvaarbaarheid. Uiteraard, as daar ‘n bepaalde formulering aan ‘n
Sinode voorgestel word, dan kan daar dan ‘n mening aangevra word oor die
konstitusionaliteit van so ‘n moontlike besluit, wat dan oorweging kan geniet van die Sinode.
J L VAN DER MERWE SC
L K VAN DER MERWE
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VERSLAE: TYDELIKE TAAKSPANNE

6.1

TYDELIKE TAAKSPAN KERKVERBAND

Verslag: Tydelike Taakspan Kerkverband (verslag A3.3)
Die sinode het 'n tydelike taakspan aangewys om, in samewerking met die Tydelike Taakspan Regte,
‘n nuwe Artikel 43 en toepaslike reglemente vir die Algemene Sinode en ASM, met inagneming van die
terugvoer tydens die vergadering, voor te berei.
1. Die tydelike taakspan bestaan uit die volgende lede:
Uit die Taakspan Kerkverband ter vergadering:
Barry Tolmay (voorsitter) (KZN)
Willem Botha (VS)
Paul Grobler (NS)
Nico van Rensburg (GL)
Frederick Marais (WK)
Lourens Bosman (AS) (Skriba)
Jorrie Potgieter (OS) (ook lid van TTR)
Charl Stander (WK) (ook lid van TTR)
Dewyk Ungerer (NS) (ook van TTR)
Bykomend uit die Tydelike Taakspan Regte:
Thijs van der Merwe (Nam)
Dewald Davel (OK)
Schalk Albertyn (NK)
Sake wat hanteer is:
1. Wat is die verhouding tussen die Algemene Sinode en ASM?
Die ASM is nie 'n kommissie van die AS nie, maar 'n liggaam wat saamgestel word uit afgevaardigdes
van die sinodes. Daarom moet daar twee afsonderlike reglemente vir die AS en die ASM opgestel word.
Om 'n goeie oorgang te bewerkstellig, moet die personeel van die volgende ASM, volgens die huidige
reglement, deur hierdie vergadering van die AS goedgekeur word.
2. Word die AS verswak?
Die voorstelle van die taakspan is nie om die AS te verswak nie, maar om eerste treë te gee om 'n
paradigmaskuif te bewerkstellig in die aard en funksies van die AS: minder voorskriftelik maar meer
konsulterend, bemagtigend en dienend. Die bestuur van polariteite hou in dat bepaalde institusionele
elemente behoue bly, maar dat ons oorwegend na 'n organiese kerkmodel beweeg.
Die voorstelle wil nie die publieke getuienis of profetiese stem van die AS verswak nie, dit is steeds in
Artikel 43.
Dit verminder nie die leiding en invloed van die AS binne die kerk nie, maar die invloed lyk anders. Dit
wil sinodes en gemeentes in staat stel om self met etiese en bedieningskwessies te handel, om op
plaaslike vlak ekumeniese betrekkinge en vennootskappe te bou en getuienis te lewer.
3. Grootte van die Algemene Sinode
Ons het twee stemme gehoor oor grootte:
As funksies desentraliseer en die AS minder voorskriftelik optree, is dit nie nodig om die getal
afgevaardigdes te verhoog nie.
Baie het kommer uitgespreek oor die koste van 'n groter sinode.
Aan die ander kant het ons ook gehoor (veral van die groter sinodes) dat te min mense tans
kans kry om die Algemene Sinode by te woon omdat sinodes hulle verkose leierskap stuur en
daar dan nie plek is vir nog mense nie.
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Van die kleiner sinodes het weer aangedui dat hulle graag meer mense wil stuur om aan hulle
blootstelling te gee aan die groter prentjie van die kerk se werk.
Die taakspan volstaan met sy aanbeveling:
SAMESTELLING EN FREKWENSIE VAN VERGADERINGS
Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar.
Die vergadering van die Algemene Sinode bestaan uit 'n maksimum van 370 afgevaardigdes wat
sover moontlik saamgestel word uit 'n gelyke aantal predikante en kerkraadslede.
200 afgevaardigdes wat uit 20 persone per samestellende sinode saamgestel word, waarvan die
helfte verkieslik jonger as 40 jaar moet wees.
160 afgevaardigdes word proporsioneel volgens die aantal belydende lidmate van elke
samestellende sinode aangewys.
Die Algemene Kuratorium wys 10 afgevaardigdes uit die 5 opleidingsentra1 met volle sittingsreg
aan. Hierdie persone word addisioneel bygetel by die getal afgevaardigdes uit die betrokke
samestellende sinodes.
Diversiteit ten opsigte van geslag en ouderdom word in ag te neem met die saamstelling van
afvaardigings.
Die beskrywingspunt van Namibië (B. 9 p524) is nie deur die taakspan ondersteun en in die
voorstel geïnkorporeer nie. Dit moet derhalwe voor die vergadering dien.
4. Samestelling van die ASM.
Hier was sterk weerstand teen die voorskrifte oor hoe sinodes hulle personeel op die ASM moet
saamstel. Daarom die volgende wysiging:
Sinodes besluit self oor die wyse waarop hulle afvaardiging saamgestel word.
Sinodes hoef nie hulle afvaardiging saam te stel slegs uit persone wat na die vergadering van
die Algemene Sinode afgevaardig is nie.
Sinodes word sterk aangemoedig om diversiteit in ag te neem met die samestelling van die
ASM. Dit sluit onder andere in dat kerkraadslede, vroue en jong leiers ingesluit word.
5. Wie verkies die leierskap van die ASM?
Die ASM verkies sy eie leierskap. Bepaalde reëlings is getref vir die oorgang van ons ou bedeling na
die nuwe. Van dan af die volgende:
Die ASM konstitueer aan einde van die vergadering van die Algemene Sinode onder leiding
van die Algemene Sekretaris en kies 'n voorsitter, ondervoorsitter en aktuarius (op pre-advies
van die Tydelike Taakspan Regte).
Die addisionele lede word op die eerste gewone vergadering van die ASM aangewys.
6. Hoe loop die termyn van die leierskap?
Die termyn van die verkose leierskap van hierdie sinode kom tot 'n einde met die konstituering van die
ASM ná die volgende Algemene Sinode se vergadering.
Van daar loop die termyn vanaf hulle verkiesing by die ASM tot die konstituering van die volgende ASM.
7. Samestelling van die taakspanne
'n Rooi vlaggie is opgesteek dat die ASM daarteen moet waak om te veel klem op verteenwoordiging
uit die sinodes te lê en te min aandag gegee word aan kundigheid op die taakspanne. Die voorstel in
die konsep reglement is soos volg gewysig:
Samestelling van taakspanne van die ASM
Taakspanne word deur die ASM saamgestel uit kundige persone in oorleg met die
samestellende sinodes aangewys word.
Die ASM besluit of ‘n taakspan sinodaal saamgestel moet word.
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Taakspanne kan verdere kundiges koöpteer in oorleg met die ASM en Bedryfspan (vir
begrotingsdoeleindes).
Die Algemene Bestuurder sien toe dat taakspanne hulle werk koördineer en organiseer.
Die ASM roep ‘n operasionele span saam wat toesien dat die werk van die Algemene
Sinode deurvloei na die samestellende sinodes.
Die Algemene Bestuurder konsulteer met sinodes indien daar vakatures op taakspanne
ontstaan.
8. Permanente taakspanne
Die idee is dat ons sover moontlik wegdoen met taakspanne wat hulle werk van sinode na sinode
perpetueer. Die Algemene Sinode sal egter nie sy taak, soos vervat in Artikel 43, kan uitvoer sonder
bepaalde permanente taakspanne nie.
Hierdie is:
'n Taakspan wat aandag gee aan die missionale roeping van die kerk (Art 2).
Ekumene
Publieke getuienis
Leerstellige en aktuele sake
Teologiese opleiding
Bybelvertaling
Ondersteuningsdienste
Kerkorde (regte)
Navorsing
Taakspanne wat gemoeid is met die bedryf van die Algemene Sinode: Fondse en Bates met
sy sub-taakspanne; 'n Bedryfspan met sub-taakspanne; Argief.
Kommunikasie
'n Taakspan wat sinergie tussen die sinodes bevorder (koördineringspan)
9. Ombudsfunksie
Dit lyk of die naam "ombudsfunksie" bepaalde konsepte oproep wat verder gaan as wat die taakspan
in oog gehad het. Wat ons in die oog het, is nie 'n tweede tugliggaam nie maar 'n sagter funksie van
advies voordat probleme of geskille in formele prosesse of op DSSqO geneem word. Die tydelike
taakspan stel voor dat die naam "onafhanklike klankbord-funksie" gebruik word.
Dit is nie 'n kommissie met deurlopende funksies nie, ons wil nie asblik skep nie. Waar daar geskille
ontstaan moet dit altyd eers interpersoonlik hanteer word, en slegs as dit vasloop, word die onafhanklike
klankbord vir advies en, in uiterste gevalle, vir beslegting genader.
10. Oorgangsreëlings
Die Algemene Sinode keur goed dat daar vir die interim 'n hibriede sisteem sal geld totdat dit
gefinaliseer is.
Aanbevelings
1. Wysig Artikel 43.3 met die volgende:
40.3. Die ASM konstitueer aan die einde van die AS vergadering.
Keur dit goed met 2/3 meerderheid.
2. Die huidige Artikel 40.3 geld tans en moet uitgevoer word.
3. Die AS skort tydelik die huidige Reglement 1 op in terme van die ASM se samestelling
wys die ASM as volg aan:
a. Vyf lede van elke sinode
b. Die Moderatuur wat verkies is, vorm deel van die ASM
c. Wes-Kaap moet nog drie lede aanwys en Noordelike Sinode nog vier lede.
4. Die ASM konstitueer vroeg November onder leiding van die verkose Moderatuur.
5. Tydens die konstituering word
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a. Die personeel deur die onderskeie Sinode gefinaliseer en bekragtig
b. Word die Moderatuur uitgebrei met drie addisionele lede (vanuit die ASM).
6. Die AS gee opdrag aan die ASM om aan die hand van die beginsels soos aanvaar in die
Verslag, die betrokke reglement te wysig.
7. Die AS keur goed dat wanneer die gewysigde reglement deur die ASM aanvaar word, dit
die huidige reglement vervang.
11. Voorstel vir wysiging van Artikel 43
Bestaande Artikel 43

Nuwe Artikel 43

43.1
Die taak en funksie van die Algemene
Sinode

43.1

43.1.1

dit wat uitdrukking gee aan die Kerk se
gemeenskaplike identiteit in terme van
Woord, Belydenis, Kerkorde, roeping
en beleid;

43.1.1 dit wat uitdrukking gee aan die Kerk se
gemeenskaplike identiteit in terme van
Woord, Belydenis, Kerkorde, roeping en
beleid;

43.1.2

dit wat die Kerk se nasionale en
internasionale
ekumeniese
verhoudinge raak;
dit wat die Kerk se publieke getuienis
op nasionale en internasionale gebied
raak (vergelyk Artikel 67.4 van die
Kerkorde);
die viering van die Kerk se onderlinge
verbondenheid;

43.1.2 dit wat die Kerk
verhoudinge raak;

43.1.3

43.1.4

Tot die taak en funksie van die Algemene
Sinode behoort:

se

ekumeniese

43.1.3 dit wat die Kerk se publieke getuienis op
nasionale en internasionale gebied raak
(vergelyk Artikel 67.4 van die Kerkorde);
43.1.4 die viering van die Kerk se onderlinge
verbondenheid, eenheid en diversiteit;
43.1.5 die bevordering van sinergie tussen
samestellende sinodes ten opsigte van
roeping en getuienis

43.1.5

die
aanwysing
van
die
Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik
moet word;
die vasstelling van die Belydenisskrifte
ooreenkomstig
Artikel
44,
die
Kerkorde, die liturgiese formuliere en
gebruike, die liederebundel(s) en die
liturgiese grondlyne vir eredienste;
die vasstelling van die formele
vereistes vir die opleiding van die
predikante;

43.1.6 die aanwysing van
Bybelvertaling(s);

43.1.8

die administrasie van vaste eiendom
en fondse van die Algemene Sinode ;

43.1.9 die administrasie van vaste eiendom en
fondse van die Algemene Sinode;

43.1.9

die beheer oor algemene kerklike
media;

43.1.10 die oorsig en instandhouding van 'n
konstruktiewe werksverhouding met die
kerklike maatskappye;

43.1.6

43.1.7

die

amptelike

43.1.7 die vasstelling van die Belydenisskrifte en
die Kerkorde;

43.1.8 die vasstelling van die vereistes vir
teologiese opleiding, legitimasie en
akkreditasie;

43.1.10 GLHKDQWHULQJYDQDSSqOVDNHZDWYRRU GLHKDQWHULQJYDQDSSqOVDNHZDWYRRUGLH
die Algemene Sinode gebring word.
Algemene Sinode gebring word.
43.2

Die agenda van die Algemene Sinode
word bepaal deur die sake soos in hierdie
artikel beskryf

43.2.1 Die Algemene Sinode hanteer nie sake
wat deur gemeentes, ringe en die
samestellende sinodes hanteer kan word
nie.
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43.2.2 Die agenda van die Algemene Sinode
word aangevul uit sake wat deur die
sinodes verwys word en wat uit die werk
van die ASM voortspruit, met dien
verstande dat dit nie die mandaat van
artikel 43 oorskry nie.
43.3

Die Algemene Sinode gee 'n mandaat
aan die ASM om as gevolmagtigde die
werksaamhede,
bedieningsprioriteite,
besluite, opdragte en bedryfsake van die
AS uit te voer aan die hand van die
toepaslike reglemente vir die AS en ASM.

Aanbevelings
1. Die sinode keur die gewysigde Artikel 43 goed
2. Die sinode keur die oorgangsreëlings in punt 10 goed
3. Die sinode wys Lourens Bosman en Charl Stander aan om reglemente vir die Algemene
Sinode en ASM voor te berei vir goedkeuring by die eerste ASM vergadering
4. Die sinode versoek die Algemene Taakspan Regte om reglement 9 te hersien met
vergaderingsprosedures wat die AS in staat sal stel om in lyn met die nuwe reglement
te vergader.
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6.2

TYDELIKE TAAKSPAN LEER-EN-AKTUELE SAKE (TTLAS)

VERSLAG VAN TYDELIKE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE
1
BESKRYWINGSPUNT
VAN
SINODALE
DIENSRAAD
HERINTERPRETASIE VAN BELYDENISSKRIFTE T.O.V. DIE DOOP.

OOSTELIKE

SINODE:

‘n Beskrywingspunt is van die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode ontvang nadat hulle
“gesprekke met lidmate en leraars gevoer het, wat die behoefte uitspreek aan 'n ‘belydenisdoop’ as
simbool van hernude toewyding aan God”.
Beskrywingspunt: “Die Algemene Sinode gee opdrag aan ATLAS om die belydenisskrifte te
herinterpreteer met spesifieke verwysing na die doopbeskouing en die relevansie vir vandag van die
afwysing van die wederdopers.”
ATLAS het tydens die laaste dekade studies gedoen oor die doop.
Die Sinode van 2011 het die oortuiging bevestig “dat die verbondsdoop uitdrukking gee aan die
grondwaarheid van die Evangelie dat God se genade en trou te alle tye ons gelowige aanvaarding
daarvan voorafgaan en selfs ontsluit”.
Die Sinode van 2013 het ‘n ATLAS-verslag, “Die samehang van die sakramente binne
verbondsteologiese perspektief”, ontvang en gemeentes aangemoedig om hierdie samehang te
verreken. Die uitgangspunt van hierdie verslag was dat die doop die eenmalige toesegging van die heil
is en die nagmaal die herhalende viering van die heil. Die doop is die eenmalige inlywing in die verbond;
die nagmaal het te make met die inblywing in die verbond. Hierdie siening van die verhouding tussen
die doop en die nagmaal was nie vir die Wederdopers aanvaarbaar nie. Die gebruik van die sakramente
was vir hulle “die daad van die gehoorsame siel”. Die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) wys hierdie
siening af.
Die Sinode van 2013 het ‘n verdere ATLAS-verslag, “Doopherinnering en Doopherdenking”, as
“teologiese standpuntinname” aanvaar. Die teologiese basis van hierdie verslag is dat gelowiges deur
die doop verenig word met Christus, en dat diegene wat “in Christus” is, deel is van die verbond wat
God oorspronklik met Abraham ingestel het.
Die Sinode van 2015 het die besluite van 2011 en 2013 oor die doop herbevestig en gewys op die
“genade-karakter van die Evangelie” soos dit in die samehang van doop en nagmaal na vore kom.
By hierdie Sinode (2019) dien ‘n verslag oor Belydenis van Geloof (A 4.3.3). Hierdie verslag word
eweneens gestempel deur die verbondsbeskouing. Ons ontvang met ons doop uit genade ‘n nuwe
identiteit; ons is as verbondsmense op ‘n lewenslange geloofsreis saam met God; ons vier hierdie
verhouding gereeld in die nagmaal.
Die Beskrywingspunt versoek 'n herinterpretasie van die Belydenisskrifte “in die lig van ontwikkelings
sedert die ontstaan van die Belydenisskrifte”, soos “'n nuwe verstaan van die literatuurwetenskap en
gepaardgaande nuwe eksegetiese metodologie en nuwe teologiese insigte”. Die vraag is egter hoe ‘n
herinterpretasie van byvoorbeeld Artikel 34 van die NGB sou lyk om ‘n belydenisdoop as herdoop goed
te keur? (Artikel 34 van die NGB verduidelik die betekenis van die doop en stel dan onder andere: “Ons
glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe wil kom, slegs een maal gedoop moet word sonder om
dit ooit te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie. Hierdie doop is nie alleen
nuttig solank die water op ons is en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons hele lewe. Daarom verwerp
ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang
het nie, en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel.”)
Die Algemene Sinode se besluite rakende die doop as teken en seël van die verbond is duidelik. Dít
beteken nie dat verdere gesprek oor alle vrae wat mag opduik rondom die doop afgesny word nie. Dit
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beteken wel dat daar verwag kan word van mense wat nuwe besluite van die Algemene Sinode vra,
om aan te toon hoe hulle die bestaande besluite verreken het.
AANBEVELING:
1.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die Beskrywingspunt van die Sinodale Diensraad
van die Oostelike Sinode, naamlik: “Die Algemene Sinode gee opdrag aan ATLAS om die
belydenisskrifte te herinterpreteer met spesifieke verwysing na die doopbeskouing en die
relevansie vir vandag van die afwysing van die wederdopers.”
1.2 Die Algemene Sinode neem kennis dat die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode
hierdie Beskrywingspunt opgestel het nadat hulle gesprekke gevoer het met lidmate en
leraars wat die behoefte uitspreek aan 'n belydenisdoop as “simbool van hernude toewyding
aan God”.
1.3 Die Algemene Sinode verwys die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode na onlangse
besluite in verband met die doop (AS 2011, 2013, 2015) waarin die Goddelike inisiatief wat
menslike keuse voorafgaan (verbondskarakter) en die eenmalige karakter van die doop
duidelik herbevestig word.
1.4 Die Algemene Sinode neem kennis dat ATLAS vanuit hierdie vertrekpunt (pt. 1.3) nie die
moontlikheid sien van ‘n herinterpretasie van die belydenisskrifte wat die belydenisdoop
(herdoop) moontlik maak nie.
1.5 Die Algemene Sinode oordeel dat die onus by die opstellers van die Beskrywingspunt rus
om aan te toon hoe ‘n herinterpretasie van die Belydenisskrifte ter regverdiging van die
wederdoop / belydenisdoop “as simbool van hernude toewyding aan God” gedoen sou kon
word.
1.6 In die lig daarvan dat die Beskrywingspunt nie ‘n substantiewe, inhoudelike voorstel bevat
nie, oordeel die Algemene Sinode dat daar nie genoeg rede is vir revisie nie en word die
Oostelike Sinode versoek om die Algemene Sinode met ‘n substantiewe voorstel te dien.
2 GRAVAMEN VAN DS MARCEL VOSLOO.
ƌ*UDYDPHQLVRQWYDQJYDQds. 0DUFHO9RVORR 0DDUW ZDDULQYHUVRHNZRUGGDWƌQXZHVWXGLH
RRUGLHEHO\GHQLVGRRSJHGRHQZRUG$7/$6KHWJHRRUGHHOGDWGLWQLHƌJUDYDPHQLVQLHRPGDWJHYUD
ZRUG YLU ƌ VWXGLH RRU GLH GRRS HQ QLHYLU ƌYHUDQGHULQJYDQ GLH EHO\GHQLVVNULIWH QLH Vien ATLAS se
verslag A4.2 punt 9).
'V9RVORRKHWƌYHUGHUHVNU\ZHJHULJDDQOHGHYDQ$7/$6HQGLH$75 6HSWHPEHU ZDDULQ
hy kommentaar lewer op ATLAS se verslag aan die Algemene Sinode soos ingebind in die agenda.
'LHYHUVRHNRPƌQXZHVWXGLHRRr die belydenisdoop, word herhaal. Ds Vosloo voer aan dat die NG
kerk se teologie oor die doop “nie ooreenstem met die inhoud van die Woord nie” en dat dit daarom
nodig is om “weer ons leerstellinge te ondersoek”. Sy argument is: “Dieselfde Bybel wat ons duidelik
leer dat geloof ‘n geskenk van die Here is, roep ons terselfdertyd op om te glo, om tot bekering te kom
en om ons te laat doop. Hy beskou die “opdrag dat die persoon wie geestelik deur Hom vernuwe is,
hom-/haarself sal laat doop”, as “geen ekstra tot die volkome verlossing in Christus” nie, maar as ‘n
gehoorsaamheidsreaksie wat op dieselfde lyn is as ‘glo’, ‘bekeer jou’, ‘wees heilig’, ‘leef nuut’ en ‘jy
moet die Here jou God liefhê’.
Die Tydelike Taakspan vir Leer- en Aktuele Sake oordeel dat die skrywe van Ds Vosloo wel as ‘n
gravamen hanteer word. Dit is in lyn met die ATR se besluit 6.5.1. op 19-20 Maart 2018 “dat die
gravamen van Marcel Vosloo ontvanklik is”.
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Dieselfde teologiese benadering en oortuigings wat by die bespreking oor die Beskrywingspunt van die
Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode genoem is, is hier ter sprake (sien punt 1 hierbo). Die
skrywes van Ds Vosloo toon ook nie ‘n diepgaande omgang met die studiestukke wat reeds deur die
Algemene Sinode goedgekeur is nie.
Daar bestaan konsensus in die NG Kerk oor die grondliggende betekenis van die verbond, die
“grondwaarheid van die Evangelie dat God se genade en trou te alle tye ons gelowige aanvaarding
daarvan voorafgaan en selfs ontsluit”. Daar is ook konsensus oor die verband tussen die doop as
(eenmalige) inlywing en die nagmaal as (herhalende) inblywing in die verbond.
In die lig van bogenoemde word geoordeel dat die gravamen afgewys behoort te word en dat ‘n opdrag
aan ATLAS om ‘n nuwe studie, wat die kinderdoop afwys ten gunste van die belydenisdoop, nie in
ontvangs geneem word nie.
2

AANBEVELING

2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die gravamen van Ds Marcel Vosloo oor die doop
waarin hy ‘n nuwe studie deur ATLAS oor die belydenisdoop versoek.
2.2 Die Algemene Sinode wys die gravamen af en volstaan met die besluite van 2011, 2013 en
2015 aangaande die doop.
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6.3

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: EERSTE VERSLAG VAN TTR

T.A.5.1 EERSTE VERSLAG VAN DIE TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (TTR)
1. Opdrag: Die ordemosie van ds. Nico van Rensburg is verwys na die taakspan.
1.1 Uitvoering van opdrag.
Die ATR het die ordemosie beoordeel aan die hand van reglement 3.5 en beveel aan:
'LHRUGHPRVLHYROGRHQQLHLQWHUPHYDQUHJOHPHQWDDQGLHYHUHLVWHVYDQƌRUGHPRVLH
QLH'LHUHJOHPHQWPDDNQLHYRRUVLHQLQJGDWƌRUGHPRVLHGLHKerkorde kan wysig nie.
1.1.2 Die ATR wys die AS op sy verslag (agenda p 364, punt 4.2) wat die bedoeling van die
ordemosie ondervang.
4.2 Indien die Algemene Sinode goeie rede het om te vermoed dat ‘n besluit of standpunt moontlik
tot groot verdeeldheid kan lei, moet die Sinode vóór die finale besluitneming, die advies van mindere
kerkvergaderings inwin ten einde konsensus oor die betrokke sake in die NG Kerkverband as geheel
te probeer verkry.
'LH$75Z\VGDDURSGLWHQLJHOLGYDQGLHYHUJDGHULQJYU\LVRPZDQQHHUƌEHSDDOGHVDDN
WHUWDIHOLVGDQƌRUGHPRVLHLQWHGLHQ
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6.4

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: TWEEDE VERSLAG VAN TTR

T.A.5.1 TWEEDE VERSLAG TYDELIKE TAAKSPAN REGTE
1.1 OPDRAG INSAKE GRAVAMINA:
Die vergadering het die verslag van die Ad Hoc Taakspan Gravamina na die TTR verwys aangesien dit
kerkordelike implikasies het
1.2 BEOORDELING VAN VERSLAG
Die TTR het die verslag in behandeling geneem. Die TTR het die volgende nagegaan aan die hand
YDQ5HJOHPHQWYDQ2UGH 5HJOHPHQW DVRRN5HJOHPHQWRRU$SSqOOH 5HJOHPHQW QDDPOLN
Reglement 3:
6.8
Aanbevelings van projek- en algemene taakspanne wat wysigings aan die Kerkorde
en reglemente behels, word in die agenda gemerk: Vir die aandag van die Tydelike Taakspan
Regte. Hierdie voorstelle word dan voor die vergadering deur die Tydelike Taakspan Regte
nagegaan vir kerkregtelik bevredigende formulerings sonder uitspraak oor die beginsel vervat in
die voorstel. Tydens die behandeling van die betrokke voorstel in die projek- of algemene
taakspan se verslag, lewer die Tydelike Taakspan Regte advies oor die kerkregtelike aspekte
daaraan verbonde.
REVISIE 15
Besluite wat geneem is, mag alleen na voorafgaande kennisgewing en met die
toestemming van die vergadering op ’n tyd deur die Moderatuur bepaal, in revisie geneem
word.
8.2 Kennisgewing van revisie:
8.2.1 Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat
8.2.1.1 in die bespreking van die saak waarom dit gaan in die vergadering aan sekere aspekte
daarvan glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie; en/of
8.2.1.2 daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.
8.2.2 Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Taakspan Regte verwys.
8.2.3 Die aansoeker stel die rede(s) vir die aansoek om revisie aan die Tydelike Taakspan
Regte.
8.2.4 Die Tydelike Taakspan Regte doen ’n aanbeveling aan die vergadering ten opsigte van
elke kennisgewing van revisie.
8.2.5 Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien
toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n
ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word.

8.
8.1

Reglement 19
1.1.3

15

Gravamen word gebruik om op die Algemene Sinode ’n ernstige beroep te maak om ’n
beslissing in sake die leer van die Kerk.

2.

REVISIE EN HERSIENING VAN BESLUITE

2.1

Besluite van dieselfde vergadering:

Vergelyk ook Reglement vir Appèl en Beswaar, 1.2.
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2.1.1

2.1.2
2.1.3

Wanneer kennis van revisie gegee word, kan die redes verstrek word waarom revisie
DDQJHYUDZRUGPDDUӂQEHUHGHQHULQJYDQGLHVDDNZDDURRUGLHEHVOXLWKDQGHOZRUGQLH
toegelaat nie.
Nadat kennis van revisie gegee is, besluit die vergadering of revisie toegestaan word.
Indien revisie toegestaan word, word die besluit tydens die vergadering in behandeling
JHQHHPRSӂQW\GVRRVGHXUGLHYRRUVLWWHUJHUHsO

2.2
2.2.1

Besluite van die verlede:
Kerkraadsvergaderings:
Wanneer kennis van revisie gegee word, kan die redes verstrek word waarom revisie
DDQJHYUDZRUGPDDUӂQEHUHGHQHULQJYDQGLHVDDNZDDURRUGLHEHVOXLWHKDQGHOZRUG
nie toegelaat nie.
2.2.1.1 Nadat kennis van revisie gegee is, besluit die vergadering of revisie toegestaan word.
 ,QGLHQ UHYLVLH WRHJHVWDDQ ZRUG ZRUG GLH EHVOXLW E\ ӂQ YROJHQGH YHUJDGHULQJ LQ
behandeling geneem.

2.2.2

Meerdere vergaderings:
Besluite van meerdere vergaderings word na vooraf skriftelike kennisgewing in
behandeling geneem. Verslae van kommissies en beskrywingspunte waar nuwe
aanbevelings oor vorige besluite gemaak word, word geag genoegsame skriftelike
kennisgewing te wees.

2.3
2.3.1

Hantering van revisie:
Wanneer die revisie behandel word, is die saak waaroor dit gaan oop vir bespreking, en
ZRUGӂQYRRUVWHOHQDPHQGHPHQWHRSQXXWLQJHGLHQ
Indien die revisie-/hersieningsvoorstel goedgekeur is, vervang dit die vorige besluit(e).

2.3.2
En
8.

GRAVAMEN

Benewens die reg van appèl of beswaar kan ’n lidmaat of ’n kerkvergadering wat beswaar op grond
van die Skrif, die Belydenis en/of die Kerkorde teen ’n besluit van die Algemene Sinode het,
die beswaar by wyse van ’n gravamen aan die Algemene Sinode voorlê. Indien die
gravamen ontvanklik is, word dit vir oorweging aan die Algemene Sinode voorgelê.
1.3 BEOORDELING
Die TTR het eerstens die verslag beoordeel aan die hand van die volgende kriteria
1. Die vergadering moet die gravamina wat ontvanklik, is oorweeg (Reg 19.8)
2. Dit moet beoordeel word dit ontvanklik is aan die hand van
a. Kom dit van lidmate of kerkvergadering
b. Is dit gegrond op die Skrif, Belydenis en/of Kerkorde
c. 9HUZ\VGLWQDƌEHSDDOGHEHVOXLWZDDUWHHQEHVZDDUDDQJHWHNHQZRUG
Gevolgtrekking:
Die gravamina voldoen aan hierdie vereistes en is dus ontvanklik vir die vergadering
Verder het die TTR geoordeel of dit ter tafel geneem kan word
9HUGHUKHWGLH7755HJOHPHQWQDJHJDDQLQVDNHGLHUHYLVLHYDQƌEHVOXLWQDDPOLN
1.

:DVGDDUYRRUDIƌYHUVRHNRPUHYLVLH 5HJOHPHQW

Verder het die TTR die implikasies bespreek sou die revisie voorstel deur die vergadering goedgekeur
word, daar bespreking is. Sou die vergadering oordeel dat daar growwe en nalatige proseduriële foute
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gemaak is met die neem van die 2015 besluit, en die besluite word ter syde gestel, waar laat dit die
vergadering ?
Die TTR oordeel dat indien die vergadering die gravamina handhaaf en oordeel dat daar wel growwe
en nalatige proseduriële foute gemaak is met die neem van die 2015 besluit, dit die volgende
kerkordelike implikasies het:
-

Die 2015 besluit ter syde gestel word
Die besluite van 2007 en 2013 soos in die Kerkordeboek opgeneem is, dan die geldende
besluite is
- Die vergadering besluit of hierdie besluite so gehandhaaf kan word en of die vergadering nuwe
of ander besluite oor die saak wil neem
Indien die vergadering nie die 2015 besluit op grond proseduriële foute ter syde stel nie, is die implikasie
dat:
-

Die gravamina wat beswaar maak teen die leerstellige hanteer word
Die vergadering besluit of hierdie besluite so gehandhaaf kan word en of die vergadering nuwe
of ander besluite oor die saak wil neem

1.4 AANBEVELING:
Die TTR beveel aan:
1.4.1 Die vergadering oordeel dat die gravamina ontvanklik is
1.4.2 Die vergadering staan die versoek tot revisie toe
1.4.3 Die vergadering oorweeg die gravamina wat ontvang is na aanleiding van die verslag van
die Ad Hoc Taakspan Gravamina
1.4.4 Beoordeel die gravamina wat beweer dat daar proseduriële foute gemaak is tydens die
neem van die 2015 besluit, aan die hand van Reglement 3 wat die orde van vergaderings bepaal
soos uiteengesit in die verslag Bylaag A op p 11-27
1.4.5 Die vergadering neem ook tydens die bespreking die tersaaklike voorstelle, amendemente
en beskrywingspunte in behandeling
1.4.6 Die vergadering besluit of om die vorige besluite te handhaaf, of om dit te wysig, of dit ter
syde te stel of om nuwe besluite te neem
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6.5

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: DERDE VERSLAG VAN TTR

T.A.5.1 DERDE VERSLAG VAN DIE TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (TTR)
1. Opdrag:
Die ATR word versoek om duidelikheid te gee oor watter besluite gewysig is en watter steeds die
geldende besluite is oor die huwelik, promiskuïteit en selfdegeslag verhoudinge.
1.1 Uitvoering
Die ATR adviseer dat die geldende besluite insake die huwelik, promiskuïteit en selfdegeslag
verhoudings die volgende is:
HUWELIK, PROMISKUïTEIT EN SELFDEGESLAG VERHOUDINGS
Die AS 2007 het die volgende besluite bevestig:
1.

Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van
GLH%\EHOVOHJVGLHYHUELQWHQLVWXVVHQHHQPDQHQHHQYURXDVƌKXZHOLNEHVNRXNDQ
word.

2.

Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as
homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.

3.

Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele
YHUELQWHQLVVHHQKXZHOLNHQLHDVƌDOWHUQDWLHIYLUGLHKXZHOLNDDQYDDUNDQZRUG
(uit Handelinge AS 2007, pp 204-205, pte 12.2 en 12.3)

SELFDEGESLAG VERHOUDINGS
1.

Die Algemene Sinode neem kennis dat verskille in die kerk ten opsigte van
Skrifhantering en Skrifuitleg tot vasgelooptheid gelei het, en dat voortgaande besinning
oor verantwoordelike Skrifuitleg steeds nodig is.

2.

Die AlgePHQH6LQRGHEHO\HJWHUGDWGLHHHQKHLGYDQGLHNHUNJHIXQGHHULVLQƌHHQKHLG
met Christus en die belydenisgrondslag, en dat hierdie eenheid nie verbrokkel wanneer
daar oor Skrifhantering en Skrifuitleg ten opsigte van hierdie saak verskil word nie,
maar verryk en verdiep word.

3.

Die Algemene Sinode is verbind tot ’n voortgaande en nederige diepe luister na
mekaar, met respek vir mekaar se uiteenlopende benaderings, Skrifhantering en
hermeneutiek.

4.

Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om voort te gaan met die skep van
gesprekruimtes vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke oor hierdie (en ander)
teologies-etiese kwessies, en toe te sien dat:
4.1 hierdie ruimtes inklusief en divers bly;
4.2 nie oor ánder te praat nie, maar eerlik en broos vanuit die eie posisie, en
4.3 daar werklik erns gemaak word met die Woord van God.

5.

Die Algemene Sinode respekteer kerkrade se reg om geloofsonderskeidende
gesprekke in hulle eie kontekste te voer en moedig kerkrade aan om deurdagte en
verantwoordelike besluite te neem.

6.

Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan, om by die aanwysing van persone in die
ampte, lidmate se:
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6.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
6.2 toegang tot die sakramente,
6.3 integriteit van verhoudings, en
6.4 geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem
6.5 ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en -identiteit.
7.

By die legitimasie van teologiese studente, moet die studente se:
7.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
7.2 toegang tot die sakramente,
7.3 integriteit van verhoudings, en
7.4 teologiese- en bedieningsvorming in ag geneem word, ongeag ras, geslag, klas, of
seksuele oriëntasie en -identiteit.

8.

Die Algemene Sinode erken dat daar:
8.1 kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse
tussen persone van dieselfde geslag te bevestig nie,
8.2 ook kerkrade en predikante is wat wel hulle weg oopsien om burgerlike
verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te bevestig.

9.

Die Algemene Sinode wil graag die ruimte wat vir almal geskep word, om volgens hulle
RRUWXLJLQJ RS WH WUHH EHYHVWLJ 'LH $OJHPHQH 6LQRGH EHVOXLW RRN GDW GDDU ƌ VSDQ
saamgestel word wat elke streeksinode sal besoek om hierdie saak duidelik en deeglik
deur te werk. Dit kan ons help om ‘n ingeligte besluit neem.

10.

Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om ‘n formulier te ontwikkel vir die
bevestiging van burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag.

11.

Die Algemene Sinode
11.1
betreur dat die verloop van die debat en die besluite in die kerk die afgelope
jare lidmate verwar en seergemaak het;
11.2
vra gay-lidmate en hulle families wie se menswaardigheid wetend en onwetend
misken is, uitdruklik om verskoning vir die pyn wat hulle in die kerk beleef het;
11.3 verbind hom daartoe om in die gees van hierdie besluit ruimtes te skep vir gesprek
waarin almal se menswaardigheid gerespekteer word.
11.4 Die Algemene Sinode bedank gay-lidmate wat volgehou het met waagmoedige
en konstruktiewe gesprekke in die kerk.

12.

Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om voort te gaan met studie oor die
huwelik en menslike seksualiteit met die oog op terugvoer aan die volgende sinode.

1.1.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode
1.1.1.1 Bevestig dat vorige besluite insake homoseksualiteit, selfdegeslag verbintenisse
en huwelike gewysig en/of vervang is met nuwe besluite
1.1.1.2 Bevestig dat vorige besluite oor die huwelik en promiskuïteit steeds die geldende
besluite is
1.1.1.3 Versoek dat hierdie besluite volledig in die Kerkordeboek opgeneem word
1.1.1.4 Neem kennis dat besluite oor selfdegeslag verbintenisse vir gemeentes buite die
RSA onderworpe is aan daardie land se wetgewing.
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6

VERSLAE: TYDELIKE TAAKSPANNE

6.6

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG VAN TTR

T.A.5.1 VIERDE VERSLAG VAN DIE TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (TTR)
1. Opdrag: Adviseer die taakspan kerkverband insake die wysiging van artikel 43.
1.1 Uitvoering:
1.1.1 Aanbeveling: Die AS neem kennis dat die TTR die reglement nagegaan het met die oog op
die gepaste kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3,
punt 6.8).
1.1.2 Aanbeveling: Die AS bevestig dat sinodes / ringe wat iQƌVWDDWEXLWHGLH56$IXQNVLRQHHU
die openbare getuienis en die verhouding en ooreenkomste met daardie staat en ander
lewensverbande, namens die kerkverband behartig.

2. Kerkorde 2019
2.1 Dis AS gee opdrag aan die ATR om die Kerkorde te finaliseer en soos nodig redaksioneel te
wysig.
2.2 Die AS keur goed dat die Kerkorde in Engels vertaal word en gee opdrag aan die ATR om dit
af te handel.
2.3 Die AS befonds die vertaling van die Kerkorde.
3. Artikels
3.1 Artikel 23 (ATR aanvullende verslag)
Die wysigings het oorgestaan vir verdere gesprek.
3.1.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van
Artikel 23:
$UWLNHO.HUNOLNHDSSqOJUDYDPHQ EHVZDDU HQKHUVLHQLQJ UHYLVLH
23.1. Die besluite van vergaderings of hulle gevolmagtigdes is bindend, in soverre dit nie in stryd is met
die Woord van God, die Belydenis van die kerk en die Kerkorde nie (sien Artikel 1 en 2).
23.2. Alle ampsdraers en lidmate van die kerk word daartoe opgeroep om voortdurend met die Woord
van God, die Belydenis en die Kerkorde as maatstaf die werk van vergaderings en ampsdraers te
beoordeel.
 %HVOXLWH YDQ NHUNUDGH ULQJH HQ VLQRGHV NDQ E\ Z\VH YDQ DSSqO RI DDQVRHN RP KHUVLHQLQJ
(revisie) heroorweeg word volgens voorskrifte van die reglement.
23.4. In die geval van ‘n besluit van die Algemene Sinode, kan ‘n proseduriële beswaar, beswaarskrif
oor leer / etiese sake (gravamen) of aansoek om hersiening (revisie) aan die Algemene Sinode gerig
word.
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23.5. Iemand wat appelleer, ‘n beswaar (gravamen / beswaarskrif) indien, of aansoek doen om
KHUVLHQLQJ UHYLVLH LVYHUSOLJRPGLHDSSqOEHVZDDUDDQVRHNRPKHUVLHQLQJ UHYLVLH RISURVHGXULsOH
beswaar in te dien in ooreenstemming met die Reglement wat deur die Algemene Sinode daarvoor
goedgekeur is.
23.6 Lidmate, ampsdraers en predikante in diens van die kerkverband van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk mag hulle nie tot die burgerlike hof en/of openbare media wend in ‘n beswaar teen
‘n kerkvergadering se besluit(e) nie of ‘n medegelowige se optrede nie, voordat hulle nie eers die
kerklike middele tot hulle beskikking aangewend en uitgeput het nie.

3.2 Artikel 36 en 37 (ATR verslag)
'LH775KHWƌDPHQGHPHQWop die wysiging van Artikel 36 en 37 (ATR verslag, bylaag 1, agenda p
361-362, aanbeveling 1.4 en 1.5) ontvang.
3.2.1 Aanbeveling: Die TTR versoek die AS om aanbevelings 1.4 en 1.5 (Agenda p 361 en 362)
terug te trek.

4. Reglemente
4.1 Reglement 3 (Agenda, p 362).
4.1.1 Aanbeveling: Die AS keur die volgende wysigings goed ten opsigte van Reglement 3:

REGLEMENT 3
REGLEMENT VAN ORDE
INLEIDING
Kerklike vergaderinge behandel sake vanuit kerklike perspektief, in die lig van die Woord van God en
op kerklike wyse (artikel 22.1). Die Algemene Sinode (asook alle ander vergaderinge van die kerk) is
vergaderings waar Christus die kerk deur Woord en Gees lei.
1.
1.1

1.2

OPENING EN KONSTITUERING
Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos vooraf deur die moderamen bepaal. Die
ontwerpspan (of projekspan) wys iemand aan om die opening van die vergadering te behartig.
afgevaardigde predikant met die langste diens wat die oudste in jare is, open die vergadering en
gaan voor totdat die moderator verkies is. Die algemene sekretaris neem leiding help met die
konstituering van die vergadering en die verkiesing van die moderator. By ’n buitengewone
Algemene Sinode tree die voorsitter van die moderamen op as voorsitter.
Die berekening van elke samestellende sinode se die afvaardiging per sinode op grond van
artikel 38.1.2 van die Kerkorde geskied deur die moderamen aan die hand van artikel 38.1 van
die Kerkorde. Geloofsbriewe van afgevaardigdes moet die algemene sekretaris minstens drie
maande voor die aanvang van die vergadering bereik. Gewysigde geloofsbriewe kan tot die
aanvang van die vergadering ingedien word. By konstituering word die geloofsbriewe ter tafel
geneem. By ’n buitengewone Algemene Sinode word geloofsbriewe en verslae ingedien soos
deur die moderamen bepaal. en dien alleen die sake waarvoor die buitengewone Algemene
Sinode byeengeroep is.
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1.3

Die vergadering word deur die algemene sekretaris voorsitter as wettig gekonstitueer verklaar
soos saamgestel uit die afgevaardigdes wie se geloofsbriewe ingedien is. Die meerderheid van
die afgevaardigdes na die vergadering ingevolge Artikel 38.1 van die Kerkorde vorm die kworum.
1.4 Na konstituering van die Algemene Sinode word die moderatuur verkies. vir die duur van die
vergadering.
1.4.1 Die verkiesing van die moderatuur geskied uit vanaf afsonderlike nominasielyste. Die opneem
en tel van die stemme word aan ’n kommissie/stemtellers opgedra wat vooraf deur die
Projekspan Agenda Algemene Sinode benoem is.
1.4.2 Die moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ’n moderator, assessor en aktuarius. Die
algemene sekretaris tree met adviserende stem as skriba van die vergadering op. Die
moderatuur word tydens die vergadering deur die moderators/voorsitters op versoek van die
moderatuur of wanneer die vergadering so versoek van die onderskeie samestellende sinodes
bygestaan.
1.4.3 Lede van die moderatuur kan nie by meer as twee agtereenvolgende vergaderings gekies word
om in dieselfde posisie te dien nie. 16 Die persoon kan daarna wel in een van die ander posisies
verkies word.
1.5 Die vergadering word met oop deure gehou, tensy die vergadering anders besluit.
1.6 Elke sittingsdag word op ’n gepaste wyse geopen met Skriflesing en gebed en afgesluit met
gebed.
1.7 ’n Lid van die vergadering moet vooraf verskoning maak indien die persoon vir ’n deel van die
vergadering afwesig gaan wees. ’n Sekundus kan in die persoon se plek verskyn. Geen lid mag
sonder verlof die vergadering verlaat nie.
2. BUITENGEWONE ALGEMENE SINODE
2.1 Die moderamen van die Algemene Sinode (ASM) het die reg om 'n buitengewone sinode byeen te
roep met skriftelike kennisgewing van vier weke aan al die samestellende sinodes en mag in
onvoorsiene omstandighede die sinode uit stel
2.2 'n Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode konstitueer met dieselfde personeel as by
verdaging van die vorige gewone sitting. Dit staan samestellende sinodes egter vry om die
afvaardiging aan te vul. In alle gevalle moet geloofsbriewe ingehandig word.
2.3 Die voorsitter van die moderamen van die Algemene Sinode lei die vergadering en gaan ook in die
opening voor.
2.4 Die buitengewone Algemene Sinode kan net die sake hanteer waarvoor die buitengewone Algemene
Sinode byeen geroep is.
3.
3.1

3.2
3.3
3.4

16

BEHANDELING VAN SAKE
Die Projekspan Agenda Algemene Sinode, deur die moderamen saamgestel, stel die agenda vir
die vergadering saam en dra sorg dat die agenda, indien enigsins moontlik, ses weke voor die
vergadering elektronies aan die in die hande van die afgevaardigdes beskikbaar gestel word.
Harde kopieë van die agenda word ter vergadering beskikbaar gestel of kan vooraf deur
samestellende sinodes aangevra word soos benodig. Vóór die vergadering word die agenda en
ná die vergadering word die handelinge aan alle diensdoende predikante van die Kerk, sowel as
gemeentes, amptenare en belanghebbende instansies, gestuur. Die agenda en handelinge kan
in gedrukte en/of elektroniese formaat versprei word.
Die verslag van die Projekspan Agenda Algemene Sinode word ter aanvang van die vergadering
in behandeling geneem.
Die algemene sekretaris maak aantekeninge van sake wat op meer as een plek in die agenda
voorkom en stel hierdie aantekeninge tot beskikking van die voorsitter.
By die behandeling van sake neem die voorsitter die orde in ag wat die geskikste voorkom. Die
voorsitter dra die sake wat behandel moet word, duidelik voor, gee die nodige inligting en kan,

Vanaf Algemene Sinode 2011 is hierdie voorskrif ook op die verkiesing van die aktuarius van toepassing.
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as die saak dit vereis, wenke aan die hand doen om die vergadering te help om tot ’n beslissing
te kom.
3.5 'LHYRRUVLWWHUNDQPHWLQVWHPPLQJYDQGLHYHUJDGHULQJƌordereëling tref om in die stemming oor
die amendemente af te wyk van die volgorde waarin die amendement ingedien is. Die voorsitter
kan ook versoek dat voorsteller van die aanbeveling en die voorstellers van amendemente die
geleentheid kry om die amendemente te konsolideer.
3.6 Die voorsitter neem ’n saak wat op meer as een plek in die agenda voorkom, op die mees sinvolle
plek in behandeling en handel, indien enigsins moontlik, die saak daar af. Waar dieselfde saak
elders voorkom en afgehandel is, word slegs die opskrif aangegee en deur middel van die
betrokke bladsyverwysing aangedui waar dit reeds afgehandel is.
3.7 In gevalle wat op die orde van die vergadering betrekking het en waarvoor geen voorsiening in
hierdie reglement gemaak word nie, handel die voorsitter volgens gebruik en eie oordeel. As
enige lid teen hierdie handelswyse beswaar het, word dit aan die beslissing van die vergadering
onderwerp.
3.8 Elke lid van ’n vergadering moet by deelname aan die bespreking die voorsitter aanspreek.
3.9 By die behandeling van sake is elke lid op een ’n spreekbeurt geregtig, tensy die vergadering
anders besluit. Niemand mag buite ’n toegekende spreekbeurt en/of sonder verlof van die
voorsitter praat nie. As twee of meer lede gelyk opstaan, beslis die voorsitter wie die eerste aan
die woord kom.
3.10 Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een spreekbeurt oor dieselfde saak nie,
behalwe wanneer die persoon die aandag van die voorsitter wil vestig op ’n afwyking van die
reglement van orde, óf met die verlof van die vergadering óf om as voorsteller of as indiener van
'n amendement, of iemand wat ‘n amendement ingedien het repliek te lewer.
3.11 Die voorsitter het die reg om, wanneer na eie oordeel die saak onder behandeling genoegsaam
bespreek is, dit aan die vergadering te stel of daar nie tot stemming oorgegaan kan word nie.
3.12 Indien die vergadering goeie rede het om, tydens 'n verslag of debat, te vermoed dat 'n besluit
of standpunt moontlik tot groot verdeeldheid in die kerk kan lei, kan die vergadering vóór die
finale besluitneming een van die volgende opsies uitoefen:
3.12.1 die saak word tydens die vergadering verwys na die tien samestellende sinodes se onderskeie
afvaardigings vir besinning en konsultasie met terugvoer aan die vergadering.
3.12.2 die saak word verwys na die tien samestellende sinodes om in die reses daarmee te gaan werk
in die gemeentes en sinodale strukture met verslag aan die toepaslike taakspan van die
Algemene Sinode.
3.12.3 Opsies 3.12.2 kan slegs uitgeoefen word indien opsie 3.12.1 nie tot konsensus gelei het nie.

4.

VOORSTELLE EN AMENDEMENT(E)

4.1 Die Algemene Sinode neem bindende besluite oor die sake wat in artikel 43 van die Kerkorde
beskryf word.
4.2 Indien die Algemene Sinode goeie rede het om te vermoed dat ‘n besluit of standpunt moontlik tot
groot verdeeldheid kan lei, moet die Sinode vóór die finale besluitneming, die advies van mindere
kerkvergaderings inwin ten einde konsensus oor die betrokke sake in die NG Kerkverband as geheel
te probeer verkry.
4.3 In die finale instansie is dit egter die Algemene Sinode se eie oortuiging in die lig van die Skrif, die
Gereformeerde Belydenisskrifte en die Kerkorde wat die deurslag moet gee.
4.4 ‘n Substantiewe mosie of - voorstel kom by wyse van ‘n skriftelike verslag van ‘n taakspan van die
Algemene Sinode voor die vergadering.
4.5 ‘n Substantiewe mosie of -voorstel kan by wyse van ‘n amendement gewysig word.
4.6 ‘n Amendement kan slegs een keer deur ‘n verdere amendement gewysig word. (vergelyk ook
3.3.2.4).
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4.7 Amendemente word by wyse van ‘n gewone meerderheid goedgekeur. Indien die voorstel ‘n tweederde meerderheid vereis, word sal dit by die finale stemming oor die gewysigde voorstel gedoen
word.
4.8 Die voorstel en die amendement(e) moet skriftelik ingedien en deur die voorsteller en die sekondant
geteken word. Aanbevelings van ’n projekspan en ’n algemene of ’n tydelike taakspan word as
substantiewe voorstelle aan die vergadering voorgehou. Indien ’n tydelike taakspan ’n
aanbeveling doen wat ’n aanbeveling van ’n projekspan of algemene taakspan raak, het die
projekspan of die algemene taakspan die voorstel en moet die tydelike taakspan amendeer.
Indien meer as een projek- of algemene taakspan ’n voorstel oor dieselfde saak voor die
vergadering het, reël die voorsitter watter een die voorstel is.
4.9 Geen spreekbeurt mag aangevra word, of geen voorstel of amendement(e) mag dien, voordat
die voorsitter die saak aan die orde stel nie.
4.10 ’n Voorstel of amendement wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die verlof van die vergadering
teruggetrek word nie.
4.11 Die indiener van ’n voorstel word beperk tot ’n spreekbeurt van 8 agt minute, met 5 vyf minute
tyd vir repliek. Ander sprekers in die debat word beperk tot vyf minute. en ander sprekers tot 5
minute. Die vergadering mag in bepaalde gevalle van hierdie tydsbeperking afwyk afsien.
4.12 Wanneer ‘n amendement tot stemming gebring word, het die persoon/taakspan wat die
oorspronklike voorstel ingedien het reg op repliek alvorens daar oor die amendement gestem
word.
4.13 Wanneer die vergadering ‘n voorstel by wyse van ‘n amendement gewysig het, is die gewysigde
voorstel die voorstel voor die vergadering. Voordat die gewysigde voorstel tot stemming gebring
word, het die voorsteller van die amendement die reg op repliek.
4.14 Wanneer enige voorstel, beskywingspunt of amendement regs-/en/of kerkordelike implikasies het,
word die voorstel/aanbeveling/beskrywingspunt na die ATR of TTR verwys vir kerkordelike
advies voordat ‘n finale besluit geneem word.
4.15 Indien sodanige advies en aanbevelings nie ter vergadering gelewer kan word nie, staan die
voorstel/aanbeveling/beskrywingspunt oor tot die volgende sitting van die Algemene Sinode om
die ATR in staat te stel om die implikasies deeglik, indien nodig met regsadvies, te oorweeg met
verslag aan die Sinode.
5.
STEMMING
Die Sinode neem so ver moontlik besluite by wyse van ’n gespreksmatige proses waartydens
konsensus gesoek word.
5.1

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4

5.2.5
5.3

Elke lid van die vergadering moet stem. Vir ’n beslissing word ’n volstrekte meerderheid (helfte
plus een) van stemme van die aanwesige lede vereis, behalwe in die gevalle waar die Kerkorde
’n tweederdemeerderheid vereis (Artikel 44.1 tot 44.4 en 70.4). Die voorsitter het ’n gewone maar
nie ’n beslissende stem nie. Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon,
mag aan die bespreking deelneem, maar nie stem nie.
Die stemming oor persone geskied op geslote wyse en soos volg:
Eers word ’n nominasielys saamgestel. Elke stemgeregtigde lid mag persone nomineer, maar
nie meer as die getal persone wat gekies moet word nie.
Uit die name in op die nominasielys stem elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal
persone wat gekies moet word.
Die persoon op wie die meeste stemme verenig word, is verkies indien die getal stemme op die
persoon uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige stemgeregtigdes uitmaak. ('n
Volstrekte meerderheid is die helfte plus een van al die stemme wat uitgebring is)
Indien ’n persoon/persone nie ’n volstrekte meerderheid van stemme kry nie, vind daar ’n
verdere stemming plaas uit die name wat die hoogste getal stemme gekry het en saam ’n
volstrekte meerderheid vorm.
Indien daar ’n staking van stemme is wat nie deur verdere stemming opgelos kan word nie,
geskied die beslissing deur die lot.
Die stemming oor sake verloop soos volg:
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5.3.1

Oor alle sake, waaroor daar nie konsensus verkry kan word nie, wat nie algemene instemming
ontvang nie, word daar gestem óf met opsteek van hande, óf in die geval van kontensieuse
sake op ’n geslote stemwyse, indien die vergadering so besluit. Die meerderheid van stemme
bepaal die besluit. ,QGLHQGLHVWHPPLQJRRUƌVDDNJHO\NRSLVZRUGdie saak terugverwys.
5.3.2 In die geval van ’n voorstel met amendemente,
5.3.2.1 word die amendemente eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste
amendement wat ingedien is en
5.3.2.2 daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendement(e) gewysig.
5.3.2.3 Slegs indien al die amendemente verwerp word, stem die vergadering oor die oorspronklike
voorstel.
5.3.3 Na elke stemming oor ’n amendement of ’n voorstel word die uitslag van die stemming
aangekondig – nie die getal stemme vir of teen die voorstel of amendement uitgebring nie, maar
of dit aanvaar of verwerp is.
5.3.4 Dit staan ’n lid vry om met of sonder opgaaf van redes te laat notuleer dat die persoon met ’n
besluit wat geneem is nie instem saamstem nie of dat die persoon nie teenwoordig was toe die
besluit geneem is nie.
6.
MOSIE VAN ORDE
6.1 ’n Mosie van orde is ’n voorstel wat betrekking het op:
6.1.1 die volgorde waarin sake ter tafel moet kom; of
6.1.2 die opskorting van die bespreking van ’n bepaalde saak; of
6.1.3 die verwysing van ’n bepaalde saak; of
6.1.4 die afstap van ’n bepaalde saak.
6.2 ’n Ordemosie kan op enige tydstip gedurende die voortgang van die bespreking ingedien word.
Daaroor word dadelik sonder bespreking oor die ordemosie gestem. Dit word egter aan die
oordeel van die voorsitter oorgelaat om die mosie terug te hou as die voorsitter van mening is
dat dit aangewend word om ’n behoorlike bespreking van die onderwerp te voorkom.
7.
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

BESKRYWINGSPUNTE EN VERSLAE
Alleen ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde en ’n kuratorium oor beleid ingevolge Artikel 6.2
van die Kerkorde mag beskrywingspunte by die Algemene Sinode indien. Beskrywingspunte wat
hulle oorsprong by kerkrade of ringe het, word met ’n motivering na die betrokke samestellende
sinode of sy moderamen of diensraad /sinodale kommissie/moderamen gestuur.
Beskrywingspunte en verslae van taakspanne en tydelike taakspanne is bedoel om die
Algemene Sinode in sitting behulpsaam te wees met die neem van ingeligte en weldeurdagte
besluite. Die Algemene Sinode het die verantwoordelikheid om enige en alle verslae deeglik te
oorweeg en die voorstelle van taakspanne te wysig indien nodig.
Die betrokke sinodale vergadering of sy gevolmagtigde neem die beskrywingspunt van ’n
kerkraad of ring in behandeling en stuur die beskrywingspunt met bykomende kommentaar na
die Algemene Sinode.
Beskrywingspunte is alleen ontvanklik as dit in ooreenstemming met Artikel 43 van die Kerkorde
is en minstens drie maande voor die vergadering deur die algemene sekretaris ontvang is.
Beskrywingspunte van spoedeisende aard mag deur die vergadering in behandeling geneem
word, indien die vergadering, na raadpleging en aanbeveling van die Tydelike Taakspan Regte,
daartoe besluit.
Verslae van projek- en algemene taakspanne van die Algemene Sinode moet minstens drie
maande voor die vergadering by die algemene sekretaris ingedien word.
Dringende sake wat binne in die drie-maande-tydperk voor die vergadering van die Algemene
Sinode voorkom en deur projek- of algemene taakspanne behandel is, mag by wyse van
addendum verslae, met verlof van die Projekspan Agenda Algemene Sinode, ter tafel gelê word.
Die Projekspan Agenda Algemene Sinode het die bevoegdheid om verslae, wat deur die projeken algemene taakspanne ingedien is, te laat verkort indien dit onnodig lank is.
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7.8

Aanbevelings van projek- en algemene taakspanne wat wysigings aan die Kerkorde en
reglemente behels, word in die agenda gemerk: Vir die aandag van die Tydelike Taakspan Regte.
Hierdie voorstelle word dan voor die sinodesitting vergadering deur die Tydelike Taakspan Regte
nagegaan vir kerkregtelik bevredigende formulerings, sonder uitspraak oor die beginsel vervat in
die voorstel. Tydens die behandeling van die betrokke voorstel in die projek- of algemene
taakspan se verslag, lewer die Tydelike Taakspan Regte advies oor die kerkregtelike aspekte
daaraan verbonde.
7.9 Aanbevelings in verslae van taakspanne en/of beskrywingspunte van kerkvergaderings waar nuwe
aanbevelings oor vorige besluite gemaak word, word gesien as kennisgewing van hersiening met
betrekking tot vorige besluite van die Algemene Sinode. Die taakspan en/of kerkvergadering wat
nuwe voorstelle oor vorige besluite maak, lig die vergadering in oor die vorige besluite wat ter
sake is. (Sien Reglement 19.2.2.2?)

8.
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

TAAKSPANNE PROJEK- EN ALGEMENE TAAKSPANNE
Tydelike taakspanne, soos deur die TaakProjekspan Agenda Algemene Sinode aangewys, mag
voor die aanvang van die vergadering met hulle werksaamhede begin.
Die benoeming van tydelike taakspanne gedurende die sitting van die Algemene Sinode word,
op aanbeveling van die Moderamen moderatuur, deur die vergadering met opsteek van hande
gedoen.
Amptenare in diens van die samestellende sinodes en van die Algemene Sinode het sitting met
adviserende stem in tydelike taakspanne (wat hulle portefeuljes raak), as afgevaardigdes of
waarnemers wat op koste van die onderskeie sinodes teenwoordig is.
Beskrywingspunte wat betyds ontvang word, word deur die algemene sekretaris na die
toepaslike projek- of algemene taakspanne verwys vir verslag aan die vergadering van die
Algemene Sinode. Ander beskrywingspunte word deur tydelike taakspanne hanteer. Insenders
van beskrywingspunte mag dit by die projek- of algemene taakspan toelig.
Tydelike taakspanne maak nie aanbevelings (sien 4.5) oor die verslae van projek- of algemene
taakspanne nie, tensy daar ’n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore
bring, of wanneer ’n saak deur die vergadering na hulle verwys is.
Na afloop van die vergadering word opdragte uitgevoer en werksaamhede voortgesit deur
taakprojekspanne onder die strategiese leiding van die moderamen, met ondersteuning van die
Bedryfspan, taakspanne steundienste (administrasie, fondse en bates, regte, menslike
hulpbronne en kommunikasie), algemene taakspanne en die Kantoor van die Algemene Sinode.
Ad-hoc taakProjekspanne hanteer korttermyn opdragte en werksaamhede en ontbind as die
opdrag afgehandel is. met ’n korter of ad hoc-leeftyd, terwyl Algemene taaksteunpanne bestaan
vir die volle termyn tussen die gewone sinodesittings en het 'n deurlopende opdrag en
werksaamheide van ’n meer durende of onbepaalde aard verrig.
Projek- en Algemene taakspanne word tydens die Algemene Sinode deur die vergadering óf na
afloop van die vergadering deur die moderamen saamgestel. ’n Sameroeper word vir elke projeken algemene taakspan aangewys, wat die aangewese lede binne drie maande na die
vergadering van die Algemene Sinode vir die eerste vergadering byeenroep en die om te
konstitueer behartig. 'n Voorsitter, ondervoorsitter en skriba word tydens die
konstitueringsvergadering vir die hele termyn tussen die gewone sinodevergaderings verkies.
Vakatures in projek- en algemene taakspanne wat tussen gewone vergaderinge van die
Algemene Sinode in algemene taakspanne ontstaan, word aangevul deur die moderamen, op
aanbeveling van die betrokke projek- of algemene taakspan, aangevul.

HERSIENING 17
Besluite wat geneem is, mag alleen na voorafgaande kennisgewing en met die toestemming van
die vergadering op ’n tyd deur die Moderatuur bepaal, in revisie geneem word.
9.2 Kennisgewing van revisie:
9.2.1 Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat:
9.2.1.1 in die bespreking van die saak waarom dit gaan in die vergadering aan sekere aspekte
daarvan glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie; en/of

9.
9.1

17

Vergelyk ook Reglement vir Appèl en Beswaar, 2.1 .
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9.2.1.2 daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.
9.2.2 Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Taakspan Regte verwys om oor die meriete
daarvan te oordeel teen die agtergrond van 8.2.1.
9.2.3 Die aansoeker stel die rede(s) vir die aansoek om revisie aan die Tydelike Taakspan Regte.
9.2.4 Die Tydelike Taakspan Regte doen ’n aanbeveling aan die vergadering ten opsigte van elke
kennisgewing van revisie.
9.2.5 Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien toegestaan,
word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n ander besluit kom of
die vorige besluit kan gehandhaaf word.
9.3 Wanneer revisie by wyse van die proses soos beskryf in 8.2 of by wyse van ‘n verslag soos beskryf
in 6.9 behandel word is die saak waaroor dit gaan oop vir bespreking en word voorstelle en
amendemente opnuut ingedien (Sien paragraaf 4).
,QGLHQƌQXZHYRRUVWHOJRHGJHNHXUZRUGYHUYDQJGLWGLHYRULJHEHVOXLWH
10.
10.1
10.2
10.3

NOTULE
Voorstelle moet word, soos skriftelik ingedien word en sodanig genotuleer word.
Alle voorstelle en amendemente, ook die wat nie aanvaar word nie, word in die notule opgeneem.
Die notule van elke sittingsdag word deur ’n notulekommissie versorg en tydens die volgende
sittingsdag deur die vergadering goedgekeur en deur die moderator en skriba onderteken.
10.4 Die notule van die laaste sittingsdag word deur die notulekommissie geredigeer en deur die
Moderamen by sy eerste vergadering goedgekeur en onderteken.
10.5 Besluite van die Algemene Sinode (soos vervat in die Handelinge en die wysiging van die
Kerkorde) tree in werking met die goedkeuring van die notule die gedrukte en/of elektroniese
publikasie van die Handelinge van die Algemene Sinode, tensy die Algemene Sinode anders
besluit.
11. TOEGANG TOT MINDERE VERGADERINGE, AMPSDRAERS EN LIDMATE
11.1 Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem, is hy bevoeg om die kerk in haar geheel aan
te spreek, dit wil sê mindere kerkvergaderings, ampsdraers en lidmate.
11.2 Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem wat opgevolg of in die praktyk uitgevoer moet
word, werk die Algemene Sinode deur die samestellende sinodes.
12.

SLUITING
Die vergadering word op ’n wyse afgesluit waarop die moderatuur besluit.

4.1.2. Indien daar in die verslag kerkverband enige wysigings aan reglement 3 voorgestel word,
verwys die AS dit na die ATR vir oorweging en goedkeuring deur die eerste ASM.

4.2 Reglement 17 (ATR aanvullende verslag).
4.2.1 Die ATR gee kennis van revisie.

INLEIDENDE UITGANGSPUNTE BY REGLEMENT 17 EN 18
1.1

Indien die gebrekkige bedieningsvaardigheid, GLHQVOHZHULQJ RI PHGLHVH RQJHVNLNWKHLG YDQ ƌ
predikant ondersoek word, word dit volgens die prosedures in reglement 17 (Reglement vir die
bestuur van diensverhoudings vir predikante by ongeskiktheid en onvermoë) hanteer.
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1.2

1.3

1.4

Indien die kerkvergadering ondersoek wil instel of gebrekkige bedienings- of bedryfsvereistes tot
ƌ PRRQWOLNH GLHQVEHsLQGLJLQJ YDQ GLH SUHGLNDQW NDQ OHL ZRUG GLW YROJHQV GLH SURVHGXUHV LQ
reglement 17 hanteer.
,QGLHQ ƌ SUHGLNDQW YDQ OHHUGZDOLQJ HQRI ZDQJHGUDJ LQ OHZHQVZ\VH EHVNXOdig word, word dit
volgens die prosedures in Reglement 18 (Reglement vir Kerklike Dissipline en Vermaning) van
die Kerkorde hanteer.
Kerkvergaderinge moet van enige besluit, wat kragtens reglement 17 en 18 van die Kerkorde oor
ƌSUHGLNDQWJHQHHPZRUG, aan die Algemene Taakspan Predikantesake kennis gee.

REGLEMENT 17
REGLEMENT VIR DIE BESTUUR
ONGESKIKTHEID EN ONVERMOË
1.

VAN

DIENSVERHOUDINGE

VIR

PREDIKANTE

BY

ALGEMENE UITGANGSPUNTE
Hierdie reglement sit prosedures uiteen vir die uitvoering van Artikel 12.7 van die
Kerkorde.

1.1

1.2
1.3

2.

Elke kerkvergadering (kerkraad/ring/sinode/Algemene Sinode) het ’n gevolmagtigde
taakspan/kommissie/diensgroep wat die diensverhouding tussen die gemeente/kerkverband as
werkgewer en die predikant(e) as werknemer(s) bestuur. Die kerkvergadering se gevolmagtigde
taakspan/kommissie/diensgroep kan kundiges buite die gemeente/kerkverband betrek. Hierdie
taakspan/kommissie/diensgroep kan 'n gevolmagtigde taakspan wees en doen verslag aan die
kerkvergadering oor sy werksaamhede.
In alle gevalle van diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7 van die Kerkorde word aan die
Algemene Taakspan Predikantesake kennis gegee van die predikant(e) se diensbeëindiging.
Kerkvergaderinge moet, waar van toepassing in samewerking met die ring, vir elke predikant ’n
rekord hou waarin die aard van enige dissiplinêre oortreding, die optrede van die werkgewer
ingevolge Artikel 12 van die Kerkorde en die rede(s) vir die optrede aangedui word.
PROSEDURE (WYSE VAN OPTREDE)

2.1

Gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering (ongeskiktheid) en disfunksionele
interpersoonlike verhoudings
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat die moontlike gebrekkige bekwaamheid, JHVNLNWKHLGYLUGLHSRVHQGLVIXQNVLRQHOHYHUKRXGLQJVYDQ QSUHGLNDQWLQGLHQVYDQƌJHPHHQWH
'n disfunksionele/nadelige invloed op die funksionering van 'n gemeente (werkkring) het, formele
ondersoek na die bekwaamheid of geskiktheid van ’n predikant, asook disfunksionele
verhoudings tussen predikant en lidmate nodig is, word die saak op die agenda van die kerkraad
geplaas vir formele ondersoek hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag
aan die ring:
2.1.1 Die kerkraad Z\VތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die
kerkraad, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys.

2.1.2 Hierdie Die ondersoekliggaam ondersoek die bekwaamheid, of geskiktheid of disfunksionele
verhoudings van die predikant. of die aard en omvang van die disfunksionele verhoudings tussen
die predikant en lidmate. Die vereistes vir ’n formele ondersoek is dieselfde as die vereistes vir
’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Reglement vir Tug en Vermaning), aangepas vir
die formele ondersoek na bekwaamheid, of geskiktheid of disfunksionele verhoudings.
2.1.3 Die besware oor ongeskiktheid, of onbekwaamheid, of disfunksionele verhoudings wat formeel
ondersoek gaan word, moet skriftelik onder die aandag van die predikant gebring word.
2.1.4 Indien bevind word dat die predikant onbevredigende diens lewer, moet die aard van die
onbevredigende diens en die vereistes waaraan die persoon moet voldoen, skriftelik onder die
persoon se aandag gebring word met verslag aan die kerkraad.
2.1.5 Die kerkraad en ring se gevolmagtigde ondersoekliggaam doen alles in sy vermoë om deur
toepaslike evaluering, toerusting, begeleiding (leiding en advies), berading en mediasie die
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2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.1.9

2.2

betrokke predikant te help om bevredigende diens aan die gemeente te lewer en/of die
disfunksionele verhoudings te herstel.
’n Redelike tyd word toegelaat vir die predikant om dienste te verbeter en te voldoen aan die
vereistes wat die kerkraad aan die persoon gestel het, waarna die predikant se dienslewering
weer geëvalueer word.
Die kerkraad oorweeg eerstens ander wyses buiten diensbeëindiging om die aangeleentheid
reg te stel.
Indien die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam tot die gevolgtrekking kom dat die
onbekwaamheid of ongeskiktheid of disfunksionele verhoudings nie uit die weg te ruim is nie,
kan die kerkraad die predikant uit diens van die gemeente ontslaan. Diensbeëindiging weens
gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering of disfunksionele verhoudings geskied met
volle behoud van die predikantsbevoegdheid van die predikant en die uitreiking van die Akte
van Demissie.
In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs/kerkordekommissie/diensgroep die bekwaamheid of geskiktheid van die predikant of die aard
en omvang van disfunksionele verhoudings tussen die predikant en ander personeel formeel
te ondersoek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.2.2 tot 2.2.8 hierbo, en indien nodig
aangepas, word gevolg.

Swak gesondheid of besering (ongeskiktheid)
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n predikant weens swak gesondheid of
besering nie meer sy/haar diensverpligtinge kan nakom nie, word die saak op die agenda van
die kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag aan
die ring:
2.2.1 'LHNHUNUDDGZ\VތQJHYROPDJWLJGHRQGHUVRHNOLJJDDPDDQZDWVDDPJHVWHOLVXLWGULHOHGHYan
die kerkraad, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys,
2.2.2 Wanneer alternatiewe ondersoek word, word daar gekyk na die aard van die diensverpligtinge,
die duur van die afwesigheid, die erns van die siekte of besering, die moontlikheid van herstel
of rehabilitasie en die moontlikheid van plaasvervangende diens.
2.2.3 In die geval van permanente ongeskiktheid, word die moontlikheid van veranderde
diensverpligtinge en/of veranderde werksomstandighede en/of die beskikbaarheid van enige
geskikte alternatiewe werk ondersoek ten einde die predikant se ongeskiktheid te
akkommodeer.
2.2.4 Die ondersoek na die ongeskiktheid van die predikant weens swak gesondheid of beserings
ZRUGLQRRUOHJPHWGLHVLQRGDOHSHQVLRHQIRQGVHQRIƌDQGHUVRRUWJHO\NHWRHSDVOLNHOLJJDDP
gedoen.
2.2.45 Tydens die ondersoek kry die predikant die geleentheid om sy/haar kant van die saak te stel
en om met voorstelle te kom. Die predikant kan deur ’n NG Kerklidmaat bygestaan word.
2.2.56 Indien die predikant tydens die uitvoering van ’n diensverpligting ernstig beseer of siek word,
rus daar ’n swaarder plig op die gemeente/kerkverband om die ongeskiktheid van die predikant
te akkommodeer.
2.2.67 Die kerkraad kan, nadat alle moontlike alternatiewe ondersoek is, op billike gronde in oorleg
met die sinodale pensioenfonds of ander soortgelyke toepaslike liggaam besluit om ’n predikant
weens swak gesondheid of besering uit diens van die gemeente te ontslaan. Diensbeëindiging
weens mediese ongeskiktheid geskied met behoud van die bevoegdheid van predikant en die
uitreiking van die Akte van Demissie.
2.2.78 In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs-/
kerkordekommissie/diensgroep, die mediese ongeskiktheid van die predikant formeel te
ondersoek. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.2.2 tot 2.2.6 hierbo, en indien nodig aangepas,
word nagekom.
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2.3

Die gemeente/kerkverband se bedryfsvereistes
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n gemeente om finansiële redes nie meer ’n
predikant kan bekostig nie, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir hantering
aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan die ring:
2.3.1 'LHNHUNUDDGZ\VތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van
die kerkraad waarin die kommissie/taakspan/diensgroep wat die diensverhoudinge en fondse
hanteer, verteenwoordig is, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se
gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid (verkieslik ƌILQDQVLsOHNXQGLJH deur die sinode
se gevolmagtigde aangewys,
2.3.2 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam bepaal die omvang van die finansiële probleem
en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek. 18, byvoorbeeld voortgesette diens
teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, deeltydse- of tentmakerbediening, aanstelling
in ’n ander pos, standplaasverwisseling en kombinasie van poste.
2.3.3 Indien diensbeëindiging die enigste oplossing blyk te wees, pleeg die kerkraad se
gevolmagtigde ondersoekliggaam oorleg met die predikant(e) wat waarskynlik deur die
beoogde diensbeëindiging geraak sal word.
2.3.4 Die oorlegplegende partye poog om eenstemmigheid te bereik oor:
2.3.4.1 geskikte maatreëls om die diensbeëindiging te vermy, dit tot die minimum persone te beperk,
die tydsberekening uitvoering daarvan te verander so te kies bestuur dat dit die minimum
ontwrigting vir al die partye tot gevolg sal hê en die nadelige gevolge daarvan te versag;
2.3.4.2 die metode van selektering bepaling van die predikant(e) wie se dienste beëindig gaan word
in die geval van medeleraarskap; en
2.3.4.3 voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket).
2.3.5 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam voorsien skriftelik aan die predikant(e) met
wie oorleg gepleeg word:
2.3.5.1 die redes vir die beoogde diensbeëindiging;
2.3.5.2 alternatiewe wat oorweeg is voordat diensbeëindiging voorgestel is en die redes waarom elk
van die alternatiewe verwerp is;
2.3.5.3 die aantal predikante wat waarskynlik geraak gaan word in die geval van medeleraarskap;
2.3.5.4 die voorgestelde metode van selektering bepaling van welke predikant(e) se diens beëindig
moet word in die geval van medeleraarskap;
2.3.5.5 die datum waarop die diensbeëindiging waarskynlik van krag sal word;
2.3.5.6 die voorgestelde voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket);
2.3.5.7 enige bystand wat die kerkraad beoog om aan te bied; en
2.3.5.8 die moontlikheid van ’n toekomstige beroep.
2.3.6 Die betrokke predikant(e) word geleentheid gebied om vertoë te rig oor enige aangeleentheid
waaroor oorleg gepleeg word, en die kerkraad en ring se gevolmagtigdes oorweeg die vertoë
en reageer daarop. Indien die kerkraad en ring se gevolmagtigdes nie daarmee eens is nie,
word redes daarvoor verstrek.
2.3.7 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam selektering bepaal die predikant(e) wie se
diens beëindig gaan word volgens maatstawwe waaroor die oorlegplegende partye
ooreengekom het of wat, indien daar nie eenstemmigheid is nie, billik en objektief is.
2.3.8 By bereiking van ’n ooreenkoms, goedkeuring deur die kerkraad en na ondertekening daarvan
deur die oorlegplegende partye, beëindig die kerkraad die diens van die predikant(e). Indien
daar nie eenstemmigheid is nie, besluit die werkgewer kerkraad in oorleg met die ring of sy
gevolmagtigde op billike en objektiewe wyse in die lig van die voorgeskrewe voorsiening.
Diensbeëindiging weens bedryfsvereistes geskied met behoud van die bevoegdheid van
predikant en die uitreiking van die Akte van Demissie.
2.3.9

18

In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, ondersoek die kerkvergadering
se gevolmagtigdes taakspan/kommissie/diensgroep wat die diensverhoudinge en fondse
hanteer in oorleg met die sinodale regs-/ kerkordekommissie/diensgroep die saak formeel.

Voorbeelde is: voortgesette diens teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, tentmakerbediening,
aanstelling in ’n ander pos, standplaasverwisseling en kombinasie.
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Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.3.2 tot 2.3.8 hierbo, en indien nodig aangepas, word
nagekom.
2.4

Gemeente/kerkverband se bedieningsvereistes

’n Predikant se diensverhouding kan ook weens die gemeente/kerkverband se veranderde
tegnologiese behoeftes (bv. gebrekkige rekenaarvaardigheid), strukturele aanpassings (bv.
oortollige poste by kombinering, eenwording of samesmelting van gemeentes),
bedieningsvereiste (bv. demografiese- en taalveranderinge van die lidmate) of soortgelyke
behoeftes omstandighede (bv. nood en oorlewing van die gemeente, die werknemer predikant
se onaanpasbaarheid) van die gemeente/kerkverband beëindig word.
2.4.1 Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n predikant nie meer aan die
bedieningsvereiste van die gemeente voldoen nie, word die saak op die agenda van die
kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan die
ring:
2.4.1.'LHNHUNUDDGZ\VތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van
die kerkraad waarin die gevolmagtigdes kommissie/taakspan/diensgroep wat die
diensverhoudinge hanteer, verteenwoordig is, ten minste een lid van die laaste
ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid deur die
sinode se gevolmagtigde aangewys.
2.4.1.2 Die kerkraad, se gevolmagtigde ondersoekliggaam bepaal die omvang van die
bedieningsbedryfsvereistes waaraan die predikant nie voldoen nie en wend daadwerklike
pogings aan om oplossings te soek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.1.2 tot 2.1.8 en/of
2.3.2 tot 2.3.8 (wat ook al van toepassing is) hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg.
2.4.2
In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs/ kerkordekommissie/diensgroep, die bedieningsvereistes waaraan die predikant nie voldoen
nie formeel te ondersoek. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.4.1.2 hierbo, en indien nodig
aangepas, word nagekom.
2.5

Voorsiening
In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:
2.5.1 Diensbeëindiging weens gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering of
disfunksionele verhoudings
2.5.1.1

2.5.1.2

In die geval van diensbeëindiging weens onbekwaamheid, ’n uittreeloon/ skeidingspakket
gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van
aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer vir die eerste dertien jaar en daarna een
week per voltooide jaar. Dit word bereken teen die geldende ooreengekome TKVI (totale
koste vir indiensneming). ,. asook reëlings in verband met pensioendekking en die werkgewer
se bydraes tot die mediese fonds en groepsversekering vir hierdie periode. In die verband
geld ’n minimum van 4 weke en ’n maksimum van 26 weke.
Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.

2.5.2 Diensbeëindiging weens mediese ongeskiktheid
2.5.2.1

2.5.2.2

19

Wanneer ’n predikant se diens weens mediese ongeskiktheid beëindig moet word daarvoor
kwalifiseer, ontvang die persoon ongeskiktheidsvoordele volgens die bepalinge van die
sinodale pensioenfonds (vergelyk Artikel 14 van die Kerkorde). 19
In die geval waar ’n reglement wat ongeskiktheidsvoordele reël nie van toepassing is nie, ’n
uittreeloon/skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes
vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer vir die eerste
dertien jaar en daarna een week per voltooide jaar. Dit word bereken teen die geldende
ooreengekome TKVI (totale koste van indiensneming) asook reëlings in verband met
pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en

Kerkrade moet hulle voor die beëindiging van diens weens mediese ongeskiktheid vergewis van die bepalinge
van die betrokke reglement.

143

2.5.2.3

groepslewensversekering vir hierdie periode. In die verband geld ’n minimum van 4 weke en
’n maksimum van 26 weke.
Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.

2.5.3 Diensbeëindiging weens die gemeente/kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes
2.5.3.1 In die geval van diensbeëindiging weens die gemeente/kerkverband se finansiële onvermoë
of ander bedryfsvereistes, ’n uittreeloon/skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se
lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke
werkgewer vir die eerste dertien jaar en daarna een week per voltooide jaar. Dit word bereken
teen die geldende ooreengekome TKVI (totale koste van indiensneming)., asook reëlings in
verband met pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en
groepslewensversekering vir hierdie periode. In die verband geld ’n minimum van 4 weke.
2.5.3.2 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.
3.
3.1

APPÈL
,QDOOHJHYDOOHYDQGLHQVEHsLQGLJLQJKHWGLHSUHGLNDQWGLHUHJWRWDSSqOLQJHYROJH$UWLNHOYDQ
die Kerkorde en die Reglement vir Appèl of Beswaar. By diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7
van die Kerkorde word die predikant oor die rede ingelig en herLQQHUDDQGLHUHJWRWDSSqO

3.2

In die geval van die verlies van bevoegdheid (indien van toepassing by Artikel 12.7.1 van die
Kerkorde  KHW ¶Q SUHGLNDQW GLH UHJ WRW DSSqO QD GLH moderamen/Algemene Sinode (vergelyk
Artikel 65.2 van die Kerkorde).

4.3 Reglement 18 (Aanvullende verslag).
Reglement 18 is terug verwys vir gesprek met lede van die vergadering.

4.3.1 Aanbeveling: Die AS keur die volgende wysigings goed ten opsigte van Reglement 18:

INLEIDENDE UITGANGSPUNTE BY REGLEMENT 17 EN 18
1.1

1.2

1.3

1.4

Indien GLH JHEUHNNLJH EHGLHQLQJVYDDUGLJKHLG GLHQVOHZHULQJ RI PHGLHVH RQJHVNLNWKHLG YDQ ƌ
predikant ondersoek word, word dit volgens die prosedures in reglement 17 (Reglement vir die
bestuur van diensverhoudings vir predikante by ongeskiktheid en onvermoë) hanteer.
Indien die kerkvergadering ondersoek wil instel of gebrekkige bedienings- of bedryfsvereistes tot
ƌ PRRQWOLNH GLHQVEHsLQGLJLQJ YDQ GLH SUHGLNDQW NDQ OHL ZRUG GLW YROJHQV GLH SURVHGXUHV LQ
reglement 17 hanteer.
,QGLHQ ƌ SUHGLNDQW YDQ OHHUGZDOLQJ HQRI ZDQJHGUDJ LQ OHZHQVZ\VH EHVNXOGLJ ZRUG ZRUG GLW
volgens die prosedures in Reglement 18 (Reglement vir Kerklike Dissipline en Vermaning) van
die Kerkorde hanteer.
Kerkvergaderinge moet van enige besluit, wat kragtens reglement 17 en 18 van die Kerkorde oor
ƌSUHGLNDQWJHQHHPZRUGDDQGLH$OJHPHQH7DDNVSDQ3UHGLNDQWHVDNH kennis gee.

REGLEMENT 18
REGLEMENT VIR TUG EN DISSIPLINE VERMANING
Hierdie reglement handel oor die hantering van kerklike dissipline t.o.v. die leer en lewe van
lidmate en ampsdraers
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PROLOOG
Wanneer van reglement 18 gebruik gemaak word, moet dit geskied binne die konteks van Kerkorde
artikels 1 en 2se “gegrond op die Bybel,” wat impliseer dat die inhoud en gees van die Bybel bepalend
is vir hoe die letter van die Kerkorde geïnterpreteer word.
Dat die Woord van God se voorskrifte bepalend moet wees vir hoe die tug hanteer moet word, word
eksplisiet aangedui in artikel 59: “Kerklike opsig word gehou en kerklike tug en dissipline uitgeoefen…
volgens voorskrifte van die Woord van God; die Belydenisskrifte; die Kerkorde en ander bepalings van
die Kerk; die diensooreenkoms.“ Hierdie volgorde beteken dat daar `n bepaalde rangorde is in wat in
ag geneem moet word.
Die eer van God, die heil van die Kerk (gemeente ingesluit) en die behoud van die sondaar is drie
lense waarmee na die saak gekyk word. Die eer van God en die heil van die kerk kan nie gedien word
as die behoud van die sondaar en optrede wat daarop gemik is, nie deeglik in ag geneem word nie.
Reglement 18 mag nooit so vertolk word of gebruik word dat dit die aard van die kerklike opsig en tug
misken nie. Artikel 60 bepaal: “Die kerklike opsig en tug dra ’n geestelike karakter en pas by die kerk
as ’n geloofs- en ’n liefdesgemeenskap. Opsig en tug word dus op ’n kerklike wyse en met geestelike
middele uitgeoefen. Amptelike kerklike opsig en tug is pastoraal-kerkregtelik van aard en moet uit ’n
Bybelse en geestelike oogpunt billik en regverdig toegepas word.”
Verder geskied die toepassing van reglement 18 teen die agtergrond dat die lidmaat by die aflegging
van belydenis van geloof en die ampsdraer hom by legitimasie, ordening en bevestiging onderwerp aan
die kerklike opsig en tug. Daarmee lê hy saam met ander lidmate en ander ampsdraers 'n eed af om
hom verantwoordbaar te hou aan die Woord, die belydenisskrifte en waardes wat gepas is vir lidmate
en ampsdraers en versoek hy die geloofsgemeenskap om hom daaraan te hou en te vermaan en te
tug wanneer sy leer en lewe in stryd is daarmee in so 'n mate dat dit sy getuienis, geloofwaardigheid
en die heil van die liggaam van Christus tot nadeel strek.
Teen hierdie agtergrond geskied 'n tugondersoek met die oog op die vasstelling- en
billike beoordeling van die feite en die waarheid. Die tugliggaam tree nie op as "regter"
nie, maar as 'n besorgde lid van die liggaam van Christus wat soek na weë en middele
vir hoe daar gehandel kan word om die eer van God, die welwese van die liggaam van
Christus, asook die behoud van die sondaar ten beste te dien.

1.

SAMESTELLING VAN DIE KERKLIKE TUGLIGGAAM

1.1

Tugverhore na beweerde tugwaardige sondes en/of dissiplinêre oortredings wat as wangedrag
geklassifiseer kan word 20 Ondersoeke na beweerde optrede, uitsprake of dissiplinêre

20

Wangedrag deur ’n predikant as werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige
sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as lidmaat en
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oortredings wat as tugwaardige sondes geklassifiseer kan word, word deur ’n kerklike liggaam
hanteer wat óf die kerkvergadering self kan wees óf ’n gevolmagtigde tugliggaam van die
kerkvergadering met tug- en vermanende verantwoordelikheid hanteer.
1.2

Elke kerkvergadering of sy gevolmagtige (bv. ringskommissie), besluit self of hy die
tugondersoek self gaan doen en of daar van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik gemaak gaan
word.

1.32

1.3

Kerkraadstugliggaam
Indien ’n kerkraad van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik maak om ’n tugondersoek te doen,
wys Die kerkraad ’n tugliggaam van ten minste vyf lede aan. Die gevolmagtigde tugliggaam van
die kerkraad bestaan uit ten minste drie lede aan. Hierdie tugliggaam word saamgestel uit
minstens drie twee ouderlinge van die gemeente soos deur die kerkraad aangewys en minstens
twee lede HHQSUHGLNDQWRXGHUOLQJYDQƌDQGHUULQJVJHPHHQWH soos deur die ringskommissie
aangewys. Minstens een vrou moet, hetsy deur aanwysing of koöpsie, op die tugliggaam dien,
en indien die geïmpliseerde of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die
tugliggaam dien. Ander kundige lidmate van binne of buite die gemeente kan ook gekoöpteer
word as volwaardige lede van die tugliggaam.
ƌ.HUNUDDGRIV\JHYROPDJWLJGH EYGLHGDJEHVWXXU NDQPHWRSJDDIYDQUHGHVRRNYHUVRHN
GDWƌULQJVWXJOLJJDDPRIƌDQGHUNHUNUDDGGLHRQGHUVRHNEHKDUWLJ
Ringstugliggaam
Indien ’n ring van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik maak in ’n tugondersoek, verwys die
ring of sy gevolmagtigde die aangeleentheid na die ringstugliggaam vir hantering. Die
gevolmagtigde ULQJVWXJOLJJDDPEHVWDDQXLWތQPLQLPXPYDQY\IOHGHZDDUYDQGULHOHGHGHXU
die ring of sy gevolmagtigde aangewys word en minstens twee lede deur die sinode sinodale
regskommissie/kerkorde kommissie/taakspan/diensgroep of sy gevolmagtigde aangewys
word. +LHUGLH QDPH ZRUG XLW ތQ O\V YDQ JRHGJHNHXUGH OHGH DDQJHZ\V ZDW E\ GLH YRULJH
sinodevergadering en ringsvergadering goedgekeur is vir die doel. Die ringskommissie stel in
oorleg met die sinodale regspan die ringstugliggaam saam. Minstens een lid van die
ringstugliggaam moet, hetsy deur aanwysing of koöpsie, vroulik wees, en indien die
geïmpliseerde of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die tugliggaam dien.
Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede
van die ringstugliggaam. Al die lede moet die goedkeuring van die betrokke partye wegdra.
Besware oor lede van die ringstugliggaam deur enige van die partye moet met opgaaf van
redes geskied en word deur die ringstugliggaam in oorleg met die ring of sy gevolmagtigde
hanteer. Die ringstugliggaam het finale besluitnemingsbevoegdheid by die beslegting van enige
beswaar oor sy samestelling.

1.4

1.5

ƌ5LQJRIV\JHYROPDJWLJGH EYULQJVNRPPLVVLH NDQPHWRSJDDIYDQUHGHVRRNYHUVRHNGDW Q
ander ring dit namens hom doen of dat die sinode of sy gevolmagtigde lede aanwys om dit
namens hom te doen (vgl. 1.8 hieronder). Die ring of sy gevolmagtigde wys hierdie persone
aan as sy gevolmagtigde tugliggaam.

1.56

1.67

Algemene bepalings oor die tugliggaam
ƌ .HUNUDDGVOLG Enige lid wat in ’n kerklike tugliggaam dien en aan ’n verhoor tugondersoek
deelneem, behou sittingsreg in die tugliggaam tot die ondersoek voltooi is. al verstryk die
kerkraadslid se ampstermyn tydens die duur van die verhoor..
Indien ’n situasie ontstaan waartydens óf die tugliggaam óf die aangeklaagde/geïmpliseerde
oordeel dat ’n regverdige en billike verhoor ondersoek nie kan plaasvind met die huidige
samestelling van die kerklike tugliggaam nie, het beide die reg om, met opgaaf van rede(s),

ampsdraer in verband met gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan
word. Die term dissipline word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as werknemer in
verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre
verhoor kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én
dissiplinêre verhoor verwys.
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aansoek te doen dat ’n ander tugliggaam saamgestel word om die verhoor tugondersoek te
hanteer behartig. Die tugliggaam het in oorleg met die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
finale besluitnemingsbevoegdheid by die beslegting van enige beswaar oor sy samestelling.
1.6,QJHYDOYDQƌkerklike verhoor tugondersoek deur die kerkraad of sy gevolmagtigde, word die
ring of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander tugliggaam aan te wys om as gevolmagtigde van
die betrokke kerkraad die ondersoek te doen.
1.67.2 In geval van ’n kerklike verhoor tugondersoek deur die ringstugliggaam, word die sinode of sy
gevolmagtigde versoek om ’n ander tugliggaam aan te wys om as gevolmagtigde van die
betrokke ring die ondersoek te doen.
1.8

TUGWAARDIGE
WANGEDRAG:
PREDIKANTE 21
PROPONENTE, EMERITI, EN LIDMATE

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.63
2.74

3.
21

,QGLHQƌJHYROPDJWLJGHWXJOLJJDDPYDQGLHULQJ VRRVLQSDUYHUZ\V EHQHZHQVƌVLWXDVLH
soos in punt 1.7, nie die tugondersoek kan hanteer nie, kan die kerkvergadering of sy
gevolmagtigde, by hoë uitsondering en met goeie opgaaf van redes, die betrokke sinode of sy
JHYROPDJWLJGH YHUVRHN RP ƌ JHYROPDJWLJGH WXJOLJJDDP VDDP WH VWHO RP GLH WXJRQGHUVRHN
namens die ring te behartig (vgl. 1.5 hierbo). Indien die sinode of sy gevolmagtigde oordeel dat
die versoek meriete dra, wys die sinodale regs/kerkorde kommissie/taakspan/diensgroep of sy
gevolmagtigde minstens drie persone aan om die tugondersoek namens die ring of kerkraad te
behartig. Die ring of sy gevolmagtigde wys hierdie persone aan as sy gevolmagtigde
WXJOLJJDDP0LQVWHQVHHQOLGYDQGLpWXJOLJJDDPPRHWƌYURXZHHVHQLQGLHQGLHJHwPSOLVHHUGH
of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die tugliggaam dien. Ander kundige
lidmate kan ook deur dié tugliggaam gekoöpteer word as volwaardige lede.
SONDES:

AMPSDRAERS,

ƌTug- en/of dissiplinêre verhoor teen ƌ7XJondersoek RRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQRIOHZH van
’n predikant wat in diens van ’n gemeente is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde
tugliggaam van die ring (vgl. 1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
’n Tugverhoor teen Tugondersoek RRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQRIOHZH van ’n predikant wat in
diens van die kerkverband is, ƌ HPHULWXV RI ƌ SURSRQHQW geskied deur die ring of sy se
gevolmagtigde tugliggaam, onder wie se opsig die predikant, emeritus of proponent staan (vgl.
1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
’n Dissiplinêre ondersoek teen ’n predikant wat in diens van die kerkverband staan, geskied
deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, in wie se diens die predikant
staan.
Indien die dissiplinêre ondersoek teen ’n predikant ook ’n ondersoek na ’n tugwaardige sonde
insluit, wys die betrokke ring in oorleg met die ander kerkvergadering ’n gevolmagtigde tug- en
dissiplinêre liggaam aan, en bekragtig die ring die bevindinge en tugmaatreëls, terwyl die ander
kerkvergadering die bevindinge en dissiplinêre maatreëls bekragtig.
ƌ7XJRQGHUVRHNRRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQOHZHYDQ¶QRXGHUOLQJRIGLDNHQJHVNLHGGHXUGLH
ring of sy gevolmagtigde tugliggaam (vgl. 1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
ƌ7XJRQGHUVRHN RRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQOHZHYDQƌOLGPDDWYDQGLHJHPHHQWH DQGHUVDV
ampsdraers, emeriti en proponente) geskied deur die kerkraad of sy gevolmagtigde tugliggaam
(vgl. 1.1, 1.2 en 1.3).
AANBRING VAN KLAG, NADELIGE GERUG OF VERSLAG

Wangedrag deur ’n predikant as werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige
sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as lidmaat en
ampsdraer in verband met gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan
word. Die term dissipline word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as werknemer in
verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre
verhoor kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én
dissiplinêre verhoor verwys.
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3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

4.
4.1

Die tugwaardige sondes waarna in Artikel 61 van die Kerkorde en dissiplinêre oortredings
waarna in Artikel 63 van die Kerkorde verwys word, kom op een van drie maniere voor die
betrokke kerkvergadering:
deur ’n nadelige gerug; of
deur ’n skriftelike klag; of
deur ’n skriftelike verslag aan die kerkvergadering wat voortvloei uit amptelike werksaamhede
van die gevolmagtigde van die kerkvergadering wat die diensverhoudinge hanteer.
AANVANKLIKE HANTERING VAN DIE KLAG, NADELIGE GERUG OF VERSLAG
By ontvangs van ’n klag, gerug of verslag en vóórdat besluit word om dit te verhoor:
Enige klag, nadelige gerug of verslag word deur 'n kerkvergadering of sy gevolmagtigde (bv.
ringskommissie) in ontvangs geneem en na die gevolmagtigde tugliggaam wat hy aanwys,
verwys vir hantering

4.2
Voordat die gevolmagtigde tugliggaam besluit om die aangeleentheid formeel te ondersoek:
4.12.1 word die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam gesuiwer van die persone oor wie die
klag, nadelige gerug of verslag gaan, asook van die klaer of aanbringer van die gerug of verslag;
4.12.2 stel die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam deur die insameling van relevante
dokumente en verhelderende gesprekke eers vas of die klag, nadelige gerug of verslag tot ’n
verhoor na ’n beweerde tugwaardige sonde(s) en/of dissiplinêre oortreding(s) in die geval van
wangedrag kan lei formele tugondersoek sal lei; (Die aard van hierdie vasstelling word aan die
diskresie van die tugliggaam oorgelaat en moet so gedoen word dat die moontlike ondersoek
nie daardeur benadeel word nie.) en;
4.12.3 probeer die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam eers om, waar toepaslik, die saak
deur herderlike sorg, versoeningsaksie, verhelderende gesprekke, kerklike mediasie of die
hantering daarvan as ’n geskil, op te los. Indien so ’n proses nie die gewenste resultaat lewer
nie, gaan die verhoor voort word 'n formele tugondersoek gedoen.
4.23
Indien besluit word om ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding nie te
verhoor nie nie 'n tugondersoek na die leer, lewe van die aangeklaagde/geïmpliseerde te doen
nie, moet die klaer of aanbringer van die nadelige gerug of verslag, asook die
aangeklaagde/geïmpliseerde, skriftelik daarvan in kennis gestel word, met opgaaf van redes.
4.34
’n Klag, nadelige gerug of verslag wat ontvang word, word nadat dit ter tafel geneem is, die
besit van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam en kan nie sonder
toestemming van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam teruggetrek
word nie.
4.45
Indien ’n aangeklaagde/geïmpliseerde lidmaat of ampsdraer voor of tydens ’n verhoor na
aanleiding van ’n klag, gerug of verslag oor die persoon ’n tugondersoek bedank, gaan die
betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam voort om die aangeleentheid te
ondersoek, die nodige besluit(e) te neem en die Algemene Taakspan Predikantesake, asook
die kerkvergadering aan wie aangeklaagde verbonde was voor die bedanking, skriftelik daarvan
in kennis te stel.
5.
5.1

5.1.1

5.1.2

OPSKRIFSTELLING VAN DIE KLAG DEUR DIE GEVOLMAGTIGDE TUGLIGGAAM
Indien besluit word om die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding klag,
nadelige gerug of verslag te ondersoek, word die aanklag waarteen die
aangeklaagde/geïmpliseerde verwerend moet optree dit deur die gevolmagtigde tugliggaam op
skrif gestel.
In die geval van ’n klag of nadelige gerug kan die tugliggaam die klaer of die aanbringer van
die gerug adviseer bystaan met betrekking tot die formulering van die aanklag, sonder om die
wese en inhoud daarvan te verander. Die geformuleerde klag word per handtekening deur die
klaer as korrek bevestig.
In die geval van ’n verslag formuleer die tugliggaam self die beweerde tugwaardige sonde en/of
dissiplinêre oortreding wat verhoor moet word klag.

148
5.2

’n Geformuleerde aanklag wat ondersoek word, moet skriftelik die aard, plek en tyd van die
beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding van die beweerde tugwaardige
sonde ten opsigte van leer en lewe vermeld.

6.

BESORGING VAN DIE KLAG
Die klagskrif moet ten minste 7 dae vóór die aanvang van die tugondersoek skriftelik aan die
aangeklaagde/geïmpliseerde besorg word. Die kerkraad van die aangeklaagde/geïmpliseerde
word in kennis gestel van die ondersoek en datum.

7.

DIE MOONTLIKHEID VAN STUITING VAN AMPSDRAERS, EMERITI EN
PROPONENTE
By beweerde ergerlike wangedrag ƌ RRUWUHGLQJ LQ OHHU HQRI OHZH 22 (onder meer owerspel,
onsedelikheid, seksuele teistering, molestering, pornografie, egskeiding, moord, aanranding,
meineed, diefstal, bedrog, rassisme, haatspraak, laster en leerdwaling) deur ’n ampsdraer,
emeritus of proponent mag die ring of sy se gevolmagtigde tugliggaam, na ontvangs van die
klag, nadelige gerug of verslag, die aangeklaagde/geïmpliseerde in die diens stuit om enige
ampsdiens te verrig. Die betrokke kerkvergadering of gevolmagtigde tugliggaam moet die
aangeklaagde/geïmpliseerde ampsdraer, emeritus of proponent vooraf skriftelik kennis gee van
die voorneme om die persoon in die amp te stuit voorgenome stuiting. Hierdie kennisgewing
moet ’n kort en saaklike uiteensetting bevat van die beweerde ergerlike wangedrag oortreding
in leer en/of lewe en die aangeklaagde/geïmpliseerde uitnooi inlig dat om skriftelike vertoë te
gerig mag word voordat ’n besluit tot stuiting gefinaliseer word.
Hierdie stuiting geskied met kennisgewing aan die aangeklaagde/geïmpliseerde en die
kerkvergadering/instansie in wie se diens die persoon staan.
Stuiting behels die opskorting van lidmaatsregte en ampsvoorregte ampspligte. Stuiting is nie
’n tug- en/of dissiplinêre handeling of -maatreël nie, maar dien slegs om al die betrokkenes te
beskerm en ’n vry en regverdige verhoor ondersoek moontlik te maak. Dit geld in die geval
waar die beZHHUGHRRUWUHGLQJLQOHHUHQRIOHZHYDQVRDDUGHQRPYDQJLVGDWGLWƌQHJDWLHZH
impak op die uitvoering van die aangeklaagde/geïmpliseerde se ampspligte kan hê.

7.1

7.2
7.3

7.4

Stuiting kan hoogstens drie maande duur waarna die gevolmagtigde ringstugliggaam dit moet
ophef of die voortsetting daarvan by die ring of sy gevolmagtigde (bv. ringskommissie) moet
motiveer met die opgaaf van redes.

7.5

Lewensonderhoud word nie tydens stuiting van enige aard opgeskort nie.

8.

DIE MOONTLIKHEID VAN ’N VOORLOPIGE ONDERSOEK

8.1

Die tugliggaam kan ’n voorlopige ondersoek deur van sy lede laat doen. Die doel van die
YRRUORSLJHRQGHUVRHNLVRPLQOLJWLQJYLUGLHYHUKRRULQWHZLQHQYLUGLHWXJOLJJDDPތQDDQGXLGLQJ
te gee oor die verloop van die kerklike verhoor.

8.1.1 Die lede wat die voorlopige ondersoek doen, berei ’n verslag voor vir die tugliggaam wat tot ’n
bevinding(e) oor die verdere ondersoek moet kom.
8.1.2 Die verslag moet slegs feitelike inligting betreffende die voorlopige ondersoek bevat, naamlik:
8.1.2.1 ’n beskrywing van die inhoud en verloop van die ondersoek; en
8.1.2.2 stawende skriftelike bewyse.
8.1.3 Die verslag bevat geen bevinding(e) na aanleiding van die ondersoek of aanbevelings
betreffende skuld of onskuld en moontlike tug- en of dissiplinêre maatreëls nie.
8.2

22

Die verslag van die voorlopige ondersoek dien voor die tugliggaam wat ’n bevinding(e) maak en
besluite neem tydens die verhoor van die aanklag(te).

Ergerlike wangedrag ƌ 2RUWUHGLQJ LQ OHHU HQRI OHZH kan onder meer die volgende behels: owerspel,
onsedelikheid, egskeiding, moord, meineed, diefstal, bedrog, rassisme, en leerdwaling.
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8.3

Die vereistes vir die voorlopige ondersoek is dieselfde as dié vir die tugliggaam wat tot die finale
bevinding(e) en besluite moet kom (behalwe 9.1.6).

8.4

Deelname aan ’n voorlopige ondersoek ontneem hierdie lede nie van sittingsreg in die betrokke
kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam nie.

98. VEREISTES VIR ’N TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE VERHOOR TUGONDERSOEK
98.1 Ooreenkomstig Artikel 59.2 van die Kerkorde gee die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
tugliggaam aan die volgende uitvoering tydens die verhoor tugondersoek:
98.1.1 Niemand met ’n botsende belang ten opsigte van die persoon/saak wat verhoor ondersoek word,
mag deel wees van ’n gevolmagtigde WXJOLJJDDP ZDW ƌ tug- en/of dissiplinêre verhoor
tugondersoek doen en besluite daaroor neem nie.
98.1.2 Die gevolmagtigde tugliggaam word gesuiwer van die alle partye met botsende belange. Dit is
die klaer(s), aanbringer(s) van die nadelige gerug of verslag, die aangeklaagde(s), moontlike
getuies, persone wat in die eerste of tweede graad aan die partye verwant is en ander persone
wat een of ander persoonlike belang by die saak het.
98.1.3 Vergaderings wat tug- en/of dissiplinêre verhore tugondersoeke hanteer, is geslote vergaderings.
98.1.4 Die gevolmagtigde tugliggaam het die reg om vooraf voldoende getuienis en inligting te versamel
ter voorbereiding van die ondersoek. (Sien ook 4.2.2 en 4.2.3 van hierdie reglement.)
98.1.45 Klaer(s), aangeklaagde(s) en getuies moet voldoende geleentheid kry om hulle saak te stel.
8.1.6 Die doel van die tugondersoek is om die eer van God, die welwese van die kerk en die behoud
van die sondaar te dien (Sien Kerkorde artikel 59). Die tugondersoek fokus op die vasstelling van
die werklike feite, 'n soeke na die waarheid en die billike beoordeling daarvan in die lig van die
Skrif, belydenisskrifte en die Kerkorde. Die tugliggaam tree nie op as 'n "regter" tussen twee
strydende partye nie, maar as 'n besorgde lid van die liggaam van Christus wat deur hierdie
"insident" benadeel word (seergekry het) en soek na weë en middele vir hoe daar opgetree kan
word om die eer van God, die welwese van die liggaam van Christus, asook en die behoud van
die sondaar ten beste te dien.
98.1.57 Die partye is nie geregtig op iemand wat namens hulle optree nie, maar kan bygestaan word
deur ‘n enige NG Kerklidmaat van die eie of ’n ander gemeente. Indien die klag(te) van sodanige
ergerlike aard is dat die aangeklaagde/geïmpliseerde uit diens van die gemeente/kerkverband
ontslaan kan word, het die gevolmagtigde tugliggaam die diskresie om op versoek van enige van
die partye regsverteenwoordiging in adviserende hoedanigheid (vgl. punt 8.1.6 hierbo) aan die
party(e) toe te staan.
98.1.8 Die lede van ’n gevolmagtigde tugliggaam wat tot ’n bevinding(e) en besluit(e) in ’n tug- en/of
dissiplinêre verhoor tugondersoek kom, moet almal vir die volle duur van die verhoor ondersoek
teenwoordig wees.
98.1.69 Die verhoor ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding van ’n
klag vind deurentyd plaas in die teenwoordigheid van die klaer(s) en die aangeklaagde(s). Vrae
deur al die aanwesiges kan oor en weer gestel word. Die betrokke tugliggaam kan self ook
getuies oproep en getuienis aanbied om tot ’n behoorlike bevinding in sy verhoor te kom. Die
partye self kan in die loop van die saak verdere getuienis aanbied om lig op die saak te werp.
8.1.10 Die gevolmagtigde tugliggaam moet so ver moontlik binne veertien dae na ontvangs van die
klagte met sy verrigtinge begin en dit so ver moontlik binne ses weke na die aanvang van die
ondersoek afhandel. Redes moet aan die betrokke kerkvergadering gegee word waar nie by
hierdie tydsraamwerk gehou kon word nie.
98.1.711
Indien enige van die partye weier om in die tugondersoek voor die betrokke kerklike
tugliggaam te verskyn of die voortgang van die verhoor tugondersoek verhinder, kan die
gevolmagtigde tugliggaam
met opgaaf van rede(s) die verhoor ondersoek in afwesigheid
van die party(e) voortsit.
98.1.912
Ná die aanhoor van die partye en die getuies, kom die gevolmagtigde tugliggaam tot
sy 'n
skriftelike bevinding wat op skrif gestel word. ,QGLHQ ތQ DDQJHNODDJGHJHwPSOLVHHUGH
aan ’n tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding In die geval waar die aangeklaagde
skuldig bevind word word getuienis eers ter versagting en verswaring aangehoor alvorens daar
op ’n tug- en/of dissiplinêre maatreël besluit word. vorm getuienis ter versagting of verswaring
deel van die totale ondersoek en hoef dit nie afsonderlik hanteer te word nie
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98.1.1013
Die bevinding(e) oor skuld of onskuld en besluit(e) oor die toepassing van ’n tug en/of
dissiplinêre maatreël(s) deur ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam, gaan met
opgaaf van redes gepaard.
9. APPÈL TEEN DIE BEVINDING VAN ‘N GEVOLMAGTIGDE TUGLIGGAAM
:DQQHHUƌOLGPDDWDSSqOZLODDQWHNHQWHHQGLHEHYLQGLQJHQRIWXJ- HQGLVVLSOLQrUHPDDWUHsOYDQƌ
kerkvergadering of sy gevolmagtigde, moet dit ingevolge die bepalings van die Reglement vir
Appèl en beswaar gedoen word.
,QJHYDOOHYDQGLHQVEHsLQGLJLQJWUHHGLWHHUVLQZHUNLQJZDQQHHUGLHW\GSHUNYLUDSSqOVRRVJHUHsO
deur die Reglement vir Appèl en beswaar geëindig het. Die betrokke ampsdraer word in sy
ampspligte gestuit tot op daardie datum.
9.3 In gevDOOHYDQGLHQVEHsLQGLJLQJHQZDDUDSSqODDQJHWHNHQZRUGVNRUWGLHEHWURNNHNHUNYHUJDGHULQJ
wat die bevinding gemaak het, die diensbeëindiging onmiddellik op by die ontvangs van die
DSSqO'LHEHWURNNHDPSVGUDHUZRUGLQV\DPSVSOLJWHJHVWXLWWRWE\GLHDIKDQGHOLQJYDQGLHDSSqO
:DQQHHUGLHDSSqOQLHJHKDQGKDDIZRUGQLHWUHHGLHGLHQVEHsLQGLJLQJRQPLGGHOOLNLQZHUNLQJ
9.4

Lewensonderhoud word nie tydens stuiting van enige aard opgeskort nie.

10. KOSTE
10.1 Die koste van ’n tug- en of dissiplinêre verhoor tugondersoek, wat koste vir duplisering van
dokumente, reis- en vergaderkoste en ander uitgawes insluit, is vir die rekening van die betrokke
kerkvergadering. Die sinode neem verantwoordelikheid vir die sinoGDOH OHGH ZDW RS ƌ
gevolmagtigde tugliggaam aangewys is.
10.2 Alle koste wat deur die partye self aangegaan is om óf die klag in te dien en/of die klag te
verdedig, sowel as vir die koste van hulle getuies is vir hulle eie rekening.
11.

VOORSIENING IN DIE GEVAL VAN DIENSBEËINDIGINGE IN TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE
VERHORE TUGONDERSOEKE VAN PREDIKANTE

In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:
11.1 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof
van Predikante.
11.2 In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien.
11.3 In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud,
toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum.
12

KENNISGEWING VAN BEVINDING IN GEVAL VAN PREDIKANTE

12.1 In alle gevalle waar die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam ’n dissiplinêre maatreël
teenoor bevinding ten opsigte van 'n proponent, predikant, of emeritus gemaak het (selfs al het
die persoon bedank – vergelyk 3.4 4.5 hierbo), word die sinodale regs-/kerkordekommissie én
die Algemene Taakspan Predikantesake binne 14 dae deur die tugliggaam voorsien van die
skriftelike bevinding(e) en die besluit(e). word daarvan binne twee dae aan die betrokke kerkraad
en die ring kennis gegee. Indien moontlik moet die voorsitter van die tugliggaam self die kerkraad
en gemeente hiervan inlig. Hierna word die bevinding en besluite van die tugliggaam binne
veertien dae skriftelik aan die sinodale regskommissie/kerkordekommissie/taakspan/diensgroep
én die Algemene Taakspan Predikantesake verskaf.
12.2 Die Algemene Taakspan Predikantesake word deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
skriftelik in kennis gestel indien ’n party appelleer teen die bevinding en besluite van ’n tugliggaam
rakende ’n proponent, predikant of emeritus.
12.3 Die Algemene Taakspan Predikantesake word onverwyld deur die betrokke kerkvergadering of
sy gevolmagtigde in kennis gestel wanneer ’n tug- en of dissiplinêre maatreël tugmaatreël
opgehef word of ’n verdere tug- en of dissiplinêre maatreël tugmaatreël toegepas word rakende
’n proponent, predikant of emeritus.
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4.4 Reglement 19 (ATR Aanvullende verslag)
Reglement 19 is in geheel hersien.
4.4.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die hersiene Reglement 19 goed:

REGLEMENT 19

REGLEMENT VIR HERSIENING 5(9,6,( $33Ơ/
BESWAARSKRIF (GRAVAMEN) EN PROSEDURELE BESWAAR
+(56,(1,1* 5(9,6,( $33Ơ/%(6:$$56.5,) *5$9$0(1 PROSEDURELE BESWAAR
Doel en voorskrifte
$SSqO*UDYDPHQ5HYLVLHen Prosedurele Besware word gehou en uitgeoefen
1.1.1. tot eer van God;
1.1.2. tot heil van die Kerk of gemeente;
1.1.3. tot behoud van die sondaar;
1.2. volgens die voorskrifte van
1.2.1. die Woord van God;
1.2.2. Die Belydenisskrifte;
1.2.3. Die Kerkorde, Reglemente en ander Bepalinge van die Kerk.
2. REG TOT HERSIENING (REVISIE), APPEL (KERKRAAD, RING SINODE), LEERSTELLIGE
BESWAAR (GRAVAMEN), PROSEDURELE BESWAAR
2.1. Besluite van kerklike vergaderings is bindend, maar dit kan herroep, gewysig of vervang word by
wyse van hersiening (revisie), beswaarskrif leerstellige beswaar JUDYDPHQ RIDSSqO(in die geval van
kerkraad, ring, sinode). In die geval van die Algemene Sinode geskied dit deur middel van 'n
prosedurele beswaar.
2.1.1 Hersiening (Revisie)/hersiening behels die hersiening van ’n bestaande besluit, tydens dieselfde
of ’n volgende vergadering op versoek van ’n lid van die vergadering.
2.1.2 ‘n Leerstellige beswaar Beswaarskrif (Gravamen) is ‘n ernstige beswaar teen ‘n besluit wat die
Algemene Sinode geneem het oor leerstellige aangeleenthede en word gebruik om ’n ernstige beroep
hieroor op die Algemene Sinode te doen.
2.1.3. $SSqO en beswaar behels ’n beroep op ’n meerdere vergadering wanneer ’n lidmaat en/of
kerkvergadering beswaard voel 'n ernstige beswaar het oor ’n kerkvergadering se besluit.
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2.1.4 Appèl kan ook teen die besluite van die Algemene Sinode ingebring word 23 ƌ 3URVHGXUHOH
EHVZDDULVµQEHVZDDULQWHUPHYDQµQNHUNRUGHOLNHSURVHGXUHOHRQJHU\PGKHLGW\GHQVƌYHUJDGHULQJ
van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
2.2. HERSIENING (REVISIE) VAN BESLUITE
2.2.1 Prosedure en hantering van hersiening (revisie)
2.2.1.1 1.2 Besluite wat geneem is, mag alleen na vooraf kennisgewing deur ’n lid van die vergadering
en met die toestemming van die vergadering, in hersiening (revisie) geneem word. Kennisgewing
geskied óf tydens die vergadering waar die besluit(e) geneem is óf in die agenda vir die volgende
vergadering. (Sien Reglement van Orde)
2.2.1.2 1.3 Hersiening (Revisie) kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat in die
bespreking van die saak waaroor dit gaan, aan sekere aspekte daarvan glad nie of nie voldoende
aandag gegee is nie en/of daar later inligting na vore gekom het en/of omstandighede sodanig verander
het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.
2.2.1.3 1.2.2 Die aansoek om hersiening (revisie) word op skrif gestel, aan die vergadering voorgelê en
die vergadering beslis met meerderheidstem of die hersiening (revisie) toegestaan word. Indien
toegestaan, is die saak weer oop vir bespreking. Die aansoek om hersiening (revisie) moet duidelik
aandui watter besluite van die vergadering ter sprake is en hoe die besluite moontlik gewysig kan word.
2.2.1.4 1.2.2 Indien toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering
tot ’n gewysigde of ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word of herroep word.
7\GHQV GLH EHKDQGHOLQJ YDQ GLH DDQVRHN RP KHUVLHQLQJ UHYLVLH  NDQ ތQ QXZH YRRUVWHO RI
amendement(e) opnuut ingedien word. Die vergadering kan tot ’n gewysigde of ander besluit kom, of
die vorige besluit kan gehandhaaf of herroep word.
2.2.1.5 2.3.2 Indien die hersieningsvoorstel (revisie) goedgekeur is, vervang dit die vorige besluit(e).
2.2.2. 2.1 Besluite tydens die vergadering:
2.2.2.1 2.1.1 Wanneer kennis van hersiening (revisie) met betrekking tot besluite van dieselfde
vergadering gegee word, word die redes verstrek waarom hersiening (revisie) aangevra word, maar ‘n
beredenering van die saak waaroor die besluit handel, word nie toegelaat nie.
2.2.2.2 2.1.2 Nadat kennis van hersiening (revisie) gegee is, besluit die vergadering of hersiening
(revisie) toegestaan word.
2.2.2.3 2.1.3 Indien hersiening (revisie) toegestaan word, word die besluit tydens die vergadering in
behandeling geneem op ތn tyd soos deur die voorsitter gereël.
2.2.3

Besluite van die verlede:

2.2.3.1 Kerkraadsvergaderings:
2.2.3.1.1 Wanneer kennis van hersiening (revisie) gegee word, word die redes verstrek waarom
KHUVLHQLQJ UHYLVLH DDQJHYUDZRUGPDDUތQEHUHGHQHULQJYDn die saak waaroor die besluite handel,
word nie toegelaat nie.
2.2.3.1.2 Nadat kennis van hersiening (revisie) gegee is, besluit die vergadering of hersiening (revisie)
toegestaan word.

23

Vergelyk Artikel 23.4.

153
2.2.3.1.3 Indien hersiening (revisie) toegestaan word, word die besluLWE\ތQYROJHQGHYHUJDGHULQJLQ
behandeling geneem.
2.2.3.2 2.2.2 Meerdere vergaderings:
2.2.3.2.1 Besluite van meerdere vergaderings word na vooraf skriftelike kennisgewing in behandeling
geneem.
2.2.3.2.2 Verslae van kommissies en beskrywingspunte waar nuwe aanbevelings oor vorige besluite
gemaak word, word geag genoegsame skriftelike kennisgewing van hersiening (revisie) te wees.
3. 8. BESWAARSKRIF LEERSTELLIGE BESWAAR (GRAVAMEN)
3.1 ‘n Beswaarskrif Leerstellige beswaar (gravamen) is ‘n ernstige beswaar teen ‘n besluit wat die
Algemene Sinode geneem het ten opsigte van 'n leerstellige aangeleentheid.
Benewens reg van appèl ‘n kerkordelike prosedurele beswaar of hersiening (revisie), kan ’n lidmaat of ’n
kerkvergadering wat 'n ernstige beswaar op grond van die Skrif en die Belydenis teen ’n besluit van die
Algemene Sinode het, die beswaar by wyse van ’n beswaarskrif skriftelike leerstellige beswaar
(gravamen) of beswaarskrif aan die Algemene Sinode voorlê.
3.2 Die Algemene Taakspan Regte besluit oor die ontvanklikheid van die beswaarskrif leerstellige
beswaar (gravamen) met verslag aan die Moderamen van die Algemene Sinode.
3.3 Indien die beswaarskrif leerstellige beswaar (gravamen) ontvanklik is, word dit vir oorweging aan die
volgende Algemene Sinode voorgelê.
3.4 Indien die beswaarskrif leerstellige beswaar (gravamen) nie ontvanklik is nie word die beswaarde
skriftelik in kennis gestel van die redes waarom die beswaarskrif leerstellige beswaar (gravamen) nie
ontvanklik is nie, na voorlegging verslag aan die Moderamen van die Algemene Sinode.
3.5 In gevalle waar leerstellige sake ter sprake is, kan die saak voor die Algemene Sinode met ‘n
tweederdemeerderheid na die sinodes vir bespreking oorweging verwys word.
3.6 Die gesamentlike volstrekte meerderheid van stemme van die afsonderlike sinodes is dan die
beslissing.
3.6.1 Waar ‘n besluit op hierdie wyse geneem is, val lidmate wat nie met die besluit saamstem nie in
by die sinodebesluit.
4. APPÈL
4.1 Algemene Sake
4.1.1 ’n Lidmaat of ’n kerkvergadering wat 'n ernstige beswaar het op grond van die Skrif, die Belydenis
en/of die Kerkorde teen ’n besluit van ‘n kerkvergadering ‘n kerkraad, ring of sinode (streeksinode) kan
DSSqOE\µQPHHUGHUHNHUNYHUJDGHULQJWHHQGDDUGLHEHVOXLWDDQWHNHQ.
.HQQLVYDQDSSqOZRUGELQQHGDHQDGDWGLHEHVOXLWHYDQGLHNHUNYHUJDGHULQJLQZHUNLQJWUHH
ingedien.
'LHJURQGHYLUDSSqOZRUGELQQHGDHQDGLHNHQQLVJHZLQJYDQDSSqOLQJHGLHQE\GLHVNULEDYDQ
GLHNHUNYHUJDGHULQJE\ZLHGDDUDSSqODDQJHWHNHQZRUG
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4.1.4 Appèl kan op grond van kerkordelike / prosedurele aangeleenthede teen besluite van die Algemene
Sinode ingebring word (vgl. Artikel 23).
$SSqOOH VLHQ ZRUGRSGLHYRRUJHVNUHZHZ\VH YJO$UWLNHO KDQWHHU
'DDUNDQQLHPHHUDVHHQNHHURRUGLHVHOIGHVDDNE\GLHVHOIGHYHUJDGHULQJDSSqODDQJHWHNHQZRUG
nie.
4.1.7 Waar die appellant deur die besluit van die algemeen sinodale appèlliggaam verontreg voel, kan die
appellant by die Moderamen van die Algemene Sinode met opgaaf van redes toestemming vra om op die
volgende Algemene Sinode ‘n beroep te doen.
:DQQHHU QDSSqOLQJHGLHQZRUGEHVOXLWGLHDSSqOOLJJDDPRRUGLHPRRQWOLNKHLGRPGLHXLWYRHULQJ
YDQGLHEHVOXLWRSWHVNRUW,QGLHQRSVNRUWLQJRRUZHHJZRUGYHUNU\GLHDSSqOOLJJDDPGLHPHQLQJYDQ
die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde (in die geval van die Algemene Sinode, die
Moderamen van die Algemene Sinode) oor redes waarom die besluit nie opgeskort moet word nie en
neem daarna ‘n besluit.
4.1.9 3.3; 4.3; 5.3 'LH NHUNYHUJDGHULQJ RI V\ JHYROPDJWLJGH DSSqOOLJJDDP NDQ ZDDU WRHSDVOLN GLH
saak éérs vir herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van
Kerklike Geskille).
4.1.9.1 3.4; 4.4; 5.4 Indien geskilbeslegting nie GLHJHZHQVWHUHVXOWDDWOHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.1.9.2 As deel van geskilbeslegting kan die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen
geappelleer word, eers deur die meerdere vergadering of sy gevolmagtigde versoek word om die
appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit nie na bevrediging van die appellant
JHZ\VLJZRUGQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW 24
4.2 4. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE KERKRAAD
4.2.1 4.1 Lidmate van die gemeente wat 'n ernstige beswaar het op grond van die Skrif, die Belydenis
en/of die Kerkorde teen ’n besluit van die kerkraad, kan binne die toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3
7.2 en 7.3 hieronder) skriftelik by die ring daarteen appelleer. Die appellant gee daarvan kennis aan die
kerkraad.
4.2.2 4.2 'LHJURQGHYLUDSSqOof beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die ring of
V\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPJHVWXXU
4.2.3 Die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, kan eers besluit om
die appellant aan te hoor (vgl. Regl 19.5.6.). Indien die kerkraad of sy gevolmagtigde besluit om eers
die appellant aan te hoor, word die ring of sy gevolmagtigde binne 14 dae na die ontvangs van die
NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO GDDUYDQ LQ NHQQLV JHVWHO 'LH ULQJ Rf sy gevolmagtigde bepaal die
tydsraamwerke waarbinne so ‘n gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die ring of sy gevolmagtigde
kan ‘n persoon of persone aanwys om die ontmoeting as waarnemer by te woon.
4.2.4 4.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil verwys
(vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
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4.2.4.1 Indien die optrede waarna in 4.2.4 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.2.4.2 As deel van die optrede waarna in 4.2.4 verwys word, geskilbeslegting kan die kerkvergadering
wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, eers deur die meerdere vergadering of sy
gevolmagtigde versoek word om die appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit
nie na bevrediging van die appellDQWJHZ\VLJZRUGQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW25
4.3. 4. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE RING OF SY GEVOLMAGTIGDE
4.3.1 4.1 Lidmate of ’n kerkraad van ’n ringsgemeente wat 'n ernstige beswaar het op grond van die
Bybel, die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die ring of sy gevolmagtigde, kan binne
die toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3 7.2 en 7.3 hieronder VNULIWHOLNE\GLHVLQRGHGDDUWHHQDSSqO
aanteken. Die appellant gee daarvan kennis aan die ring.
4.3.2 4.2 'LHJURQGHYLUDSSqO- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die sinode
RIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPJHVWXXU
4.3.3 Die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, kan eers besluit om
die appellant aan te hoor. Indien die ring of sy gevolmagtigde besluit om eers die appellant aan te hoor,
ZRUGGLHVLQRGHRIV\JHYROPDJWLJGHELQQHGDHQDGLHRQWYDQJVYDQGLHNHQQLVJHZLQJYDQDSSqO
daarvan in kennis gestel. Die sinode of sy gevolmagtigde bepaal die tydsraamwerke waarbinne so ‘n
gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die sinode of sy gevolmagtigde kan ‘n persoon of persone
aanwys om die ontmoeting as waarnemer by te woon.
4.3.4 4.3 'LHNHUNYHUJDGHULQJRIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil bemiddeling
en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
4.3.4.1 4.4 Indien die optrede waarna in 4.3.4 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.3.4.2 As deel van die optrede kan die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen
geappelleer word, eers versoek eers deur die meerdere vergadering of sy gevolmagtigde versoek word
om die appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit nie na bevrediging van die
DSSHOODQWJHZ\VLJZRUGQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW 26
4.4 5. APPÈL TEEN BESLUITE VAN ‘N SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE
4.4.1 5.1 Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring YDQƌVLQRGHwat 'n ernstige beswaar het op grond van die
Bybel, die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van 'n sinode of sy gevolmagtigde, kan binne
die toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3 ) skriftelik by die Algemene Sinode daarteen appelleer. Die
appellant gee daarvan kennis aan die sinode.
4.4.2 5.2 'LH JURQGH YLU DSSqO- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die
Algemene Sinode gestuur.
4.4.3 5.3 'LHNHUNYHUJDGHULQJRIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil bemiddeling
en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
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4.4.3.1 5.4 Indien die optrede waarna in 4.4.3 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.4.4 Die sinode wat die besluit geneem het of sy gevolmagtigde, waarteen geappelleer word, kan eers
besluit om die appellant aan te hoor (vgl. Regl 19.5.6). Indien die sinode of sy gevolmagtigde besluit
om eers die appellant aan te hoor, word die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde binne 14 dae na die
RQWYDQJV YDQ GLH NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO GDDUYDQ LQ NHQQLV JHVWHO 'LH $OJHPHQH 6LQRGH RI V\
gevolmagtigde bepaal die tydsraamwerke waarbinne so ‘n gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde kan ‘n persoon of persone aanwys om die ontmoeting as
waarnemer by te woon.
4.4.5 5.5 'LH EHVOLVVLQJ YDQ GLH $OJHPHQH 6LQRGH RI V\ JHYROPDJWLJGH DSSqOOLJJDDP LV ILQDDO WHQ
opsigte van daardie aangeleenthede wat tot sy bevoegdheid behoort.
4.5 APPÈL PROSEDURELE BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE OF SY
GEVOLMAGTIGDE
4.5.1 Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring of ’n sinode wat op grond van prosedurele ongerymdhede volgens
die Kerkorde ernstig beswaard is beswaard voel (sien 3.5) op grond van die Kerkorde teen die oor
besluit(e) van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde kan binne 21 dae nadat die notule van die
vergadering beskikbaar is, die toegelate tyd skriftelik ‘n beswaar by die Algemene Sekretaris indien.
appèl aanteken en gee kennis hiervan aan die Algemene Sekretaris. Die Algemene Sekretaris stel die
moderatuur in kennis van die prosedurele beswaar wat ontvang is en stuur dit aan die skriba van die
Algemene Taakspan Regte.
4.5.2 Die beswaargronde met motivering word skriftelik binne 10 dae ná die kennisgewing van die
beswaar aan die Algemene Sekretaris verskaf. JURQGHYLUDSSqO DSSqOVWXNZDWODWHURSGLHNHQQLVJHZLQJ
volg, word aan die Algemene Sekretaris gestuur. Die Algemene Sekretaris stuur die JURQGHYLUDSSqO
skriftelik gemotiveerde beswaargronde aan die Algemene Taakspan Regte. gevolmagtigde
appèlliggaam.
4.5.3 By ontvangs van die prosedurele beswaar kan die ATR besluit om die moderatuur te versoek om
met die beswaarde (s) te ontmoet ten einde die aangeleentheid te bespreek en tot ‘n moontlike vergelyk
te kom oor die beswaargronde en die hantering daarvan. Indien daar nie ‘n bevredigende ooreenkoms
bereik word nie, gaan die formele hantering van die beswaar voort.
4.5.3 Die aanvanklike kennisgewing van appèl en/of latere gronde vir appèl, is slegs ter insae vir die
vergadering wat die appèl hanteer, totdat die appèl afgehandel is en die verslag van die appèliggaam
voor die betrokke vergadering gedien het.
4.5.4 By die ontvangs van die beswaar oor prosedurele ongerymdhede wys die Algemene Taakspan
Regte ‘n onafhanklike tribunaal van minstens drie persone aan om die beswaar te oorweeg. Die
tribunaal van minstens drie persone word saamgestel uit regspraktisyns wat NG lidmate is en ten minste
een kerkregkundige wat nie lid was van die betrokke vergadering nie. Indien nodig word die lede van
die tribunaal deur die Algemene Sinode vergoed. Daar mag egter nooit meer kerkregkundiges as
regspraktisyns in die tribunaal wees nie.
4.5.5 Die tribunaal oorweeg die skriftelik gemotiveerde beswaargronde nadat die skriftelike
kommentaar (repliek) van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde verkry is.
4.5.5.1 Die tribunaal oordeel oor die dringendheid van die beswaar. Indien die tribunaal oordeel dat die
beswaar sonder nadelige gevolge vir die kerk kan oorstaan na die volgende vergadering van die
Algemene Sinode stel die tribunaal die persoon wat die prosedurele beswaar ingedien het, asook die
ASM in kennis daarvan en sien die Algemene Sekretaris toe dat die saak op die agenda van die
volgende Algemene Sinode geplaas word.
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4.5.6 Indien die tribunaal van mening is dat die aangeleentheid dringend hanteer moet word, neem hy
dit in behandeling en kom tot ‘n bevinding en stel die persoon wat die beswaar ingedien het asook die
ASM in kennis van die bevinding.
4.5.7 Die bevinding van die tribunaal is finaal.
4.5.8 Maatreëls tot beskikking van die tribunaal.
4.5.8.1 In geval van ernstige prosedurele foute wat die betrokke besluit(e) onwettig maak word die
besluit(e) ter syde gestel.
4.5.8.2 In geval van prosedurele foute wat nie die integriteit van die besluit aantas nie, word die
Algemene Sinode gewys op die prosedurele fout wat gemaak is.
4.5.8.3 In die geval van geen wesentlike prosedurele foute nie, word die beswaar van die hand gewys.
4.6. 7. HANTERING VAN APPÈL DEUR KERKVERGADERINGE OF HULLE GEVOLMAGTIGDE
APPÈLLIGGAME
4.6.1 7.1 Indien ’n kerkvergadering nie self ’n DSSqORIEHVZDDUDDQKRRUQLHZRUG’n DSSqOOLJJDDPYDQ
minstens drie lede deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde DDQJHZ\VRPGLHDSSqOWHKDQWHHU
'LH DSSqOOLJJDDP NDQ NXQGLJHOLGPDWH NR|SWHHU 'LHYHUJDGHULQJYDQ GLH DSSqOOLJJDDPLV ’n geslote
vergadering.
4.6.2 7.2 ’n Lidmaat of ’n kerkvergadering wat ’n DSSqOVWXNZLOLQGLHQPRHWELQQH21 dae nadat die
vergadering se goedgekeurde notule beskikbaar gestel is, of nadat die bevindinge van ’n tug- en/of
dissiplinêre ondersoek bekend gemaak is, by die meerdere vergadering daarvan kennis gee. In die
JHYDO YDQ µQ NHUNUDDG PRHW GLH NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO ELQQH  GDH QDGDW GLH EHVOXLW JHQHHP LV
ingedien word.
4.6.3 7.3 Die appellant of beswaarde PRHWELQQHGDHQDGDWGDDUNHQQLVYDQDSSqOJHJHHLVDDQ
GLH DSSqOOLJJDDP ¶Q VNULIWHOLNH XLWHHQVHWWLQJ YDQ GLH JURQGH YDQUHGHV YLU GLH DSSqO WHU VDNH
GRNXPHQWDVLHLQJHVOXLW YRRUVLHQDQGHUVYHUYDOGLHUHJRSDSSqO
4.6.4 7.4 In terme van Artikel 65.2 en 65.3 van die Kerkorde kan daar oor leerstellige sake en
bevoegdheidsaangeleenthede van gelegitimeerdes tot by die Algemene Sinode geappelleer word. Oor
ander sake wat met die tug verband hou, kan daar nie verder as die sinode geappelleer word nie.
4.6.5 7.5 'LHVNULEDYDQGLHDSSqOOLJJDDPvoorsien die kerkvergadering, of sy gevolmagtigde, teen wie
VHEHVOXLWGDDUJHDSSHOOHHUZRUGYDQGLHJURQGHYDQDSSqOHQ verkry binne 21 dae nadat die gronde
YDQUHGHVYLU GLH DSSqO LQJedien is, die kerkvergadering wat die besluit(e) geneem het se skriftelike
reaksie daarop (ter sake dokumentasie, waaronder alle dokumente, notules, transkripsies, ensovoorts,
PRHWLQJHVOXLWZRUG HQEHVRUJGLWDDQGLHDSSqOOLJJDDP
'LHVNULEDYDQGLHDSSqOOLJJDDPvoorsien die kerkvergadering, of sy gevolmagtigde teen wie se
besluit daar geappelleer word , asook enige ander partye (bv. klaer of aangeklaagde in die geval van
µQWXJVDDN YDQGLHJURQGHYDQDSSqOHQ verkry binne 21 GDHQDGDWGLHJURQGHYDQUHGHVYLUGLHDSSqO
ingedien is, die kerkvergadering wat die besluit(e) geneem het, asook enige ander party betrokke, se
skriftelike reaksie daarop (ter sake dokumentasie, waaronder alle dokumente, notules, transkripsies,
ensovoorWVPRHWLQJHVOXLWZRUG HQEHVRUJGLWDDQGLHDSSqOOLJJDDP
'LHDSSHOODQWZRUGE\GLHLQGLHQLQJYDQGLHDSSqOLQNHQQLVJHVWHOGDWLQGLHQGLHDSSqOYDQGLH
hand gewys word, die uiteindelike koste 27 van die saak van die appellant gevorder mag word, indien
27

'LH NRVWH YDQ ¶Q DSSqOVDDN ZRUG EHSHUN WRW GLH ELOOLNH NRVWH YHUERQGH DDQ GLH YHUJDGHU-, reis-,
duplisering- en administratiewe uitgawes.
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GLHEHWURNNHDSSqOOLJJDDPVyEHVOXLW'LHDSSHOODQWPRHWVNULIWHOLNHLQVWHPPLQJPHWGLHUHsOLQJEHWXLJ
,QGLHQGLHDSSHOODQWGLWQLHGRHQQLHYHUYDOGLHDSSqO'LHDSSHOODQWLVJHUHJWLJRPYRRUDI’n aanduiding
te kry van die beraamde koste.
4.6.8 'LH DSSqOOLJJDDP YHUJDGHU ELQQH  GDH QD GLH RQWYDQJV van die antwoord van die
kerkvergadering wat die besluit geneem het, op die DSSqOstuk of beswaarskrif en beslis so spoedig
moontlik daaroor.
4.6.9 7.8 'LHDSSqORQGHUVRHNJHVNLHGRSJURQGYDQGLHVNULIWHOLNHXLWHHQVHWWLQJYDQGLHDSSHOODQWVH
JURQGH YLU DSSqOronde (met ter sake dokumentasie) en op grond van die skriftelike reaksie van die
NHUNYHUJDGHULQJRSGLHDSSHOODQWVHJURQGHYLUDSSqOgronde (met ter sake dokumentasie).
$SSqOOHPHWEHWUHNNLQJWRWSURVHGXUHOHIRXWHHQWXJGLVVLSOLQHYDQLQGLYLGXHZRUGLQµQJHVORWH
YHUJDGHULQJKDQWHHU:DQQHHUGLHDSSqODIJHKDQGHOLVLVGLHDSSqOGLHJURQGHYLUGLHDSSqOGLHUHDNVLH
van die kerkvergaderinJDVRRNGLHQRWXOHVYDQGLHDSSqOOLJJDDPWHULQVDHYLUHQLJHLHPDQGZDWPHW
opgaaf van redes insae sou wou hê. Sulke inligting sal nie sonder baie goeie redes weerhou word nie.
4.7 9. MIDDELE TOT BESKIKKING VAN ’N APPÈLLIGGAAM
4.7.1 9.1 Na oorweging van ’n DSSqONDQGLHDSSqOOLJJDDPGLHDSSqORSHHQYDQGLHYROJHQGHZ\VHV
hanteer:
4.7.1.1 9.1.1 GLHDSSqOJHKHHORIJHGHHOWHOLNWRHVWDDQRI
4.7.1.2 9.1.2 GLHDSSqOLQJHKHHORIJHGHHOWHOLNDIZ\VRI
4.7.1.3 9.1.3 LQGLHQGLHDSSqOEHUXVRS ZHVHQOLNHRQUHsOPDWLJKHGHVWHOGLHDSSqOOLJJDDPGLHEHVOXLW
van die betrokke kerkvergadering tersyde.
4.7.2 9.2 ,QGLHQGLHDSSqOOLJJDDPGLHDSSqOLQJHKHHORIJHGHHOWHOLNWRHVWDDQZRUGGLHEHWURNNHNHUNOLNH
vergadering se besluit/uitspraak, waar van toepassing, na die betrokke kerkvergadering of
gevolmagtigde ondersoekliggaam terugverwys vir hersiening.
4.7.3 9.3 In die geval van ‘n ondersoekliggaam, kan die kerkvergadering na wie die saak terugverwys
is, kan ތQQXZHJHYROPDJWLgde ondersoekliggaam aanwys om die saak van nuuts af te ondersoek.
4.8 10. BESLISSING VAN DIE APPÈLLIGGAAM
4.8.1 10.1 'LHDSSqOOLJJDDPNRPWRW¶QEHVOLVVLQJRRUGLHDSSqOHQQRWXOHHURRNGLHUHGH V GDDUYRRU
Die appellant en die kerkvergadering teen wie se besluit(e) geappelleer is, word skriftelik in kennis
gestel van die beslissing en die rede(s) daarvoor.
4.8.2 10.2 ,QGLHQGLHDSSqOEHWUHNNLQJJHKDGKHWRSGLHEHYRHJGKHLGYDQ¶QJHOHJLWLPHHUGHZRUGGLH
Algemene Taakspan Predikantesake binne 14 dae in kennis gestel van die beslissing van die
DSSqOOLJJDDP
5. Beskrywingspunte
5.1 B3 Besware teen beroep (Agenda p 518).
5.1.1 Aanbeveling:
5.1.1.1 Die AS verwys beskrywingspunt B3 na die ATR vir verslag aan die volgende vergadering
van die AS.
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5.1.1.2 Die AS wysig bepaling 8.3.2 van die Reglement vir beroeping, bevestiging, demissie en
emeritaat van predikante om te lui: “Indien die besware handel oor onreëlmatighede gedurende
die beroepsproses word dit as ‘n appèl teen die besluit van die kerkraad hanteer ingevolge die
Reglement vir Appèl met dien verstande dat dit as uiters dringend hanteer sal word en indien
enigsins moontlik binne twee weke afgehandel word. Indien die beswaar gehandhaaf word, word
die beroep ter syde gestel.
5.1.1.3. Dis AS wysig bepaling 8.3.3 van die Reglement vir beroeping, bevestiging, demissie en
emeritaat van predikante om te lui: “Indien die besware handel oor die leer of lewe van die
beroepene, word dit as ‘n tugondersoek hanteer volgens die Reglement vir opsig en tug, met
dien verstande dat dit as uiters dringend hanteer sal word.
8.3.3.1 Die volgende proses word gevolg:
8.3.3.1.1 Die Ringskommissie van die ring waaronder die beroepende gemeente sorteer
stel eers vas of die beswaar ontvanklik is in terme van bepaling 8.1 van hierdie
reglement.
8.3.3.1.2 Indien dit ontvanklik is word dit verwys na die ring of sy gevolmagtigde wat oor
die beroepene opsig het.
8.3.3.1.3 Hierdie Ring of sy gevolmagtigde stel na die ontvangs van die skriftelike
beswaar en na gesprek met die beroepene vas of daar bona fide redes is waarom die
beswaar ondersoek behoort te word.
8.3.3.1.4 Indien besluit word dat die besware ondersoek behoort te word, word dit na ‘n
tugliggaam verwys vir ondersoek, waarop die beroep ter syde gestel word (vgl. die
bepaling 7.3.5 van hierdie reglement wat lui: skriftelike bevestiging van die huidige ring
onder wie se opsig die beroepene staan, dat daar geen tug en/of dissiplinêre ondersoek
teen die beroepene hangende is nie en/of dat die persoon beroepbaar is.

5.2 B7 Huweliksbevestigers (Agenda p 522).
Die TTR het Beskrywingspunt B7 beoordeel. Die TTR is bewus van hierdie ongemak met die hantering
van huweliksregistrasie, ensovoorts deur die Departement Binneland se Sake
5.2.1 AANBEVELING: Die AS gee opdrag aan die moderatuur om so spoedig moontlik met die
Departement Binneland se Sake die volgende aan te spreek:
5.2.1.1 Die registrasie van nuwe huweliksbevestigers
5.2.1.2 Die registrasie van huwelike
5.2.1.3 Toegang van huweliksbevestigers tot die kantore van die Departement

5.3 Beskrywingspunt B 11 (Agenda p 527)
Die TTR het Beskrywingspunt B 11 beoordeel. Die beskrywingspunt versoek dat artikels 26 en 27 van
die Kerkorde uitgebrei moet word. Dit hou egter verband met die kerk se ampsbeskouing.
5.3.1.Aanbeveling: Die AS verwys die Beskrywingspunt B11 na ATLAS vir studie en verslag aan
die volgende Algemene Sinode.
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7 BESLUITEREGISTER

Die numerering werk soos volg:
7.1

NAAM VAN DIE VERSLAG

7.1.1

Die nommer van die besluit, gevolg deur
3

Die nommer in die NOTULE waar die saak voorkom en die
OPSKRIF SOOS WAAR DIE SAAK IN DIE VERSLAG VOORKOM
(met nommers en bladsye in tersaaklike verslae en die notule)

6.1

Hierna volg die numerering soos in die betrokke verslag.
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7

BESLUITEREGISTER

7.1

ONTWERPSPAN (agenda bl. 8)

7.1.1

3

1.1

Na luid van reglement 1, punt 5 (mosie van orde) en wel punt 5.1.3 insake die verwysing
YDQƌbepaalde saak:
Die Algemene Sinode besluit dat, in alle sake waaroor ons nie ten minste twee-derdes
saamstem nie, die Sinode die betrokke saak na die 10 sinodes verwys om
1
in die reses daaroor te onderskei;
2
die volgende Algemene Sinode daarin te adviseer.

1.2

Die ordemosie word na die tydelike taakspan regte verwys - Goedgekeur.

7.1.2

4 VERSLAG VAN DIE ONTWERPSPAN (AS 2019 notule dag 1 bl. 2)

KONSTITUERING (AS 2019 notule dag 1 bl. 1)
ORDEMOSIE: TWEE-DERDE MEERDERHEID (N van Rensburg/J du
Plessis)

2.1
Die verslag word met onderstaande wysigings goedgekeur.
12.1.9 “Man op straat” word vervang met die “persoon op straat”.
12.1.10 Tot die prosesse ter vergadering word persone vir logistieke terugvoer (Bernice Serfontein)
en inhoudelike terugvoer (Annari du Plessis) bygevoeg.
14.4.3 Gesprekke in die groot vergadering self geskied kragtens reglement van orde, paragraaf
3.3.9 waarvolgens die inleier van ’n verslag agt minute toegelaat word. Sprekers sal
toegelaat word om hulle saak te beredeneer binne die tydsbestek van vyf minute.
14.4.5
Die name van die sameroepers van die tydelike taakspanne word bygevoeg:
Tydelike taakspan regte (sameroeper: Dr Dewyk Ungerer).
Tydelike taakspan leer en aktuele sake (sameroeper: Ds Heerden van Niekerk).
Tydelike taakspan fondse en bates (sameroeper: Ds Johan Brink).
Tydelike taakspan navorsing (sameroeper: Prof Kobus Schoeman).
Tydelike taakspan kerkverband (sameroeper: Dr Barry Tolmay).
Tydelike taakspan algemene kuratorium (sameroeper: Dr Frederick Marais) .
14.5.
Die waardes waarmee die vergadering werk en wat ter vergadering voorgehou is, word as
bylaag tot die notule aangeheg.
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7.2

MODERAMEN

7.2.1

40

6.2

6.2.3.5

GENDERGEREGTIGHEID EN BELEID RAKENDE SEKSUELE MISBRUIK (A.2, PT 6.2.3,
P60 en BYLAAG 13, bl 164)
Die Algemene Sinode moedig kerkvergaderinge – in lyn met vorige besluite – aan om
doelgerig moeite te doen met verteenwoordiging, beginnende reeds by kerkrade.
Die Algemene Sinode versoek gemeentes weereens – in lyn met vorige besluite – om vroue
as kerkraadslede af te vaardig na sinodesittings.
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASM om ’n Taakspan Gendergeregtigheid saam
te stel, om verder aandag te gee aan sake van gendergeregtigheid, soos aanstellings- en
arbeidspraktyke, taalgebruik, patriargale teologie, seksuele teistering en verteenwoordiging.
Die Algemene Sinode gee aan ATLAS en die ter stigte Gendergeregtigheidstaakspan
opdrag om ’n hermeneutiese raamwerk te ontwikkel om patriargale tekste in ’n
genderneutrale wêreld op ’n geldige en verantwoordelike wyse te lees.
Die Algemene Sinode besluit om met die Hervormde Kerk saam te werk in hierdie verband.

7.2.2

MOSIE 9:

6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4

VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: PUBLIEKE GETUIENIS (A.2, pt.
7, bl. 62) (AS 2019 notule dag 3 bl. 2)

GRONDHERVORMING (M v.d. Westhuizen/DE van der Spuy) (
A2,pt7.1.5,p64) (AS 2019 notule dag 3 bl. 3)

'LH$OJHPHQH6LQRGHVSUHHNƌPRVLHYDQGDQNXLWYLUGLHRQJHORRIOLNHE\GUDHZDWRQVERHUHPDDN
ten opsigte van die ekonomie, werkskepping en grondhervorming en die rol wat AgriSA hierin speel.
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7.3

MISSIONALE EKKLESIOLOGIE

7.3.1

29

6.
6.1

AANBEVELINGS (Goedgekeur) (A.3.1.1, bl. 193)
Die sinode spreek sy dank uit teenoor almal wat meegewerk het aan navorsingsprojekte en
die ontwerp van prototipes ten einde gemeentes te bemagtig om hulle missionale roeping
ten beste te kan uitleef.
'LHVLQRGHJHHRSGUDJGDWGLHRQWZHUSYDQƌUDDPZHUNYLUHYDQJHOLVDVLHELQQHPLVVLRQDOH
konteks voortgesit en afgehandel word, asook vir die beplanning en aanbieding van die
nodige werkswinkels met die oog op praktykskoling en begeleiding van gemeentes wat die
materiaal wil gebruik.
Die sinode gee opdrag dat die navorsingsprojek in verband met die vorming van nuwe
geloofsgemeenskappe voortgesit en afgehandel word, met die oog daarop om die verhale
van reeds bestaande nuwe geloofsgemeenskappe te vind en neer te skryf, as inspirasie en
voorbeeld vir ander gemeentes.
Die sinode wys die Taakspan vir Missionale Ekklesiologie aan vir die uitvoering van 6.2 en
6.3.

6.2

6.3

6.4

7.3.2

34

MISSIONALE EKKLESIOLOGIE (A.3.1.1 bl. 193) (AS 2019 notule dag
2 bl. 6)

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1 bl. 356) (AS 2019 notule dag 2 bl. 7,
8)
MISSIONALE KERKORDE (ATR Bylaag 1, A.5.1.1, bl. 360-384)
KONSEP KERKORDE VIR ‘N MISSIONALE KERK (A.5.1.2 ATR BYLAAG 2,
bl. 385-386)

%HVOXLW'LH$6EHVOXLWRPGLH.HUNRUGHYLUƌPLVVLRQDOHNHUNGHXUWHJHHDDQVLQRGHVULQJH
en gemeente om na bestudering daarvan die ATR met kommentaar en voorstelle te bedien.
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7.4

GEMEENTEBEDIENING

7.4.1

32

TAAKSPAN GEMEENTEBEDIENING (A.3.1.3 bl. 212)
3.2 BRUGBEDIENING, bl. 212 (AS 2019 notule dag 2 bl. 6)

Die Algemene Sinode:
1.1.1
besluit dat die saak Brugbediening deur die Projekspan Gemeentebediening hanteer moet
word.
1.1.2
besluit om die Riglyne vir Brugbediening te gebruik wanneer gemeentes die behoefte het
aan brugbediening.

7.4.2

32

TAAKSPAN GEMEENTEBEDIENING (A.3.1.3 bl. 212)
3.2.5 INFORMELE GESPREK, bl. 216 (AS 2019 notule dag 2 bl. 7)

'LH6LQRGHYHUZ\VGLHVDNHKLHUERJHQRHPQDGLH$60RPDDQƌWRHSDVOLNHWDDNVSDQ
opdrag te gee om dit af te handel.
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7.5

MISSIONALE DIAKONAAT

7.5.1 61

MISSIONALE DIAKONAAT (A.3.2 bl. 220) (AS 2019 notule dag 5 bl. 5)

AANBEVELINGS: (soos op die skerm vertoon)
Die Algemene Sinode versoek die ASM om in die bepaling van fokusareas:
1.
indringend en holisties aandag te gee aan die kerk se voortgesette rol in die stryd teen armoede
en onreg,
2.
aandag te gee aan strategieë waarop die kerk kan handevat met ekumeniese – en
gemeenskapsvennote.
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7.6

KERKVERBAND

7.6.1 41

AANWYS VAN TYDELIKE TAAKSPAN KERKVERBAND
(AS 2019 NOTULE DAG 3 BL. 2)
(A.3.3. TYDELIKE TAAKSPAN KERKVERBAND) - GOEDGEKEUR.

'LHVLQRGHZ\VƌW\GHOLNHWDDNVSDQDDQRPLQVDPHZHUNLQJPHWGLH7\GHOLNH7DDNVSDQ5HJWHƌQXZH
Artikel 43 en toepaslike reglemente vir die Algemene Sinode en ASM, met inagneming van die
terugvoer tydens die vergadering, voor te berei.
1 Die tydelike taakspan bestaan uit die volgende lede:
Dr Barry Tolmay (voorsitter) (KZN)
Lede uit die Taakspan Kerkverband ter vergadering:
Dr Willem Botha (VS)
Ds Paul Grobler (NS)
Ds Nico van Rensburg (GL)
Dr Frederick Marais (WK)
Dr Lourens Bosman (AS) (Skriba)
Dr Jorrie Potgieter (OS) (ook lid van TTR)
Ds Charl Stander (WK) (ook lid van TTR)
Dr Dewyk Ungerer (NS) (ook van TTR)
Bykomende lede uit die Tydelike Taakspan Regte:
Ds Thijs van der Merwe (Nam)
Ds Dewald Davel (OK)
Ds Schalk Albertyn (NK)

7.6.2 69

SAMESTELLING EN FREKWENSIE VAN VERGADERINGS
3 SAMESTELLING EN FREKWENSIE VAN VERGADERINGS goedgekeur met twee-derde meerderheid. (AS 2019 notule dag 5 bl.
21)

(Word verwys na TTR om nuwe besluite in die Kerkorde op te neem.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar.
Die vergadering van die Algemene Sinode bestaan uit 'n maksimum van 370 afgevaardigdes
wat sover moontlik saamgestel word uit 'n gelyke aantal predikante en kerkraadslede.
200 afgevaardigdes wat uit 20 persone per samestellende sinode saamgestel word, waarvan
die helfte verkieslik jonger as 40 jaar moet wees.
160 afgevaardigdes word proporsioneel volgens die aantal belydende lidmate van elke
samestellende sinode aangewys.
Die Algemene Kuratorium wys 10 afgevaardigdes uit die 5 opleidingsentra met volle sittingsreg
aan. Hierdie persone word addisioneel bygetel by die getal afgevaardigdes uit die betrokke
samestellende sinodes.
Diversiteit ten opsigte van geslag en ouderdom word in ag te neem met die saamstelling van
afvaardigings.

7.6.3 69

1.
2.

SAMESTELLING EN FREKWENSIE VAN VERGADERINGS
4 SAMESTELLING VAN DIE ASM - goedgekeur.
(AS 2019 notule dag 5 bl. 22)

Sinodes besluit self oor die wyse waarop hulle afvaardiging saamgestel word.
Sinodes hoef nie hulle afvaardiging saam te stel slegs uit persone wat na die vergadering van
die Algemene Sinode afgevaardig is nie.
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3.

Sinodes word sterk aangemoedig om diversiteit in ag te neem met die samestelling van die
ASM. Dit sluit onder andere in dat kerkraadslede, vroue en jong leiers ingesluit word.

7.6.4 69

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SAMESTELLING EN FREKWENSIE VAN VERGADERINGS
7 SAMESTELLING VAN TAAKSPANNE VAN DIE ASM - goedgekeur.
(AS 2019 notule dag 5 bl. 22)

Taakspanne word deur die ASM saamgestel uit kundige persone in oorleg met die
samestellende sinodes.
Die ASM besluit of ‘n taakspan sinodaal saamgestel moet word.
Taakspanne kan verdere kundiges koöpteer in oorleg met die ASM en Bedryfspan (vir
begrotingsdoeleindes).
Die Algemene Bestuurder sien toe dat taakspanne hulle werk koördineer en organiseer.
Die ASM roep ‘n operasionele span saam wat toesien dat die werk van die Algemene Sinode
deurvloei na die samestellende sinodes.
Die Algemene Bestuurder konsulteer met sinodes indien daar vakatures op taakspanne
ontstaan.

7.6.5 69

SAMESTELLING EN FREKWENSIE VAN VERGADERINGS
10 OORGANGSREËLINGS - goedgekeur.
(AS 2019 notule dag 5 bl. 22)
(Artikel 40 is in sy geheel in die Kerkorde opgeneem).

1.

Wysig Artikel 40.3 met die volgende:
40.3. Die ASM konstitueer aan die einde van die AS vergadering.
(Goedgekeur met 2/3 meerderheid.)
2.
Die huidige Artikel 40.3 geld tans en moet uitgevoer word. (Kennis geneem)
3.
Die AS skort tydelik die huidige Reglement 1 op in terme van die ASM se samestelling en wys
die ASM as volg aan:
3.1.
Vyf lede van elke sinode.
3.2.
Die Moderatuur wat verkies is, vorm deel van die ASM.
3.3.
Wes-Kaap moet nog drie lede aanwys en Noordelike Sinode nog vier lede.
(Goedgekeur met ‘n 2/3 meerderheid.)
4.
Die ASM konstitueer vroeg November onder leiding van die verkose
Moderatuur.
5.
Tydens die konstituering word:
5.1.
Die personeel deur die onderskeie Sinode gefinaliseer en bekragtig.
5.2.
Word die Moderatuur uitgebrei met drie addisionele lede (vanuit die ASM).
6.
Die AS gee opdrag aan die ASM om aan die hand van die beginsels soos aanvaar in die
verslag, die betrokke reglement te wysig.
7.
Die AS keur goed dat wanneer die gewysigde reglement deur die ASM aanvaar word, dit die
huidige reglement vervang.

7.6.6 69

SAMESTELLING EN FREKWENSIE VAN VERGADERINGS
WYSIGING VAN ARTIKEL 43 - goedgekeur met 2/3 meerderheid.
(AS 2019 notule dag 5 bl. 22)
(Artikel 43 is in sy geheel in die Kerkorde opgeneem).

43.1
Tot die taak en funksie van die Algemene Sinode behoort: (Goedgekeur)
43.1.1 dit wat uitdrukking gee aan die Kerk se gemeenskaplike identiteit in terme van Woord,
Belydenis, Kerkorde, roeping en beleid; (Goedgekeur)
43.1.2 dit wat die Kerk se ekumeniese verhoudinge raak; (Goedgekeur)
43.1.3 dit wat die Kerk se publieke getuienis op nasionale en internasionale gebied raak (vergelyk
Artikel 67.4 van die Kerkorde); (Goedgekeur)
43.1.4 die viering van die Kerk se onderlinge verbondenheid, eenheid en diversiteit; (Goedgekeur)
43.1.5 die bevordering van sinergie tussen samestellende sinodes ten opsigte van roeping en
getuienis(Goedgekeur)
43.1.6 die aanwysing van die amptelike Bybelvertaling(s); (Goedgekeur)
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43.1.7 die vasstelling van die Belydenisskrifte en die Kerkorde; (Goedgekeur)
43.1.8 die vasstelling van die vereistes vir teologiese opleiding, legitimasie en akkreditasie;
(Goedgekeur)
43.1.9 die administrasie van vaste eiendom en fondse van die Algemene Sinode; (Goedgekeur)
43.1.10 die oorsig en instandhouding van 'n konstruktiewe werksverhouding met die kerklike
maatskappye; (Goedgekeur)
GLHKDQWHULQJYDQDSSqOVDNHZDWYRRUGLH$OJHPHQH6LQRGHJHEULQJZRUG *RHGJHNHXU
43.2
Die agenda van die Algemene Sinode word bepaal deur die sake soos in hierdie artikel beskryf
(Goedgekeur)
43.2.1 Die Algemene Sinode hanteer nie sake wat deur gemeentes, ringe en die samestellende
sinodes hanteer kan word nie. (Goedgekeur)
43.2.2 Die agenda van die Algemene Sinode word aangevul uit sake wat deur die sinodes verwys
word en wat uit die werk van die ASM voortspruit, met dien verstande dat dit nie die mandaat
van artikel 43 oorskry nie. (Goedgekeur)
43.3
Die Algemene Sinode gee 'n mandaat aan die ASM om as gevolmagtigde die werksaamhede,
bedieningsprioriteite, besluite, opdragte en bedryfsake van die AS uit te voer aan die hand van
die toepaslike reglemente vir die AS en ASM. (Goedgekeur)
3.

Die sinode wys Lourens Bosman en Charl Stander aan om reglemente vir die Algemene Sinode
en ASM voor te berei vir goedkeuring by die eerste ASM vergadering. Goedgekeur.
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7.7

NAVORSING

7.7.1

9

IDENTITEIT, BELEID EN ROEPING VAN DIE KERK
NAVORSING (A.4.1 bl. 260) (AS 2019 notule dag 2 bl. 1)

AANBEVELINGS
7.1
'LH $OJHPHQH 6LQRGH EHYHVWLJ GDW QDYRUVLQJ ƌ NRQWLQXH ZHUNVDDPKHLG YDQ GLH $OJHPHQH
Sinode is.
7.2
Die Algemene Sinode versoek die ASM om in lyn met die bedieningspriotiteite en met
inagneming van die scenariobeplanning, navorsingsopdragte vir die Taakspan Navorsing te
formuleer.
7.3
Die Algemene Sinode versoek die Taakspan Navorsing om die taakspanne soos deur die ASM
aangewys, te ondersteun met relevante navorsing oor die bedieningsprioriteite en fokusareas
van die sinode.
7.4
Die Algemene Sinode bevestig die belang van bogenoemde opnames vir die Kerk en versoek
gemeentes en sinodes om dit te ondersteun.
7.5
Die Algemene Sinode versoek die ATFB om in die begroting voorsiening te maak vir die
funksionering van die Taakspan in die uitvoering van hulle opdrag.
7.6
Die Algemene Sinode versoek die ATFB en jaarliks voorsiening te maak vir navorsingsprojekte
wat deur die sinode goedgekeur is.

7.7.2

6.
1.
2.
3.
4.
5.

7.7.3

54

TAAKSPAN NAVORSING: (laat stuk) A.4.1
PREDIKANTEPROFIEL EN AFTREE-OUDERDOM (AS 2019 notule
dag 4 bl. 4)

Aanbevelings: goedgekeur
Die Algemene Sinode besluit:
dat die kleiner wordende predikantekorps verreken moet word in oorwegings van verandering
in die aftree-ouderdom;
dat enige verandering in aftree-ouderdom die moontlike effek op jonger proponente en
predikante in ag sal neem;
GDW GDDU RRN QDYHUVNLOOHQGHYRRUVWHOOH RRU KRH SUHGLNDQWH ER  NDQYRRUWJDDQ RP ƌ UROLQ
gemeentes van die NG Kerk te speel gekyk sal word;
dat daar verdere navorsing gedoen moet word oor die profiel van die predikantekorps wat
gemeentes in die jare wat kom gaan nodig hê;
dat die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) en Algemene Kuratorium, asook ander
relevante taakspanne deur Taakspan Navorsing deel gemaak word van die proses soos nodig.

79

ONAFGEHANDELDE SAKE (AS 2019 notule dag 6 bl. 13)
VOORSTEL 27: A.4.3 GELOOFSVORMING JEUG bl. 271 (S van Dyk/M
Nel) – word verwys na die Taakspan Navorsing.

'DWGLH$6ƌWDDNVSDQVDDPVWHOZDWGLHQDYRUVLQJGRHQRPVLQRGHVWHEHPDJWLJ
met modelle oor hoe om Jeug in hulle spesifieke konteks te bedien.
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7.8

ATLAS

7.8.1

50

ALGEMENE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE (ATLAS) (A.4.2
bl. 261) (AS 2019 notule dag 4 bl. 1)
8. BESKRYWINGSPUNT IVM DIE APOSTOLICUM (A4.2.8, p264)

8.1
AANBEVELING
In die lig daarvan dat die Apostolicum ’n historiese en ekumeniese belydenis is, en ons dit, hoewel ons
dit mag interpreteer, nie eensydig kan verander nie, besluit die Algemene Sinode
8.1.1 om nie artikel 4 van die Apostolicum te wysig nie. 8.1.2. om nie die Afrikaanse vertaling van Artikel 11 van die Apostolicum te wysig om voortaan te lui
“die opstanding van die liggaam” nie.

7.8.2

50

ALGEMENE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE (ATLAS) (A.4.2 bl.
261) (AS 2019 notule dag 4 bl. 2)
5. OPDRAG OOR ABORSIE (A.4.2.5, bl. 263)

5.1 AANBEVELING - OPDRAG OOR ABORSIE (A.4.2.5 bl. 263) Goedgekeur.
Die sinode versoek ATLAS om binne die volgende raamwerk navorsing te doen oor etiese kwessies
rondom aborsie:
5.1.1 Maak insette bymekaar van Bybelse en sistematiese teoloë; werk wat tans gedoen word
rondom reproduktiewe gesondheid; navorsing wat reeds deur ATLAS-lede gedoen is; insette
van medici en regsgeleerdes; insette van lidmate wat hierdeur geraak is.
5.1.2 Sien toe dat hierdie proses inklusief en deelnemend is.
5.1.3 9HUZHUNGLHLQVHWWHWRWƌKDQWHHUEDUHEXQGHOYLUJHVSUHNVYRHULQJ
5.1.4 Sirkuleer die bundel vir gespreksvoering na die verskillende sinodes se taakspanne vir leer- en
aktuele sake vir gespreksvoering en kommentaar.

7.8.3

50 ALGEMENE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE (ATLAS) (A.4.2 bl.
261) (AS 2019 notule dag 4 bl. 2)
10. EIETYDSE BELYDENISSKRIF – RING VAN BOSHOFF (A.4.2.10,
bl. 269-270)

Voorstel 16: (H van Niekerk, H/F Cronjé) – goedgekeur.
Die Algemene Sinode wys die Beskrywingspunt van die Ring van Boshoff in verband met die opstel
YDQ ƌ HLHW\GVH EHO\GHQLVVNULI YLU GLH 1* .HUN DI %HO\GHQLVVNULIWH ZRUG JHERUH LQ VSHVLILHNH
RPVWDQGLJKHGHLQƌEXLWHQJHZRQHRRPEOLNRPverheldering en onderskeiding te bring ten opsigte van
die wesenlike betekenis van die evangelie.

7.8.4

72 TYDELIKE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE (los stuk)
(AS 2019 notule dag 6 bl. 1). Verwys ook na die A.4.3.3 bl. 290.
BESKRYWINGSPUNT VAN SINODALE DIENSRAAD OOSTELIKE
SINODE: HERINTERPRETASIE VAN BELYDENISSKRIFTE T.O.V.
DIE DOOP (B5, bl. 519)
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AANBEVELING: Goedgekeur
1.1
Die Algemene Sinode neem kennis van die Beskrywingspunt van die Sinodale Diensraad van
die Oostelike Sinode, naamlik: “Die Algemene Sinode gee opdrag aan ATLAS om die
belydenisskrifte te herinterpreteer met spesifieke verwysing na die doopbeskouing en die
relevansie vir vandag van die afwysing van die wederdopers.”
1.2
Die Algemene Sinode neem kennis dat die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode
hierdie Beskrywingspunt opgestel het nadat hulle gesprekke gevoer het met lidmate en leraars
wat die behoefte uitspreek aan 'n belydenisdoop as “simbool van hernude toewyding aan God”.
1.3
Die Algemene Sinode verwys die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode na onlangse
besluite in verband met die doop (AS 2011, 2013, 2015) waarin die Goddelike inisiatief wat
menslike keuse voorafgaan (verbondskarakter) en die eenmalige karakter van die doop
duidelik herbevestig word.
1.4
Die Algemene Sinode neem kennis dat ATLAS vanuit hierdie vertrekpunt (pt. 1.3) nie die
moontlikheid sien van ‘n herinterpretasie van die belydenisskrifte wat die belydenisdoop
(herdoop) moontlik maak nie.
1.5
Die Algemene Sinode oordeel dat die onus by die opstellers van die Beskrywingspunt rus om
aan te toon hoe ‘n herinterpretasie van die Belydenisskrifte ter regverdiging van die
wederdoop/belydenisdoop “as simbool van hernude toewyding aan God” gedoen sou kon word.
1.6
In die lig daarvan dat die Beskrywingspunt nie ‘n substantiewe, inhoudelike voorstel bevat nie,
oordeel die Algemene Sinode dat daar nie genoeg rede is vir revisie nie en word die Oostelike
Sinode versoek om die Algemene Sinode met ‘n substantiewe voorstel te dien.

7.8.5

72

TYDELIKE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE (los stuk)
(AS 2019 notule dag 6 bl. 1).
SKRYWE VAN DS MARCEL VOSLOO OOR DIE DOOP (bl. 266).

Die skrywe word as 'n gravamen hanteer.
AANBEVELING: Goedgekeur.
2.1
Die Algemene Sinode neem kennis van die gravamen van Ds Marcel Vosloo oor die doop
waarin hy ‘n nuwe studie deur ATLAS oor die belydenisdoop versoek.
2.2
Die Algemene Sinode wys die gravamen af en volstaan met die besluite van 2011, 2013 en
2015 aangaande die doop.

7.8.6

79

ONAFGEHANDELDE SAKE (AS 2019 notule dag 6 bl. 12)
VOORSTEL 26: INTERGODSDIENS STUDIE ATLAS (G Botha/N
Marais) – goedgekeur.

Die Algemene Sinode versoek ATLAS:
1.
om ‘n deeglike studie te maak van die verspreiding van godsdienste in Suid-Afrika (insluitend
Afrika Tradisionele Godsdienste);
2.
om te bestudeer watter beste praktyke daar rondom intergodsdienstige gesprek bestaan;
3.
om die Algemene Sinode by die volgende vergadering met ‘n verslag en aanbevelings te dien.

7.8.7

79

ONAFGEHANDELDE SAKE (AS 2019 notule dag 6 bl. 13)
VOORSTEL 28: BESKRYWINGSPUNT B6 bl. 520 - kennis geneem
en verwys na ATLAS.
Moontlike bediening van nagmaal deur nie-geordende kerkraadslede.
(SI Cronjé/HA Schreuder).

Die Sinode keur die beskrywingspunt goed vir die moontlike bediening van nagmaal
deur nie-geordende kerkraadslede. (Kennis geneem)
Die sinode besluit om die saak word na ATLAS en die Algemene Kuratorium te
verwys met verslag aan die ASM.( Goedgekeur)
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7.9

GELOOFSVORMING – JEUG: SUB-TAAKSPAN KATEGESE

7.9.1

61

GELOOFSVORMING JEUG – vervolg (A.4.3 bl. 271) (AS 2019
notule dag 5 bl. 4)

SUB-TAAKSPAN: KATEGESE (A4.3.2 bl. 287)
AANBEVELINGS: SUB-TAAKSPAN KATEGESE (A.4.3.2
goedgekeur.
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

bl. 287)

Die Algemene Sinode oordeel steeds dat Kategese as ’n prioriteit van die Algemene Sinode
beskou moet word.
'LH$OJHPHQH6LQRGH 0RGHUDPHQZRUGYHUVRHNRPµQ Z\Vƌ7DDNVSDQDDQRPQDYRUVLQJWH
doen, na te dink oor eietydse, relevante materiaal en ander hulpmiddels binne die raam van
die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te ontwikkel.
Die Taakspan Kategese hoort gemeentes te ondersteun in geïntegreerde geloofsvorming,
sodat geloof geleef word.
Die Algemene Sinode versoek die Taakspan Kategese om na te dink oor nuwe vorms van
publikasies in die digitale era.
Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om, wanneer hulle kategese materiaal kies, die
raamwerk van die Taakspan Kategese as riglyn te gebruik.
Die Algemene Sinode betuig groot dank aan Bybelmedia vir die samewerkingsooreenkoms en
groot ondersteuning wat hulle bied aan die Taakspan Kategese.
Die Algemene Sinode ondersoek moontlikhede waarop die werksaamhede van die Taakspan
Geloofsvorming Jeug voortgebou kan word.
Die Algemene Sinode ondersoek moontlikhede waarop die Taakspan Kategese se kapasiteit
vermeerder kan word, sodat die Taakspan Kategese gemeentes kan ondersteun in
geïntegreerde geloofsvorming.
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7.10

GELOOFSVORMING – JEUG: SUB-TAAKSPAN
GELOOF

7.10.1

61

BELYDENIS

VAN

GELOOFSVORMING JEUG – vervolg (A.4.3 bl. 271) (AS 2019
notule dag 5 bl. 5)
SUB-TAAKSPAN: BELYDENIS VAN GELOOF A.4.3.3 bl. 288
5. VERHELDER EN FOKUS: HOE VAL ONS IN BY GOD SE
WERK? (A.4.3.3 bl. 302) Goedgekeur.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Die sinode neem met dank kennis van al die navorsing wat oor etlike jare gedoen is oor BVG
en verwante sake.
Die sinode besluit dat die belydenis van ons geloof nie net ‘n eenmalige gebeurtenis behoort
te wees wat maar net ‘n eenmalige toe-eiening van geloof behels nie, maar dat daar gereelde
roetemerkers (stilhouplekke) op ‘n lewenslange pad is waar gelowiges hulle geloof bely.
Die sinode besluit om die huidige praktyk van BVG rondom die ouderdom van 17/18, uit te brei
DVƌSHUVRRQOLNHHQSXEOLHNHURHWHPHUNHUZDWEHJHOHLQDjong volwassenheid.
'LHVLQRGHEHVOXLWRPQRJƌURHWHPHUNHURSWHULJE\GLHRXGHUGRPYDQHQVLPEROLHVH
handeling te ontwikkel wat aan hierdie kritiese deurgang uitdrukking gee.
Die sinode besluit om dringend aandag te gee aan liturgiese verryking en inrigting vir en tydens
die verskillende roetemerkers.
Die sinode besluit om dringende aandag te skenk aan ouertoerusting ten opsigte van die eerste
nagmaalviering van hulle gedoopte kinders en begeleiding by die daaropvolgende
roetemerkers.
Die sinode bevestig sy vorige besluit om nie die onderskeid tussen doop- en belydende lidmaat
te handhaaf nie. Die doop bly die enigste manier waarop toegang tot lidmaatskap verkry word.
Die Sinode versoek die ATR om die hele Kerkorde hiermee in lyn te bring.

Verwys na TTR.

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 –
los stuk)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 43)
VOORSTEL 29: - goedgekeur. Byvoeging deur TTR self. (A.4.3.3
bl. 302.)

Die Sinode bevestig vorige besluit (2002) om nie die onderskeid tussen doop-en belydende lidmaat te
handhaaf nie. Die doop bly die enigste manier waarop toegang tot lidmaatskap verkry kan word. Die
Sinode versoek die ATR om die kerkorde hiermee in lyn te bring en verwys die afhandeling van hierdie
proses na die ASM.

7.10.2

61

GELOOFSVORMING JEUG – vervolg (A.4.3 bl. 271) (AS 2019
notule dag 5 bl. 5)
SUB-TAAKSPAN: BELYDENIS VAN GELOOF A.4.3.3 bl. 288
AANBEVELINGS: (3.2.1 bl. 274) - goedgekeur, soos deur
Taakspan gewysig.

1
2
2.1

Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die Taakspan
Geloofsvorming: Jeug.
Die Sinode beveel aan:
Dat die werksaamhede van die taakspan Geloofsvorming: Jeug rondom strategie en
koördinering van geloofsvorming voortgaan.
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2.2
2.3

Dat die subtaakspanne gemoeid met Kategese, Skolebediening en #Imagine hul
werksaamhede voortsit.
Dat nuwe fokus- en groeiareas aandag geniet:
a. Navorsing oor jong volwassene bediening
b. Standaardisering van jeugbegeleier opleiding
c. Interouderdom en deelnemende eredienste
d. Verbeeldingryke missionale bedieningsmoontlikhede
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7.11

EKOLOGIE

7.11.1
5.1

5.2

5.3

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

78

EKOLOGIE - vervolg A.4.4, bl. 310. (AS 2019 notule dag 6 bl. 12)
AMENDEMENT 21: - Goedgekeur.

Die Algemene Sinode spreek haar uit ten gunste van oorskakeling na hernubare energiebronne
en voeg haar stem by dié van regeringsdepartemente, semi-staatsinstellings,
ondersoekkommissies, “groen” nie-regeringsorganisasies (waaronder ekumeniese liggame) en
omgewingsaktiviste wat hulle daarvoor beywer.
Die Algemene Sinode moedig gemeentes, ringe en streeksinodes aan om priesterlik
ondersteunend betrokke te raak by plaaslike gemeenskappe ten einde die nadelige impak van
mynaktiwiteite op hulle kwaliteit van lewe en die omgewing te versag. In hierdie verband word
samewerking met organisasies soos Bench Marks, Nova, A Rocha, NECCSA, vakbonde en
ander NRO’s wat dieselfde doel nastreef, bepleit.
Die Algemene Sinode onderneem om alles in haar vermoë te doen om haar eie ekologiese
voetspoor te verklein deur, onder meer, ‘n energiebesparende bestuurstyl en oorskakeling na
hernubare energiebronne, en doen ‘n beroep op streeksinodes, gemeentes en lidmate om
soortgelyke stappe te neem.
Die Algemene Sinode dra dit aan die Taakspan Ekologie op om:
voort te gaan met die beskikbaarstelling van bestaande en nuut ontwikkelde materiaal ten einde
lidmate en gemeentes te begelei om ekologies sensitief te leef;
‘n studiestuk op te stel oor water;
‘n studiestuk op te stel oor plastiek.
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7.12

ALGEMENE KURATORIUM

7.12.1
5.1
5.2
5.3

59 ALGEMENE KURATORIUM (A.4.5 bl. 312) (AS 2019 notule dag 5 bl. 3)
AANBEVELINGS (A4.5 Bylaag 1, punt 5, bl. 322 – 323) - goedgekeur.
Dat die Algemene Sinode met dank kennis neem van die verslag en dit aan sinodes, ringe en
gemeentes deurstuur vir studie en oorweging met terugvoer aan die AK.
In die verslag van die AK is daar aanbevelings geformuleer wat die suggesties t.o.v. die
verbreding van die bestaande ampte (sien punt 4.4 bo) opvolg. Dit word nie hier herhaal nie.
Neem kennis.
Dat daar voortgaande ondersoek aangaande die ampsbeskouing en ampstruktuur gedoen
word deur die AK met verslag aan die ASM en AS. Die voortgaande ondersoek moet die
volgende aspekte insluit:
•
Na belangrike funksies wat die kerk moontlik verloor het met die oordrag van biskoplike
verpligtinge aan kerkvergaderings. Daar moet spesiaal aandag gegee word aan die
leierskaps- pastorale, eenheids- en publieke getuienis funksies. Hierdie opdrag sou in
samewerking met die ATP kon geskied.
•
Die teologiese en ekklesiologiese vraag of die amp opkom uit die gemeente of na die
JHPHHQWHNRPDVƌYHUWHHQZRRUGLJHUYDQ&KULVWXV
•
Besinning en aanbevelings oor die rol van diakens in die kerk in die lig van die
missionale ekklesiologie van die kerk.
•
Besinning en aanbevelings t.o.v. ordinasie of/en bevestiging. In die proses moet ook
gekyk word na die rol van legitimasie.
•
Besinning en aanbevelings t.o.v. teologiese opleiding se koppeling aan gemeentes.
•
Besinning en aanbevelings t.o.v. nuwe moontlikhede vir kerkverband (hoe ons gestalte
gee aan die eenheid van die kerk – binne denominasies en t.o.v. die ekumene) en die
rol wat die ampte hierin speel.
•
1D GLH PRRQWOLNH LQVWHOOLQJ YDQ ƌ HYDQJHOLVWH RI NHUNSODQWHUVDPS RI µQ VRRUW
kontinuering van die apostelamp.
•
Na die moontlike inVWHOOLQJYDQƌDPSYLUKRRJOHUDDUV

7.12.2

59

•

•

7.12.3

ALGEMENE KURATORIUM (A.4.5 bl. 312) (AS 2019 notule dag
5 bl. 4)
AANBEVELINGS (A4.5 Bylaag 1, punt 5, bl. 322 – 323) goedgekeur.
5.4
Verwante aanbevelings t.o.v. die KO - Kennis geneem en
word verwys na die ATR.

'DW GLH $6 ƌ ERQGLJH GRNXPHQW RSVWHO ZDDULQ GLHYHUVWDDQYDQ GLHOHZH GLHQV HQ
PLVVLHYDQGLHNHUNXLWJHVSHOZRUG'LHGRNXPHQWPRHWƌSURPLQHQWHSOHNYRRULQGLH
kerkorde kry en die eerste taak van alle kerkvergaderings moet wees om oor die
roeping en uitdagings vir die kerk in hulle streek en tyd te besin in die lig van hierdie
dokument. Die dokument kan en behoort van tyd tot tyd hersien te word.
'DWGDDULQGLHNHUNRUGHƌGXLGHOLNHRQGHUVNHLGJHPDDNZRUGWXVVHQƌPHHUYDVWH
Bybels-evangeliese raamwerk vir kerkwees en (belangrike) aanvullende praktiese
ordereëlings in die vorm van adviese.

64

ALGEMENE KURATORIUM (A.4.5, bl. 312) (AS 2019 notule dag
5 bl. 9)
REGLEMENT XX.
REGLEMENT VIR STANDPLAAS- EN DIENSLERAARSPOSTE
- goedgekeur.

(Reglement 20 is in die Kerkorde opgeneem).
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7.13

ATR (Regte)

7.13.1

3

KONSTITUERING (AS 2019 notule dag 1 bl. 1)
3.1.1 Ordemosie (N van Rensburg/J du Plessis)

Na luid van reglement 1, punt 5 (mosie van orde) en wel punt 5.1.3 insake die
YHUZ\VLQJYDQƌbepaalde saak:
Die Algemene Sinode besluit dat, in alle sake waaroor ons nie ten minste tweederdes saamstem nie, die Sinode die betrokke saak na die 10 sinodes verwys om
1
in die reses daaroor te onderskei;
2
die volgende Algemene Sinode daarin te adviseer.
Die ordemosie word na die Tydelike Taakspan Regte verwys.

7.13.2

3

KONSTITUERING (AS 2019 notule dag 1 bl. 1)
A.5.1.3
EERSTE VERSLAG VAN DIE TTR, bylaag C
aanvullende verslag - Goedgekeur.

1.8 Berekening van proporsionele komponent van afvaardiging (2019)
1.8.1 Aanbeveling - goedgekeur.
Die ATR beveel aan:
1.8.1.1 Die AS neem kennis daarvan dat daar nie ’n gelyke aantal leraars en kerkraad afgevaardigdes
is nie vanweë omstandighede (vgl. Artikel 38.1).
1.8.1.2 Die AS neem kennis dat daar nie benadeling van enige party is nie.
1.8.1.3 Die AS besluit in die lig hiervan dat voortgegaan word met die vergadering.

7.13.3

13

ORDEMOSIE 1: N van Rensburg/J du Plessis (AS 2019 notule
dag 2 bl. 2)
T.A.5.1 EERSTE VERSLAG VAN DIE TTR - Goedgekeur.

1DOXLGYDQUHJOHPHQWSXQW PRVLHYDQRUGH HQZHOSXQWLQVDNHGLHYHUZ\VLQJYDQƌ
bepaalde saak:
Die Algemene Sinode besluit dat, in alle sake waaroor ons nie ten minste twee-derdes saamstem nie,
die Sinode die betrokke saak na die 10 sinodes verwys om
1
in die reses daaroor te onderskei;
2
die volgende Algemene Sinode daarin te adviseer.
Die ATR het die ordemosie beoordeel aan die hand van Reglement 3.5 en beveel aan:
1.1.1 'LHRUGHPRVLHYROGRHQQLHLQWHUPHYDQ5HJOHPHQWDDQGLHYHUHLVWHVYDQƌRUGHPRVLHQLH
'LHUHJOHPHQWPDDNQLHYRRUVLHQLQJGDWƌRUGHPRVLHGLH.HUNRUGHNDQZ\VLJQLH
1.1.2 Die Algemene Taakspan Regte wys die Algemene Sinode op sy verslag (agenda p 364, punt
4.2) wat die bedoeling van die ordemosie ondervang.
4.2
,QGLHQGLH$OJHPHQH6LQRGHJRHLHUHGHKHWRPWHYHUPRHGGDWƌEHVOXLWRIVWDQGSXQWPRRQWOLN
tot groot verdeeldheid kan lei, moet die Sinode vóór die finale besluitneming, die advies van
mindere kerkvergaderings inwin ten einde konsensus oor die betrokke sake in die NG
Kerkverband as geheel te probeer verkry.
1.1.3 Die ATR wys daarop dit enige lid van die vergadering vry staan om ZDQQHHUƌEHSDDOGHVDDN
WHUWDIHOLVGDQƌRUGHPRVLHLQWHGLHQ

7.13.4

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS notule dag
2 bl. 7)
2. UITVOERING VAN OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE
SINODE 2015 (A.5.1, bl. 356) Goedgekeur.

178

2.1.1
2.2.1
2.4.1
2.5.1

Die AS 2019 neem kennis dat die ATR in afwagting is oor sake op die agenda vir die AS 2019
wat genoemde opdrag se hantering mag beïnvloed.
'LH$6KHUKDDOGLHRSGUDJDDQGLH$75GDWƌLQGULQJHQGHVWXGLHJHGRHQZRUGRRUGLH
definiëring van die NG Kerk as kerk na eie aard (sui generis).
Die AS2019 neem kennis dat die beswaar van ds. J Theron hanteer is by die AS2015 en dat
die studie oor die eie aard (sui generis) van die kerk deur die ATR hanteer word.
Die AS2019 neem kennis dat die ATP die voorgestelde veranderinge aan Reglement 11 by die
AS2019 dien.

7.13.5.

3.1.1
3.2.1
3.3.1

7.13.6

1.3
1.5
1.7.1
1.8
1.9.1
1.9.2
1.10
1.10.1
1.12.1
1.14
1.14.1
1.14.2

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS 2019
notule dag 2 bl. 7)
3. UITVOERING VAN OPDRAGTE VAN DIE BUITENGEWONE
ALGEMENE SINODE (BAS) 2016 (A.5.1, bl. 357) - Goedgekeur.

Die AS 2019 neem kennis dat die saak by die ASM afgehandel is.
Die AS 2019 neem kennis dat die saak oorstaan n.a.v. voorstelle wat intussen ontvang is.
Die AS 2019 neem kennis dat die saak by die hersiening van reglement 3 hanteer is.

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS 2019
notule dag 2 bl. 8)
ATR AANVULLENDE VERSLAG (BYLAAG 3 A.5.1.3 – los stuk)

KHQQLVQDPH$SSqOWHHQdie besluit van Wes-Kaap is ontvang en in lyn met Reglement 7, punt
3.1.5 hanteer.
Kennisname: Berekening van proporsionele komponent van afvaardiging (2019) word
geskrap.
Kennisname: Die AS neem kennis dat die ATR oordeel dat beskrywingspunte wat ingebind is
in die agenda, ontvanklik is.
Kennisname: Berekening van proporsionele komponent van afvaardiging (2019).
Die AS neem kennis van die ATR se oortuiging dat die stuk oor seksuele misbruik baie
belangrik is en opgeneem word by Funksionele Besluite in die Kerkorde as beleid.
Die AS besluit dat die Taakspan Gendergeregtigheid en die ATR die praktiese implementering
van die beleid moet uitwerk in samehang met die Tugreglement en aan die ASM voorlê met
volmag om die beleid goed te keur. Goedgekeur.
Kennisname: Kerkverband - Konsepreglement (Agenda bl. 255).
Die AS neem kennis dat die ATR die konsepreglement nagegaan het met die oog op die
gepaste kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3, 6.8)
met wysigings 1.10.1.1 – 1.10.1.6.
Die AS neem kennis dat die ATR die gewysigde reglement nagegaan het met die oog op die
gepaste kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3,
punt 6.8).
Gesprekke tussen die NG Kerk en die NH Kerk. Goedgekeur.
Die AS verwys die samewerkingsooreenkoms en -orde na die ATR en ASM. Goedgekeur.
'LH6LQRGHEHVOXLWRPƌPDQGDDt tot afhandeling en ondertekening van die ooreenkoms aan
die ASM te verleen. Goedgekeur.

7.13.7

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS 2019
notule dag 2 bl. 8)
POPI HANDLEIDING (ATR Bylaag 1, bl. 377-384) - Goedgekeur.

7.13.8

47

SELFDEGESLAGVERBINTENISSE (AS 2019 notule dag 3 bl. 4)
TYDELIKE TAAKSPAN REGTE TWEEDE VERSLAG (TTR,
A.5.1)

1.4 AANBEVELING: goedgekeur.

179
Die TTR beveel aan:
1.4.1 Die vergadering oordeel dat die gravamina ontvanklik is.
1.4.2 Die vergadering staan die versoek tot revisie toe.
1.4.3 Die vergadering oorweeg die gravamina wat ontvang is na aanleiding van die verslag van die
ad hoc Taakspan Gravamina.
1.4.4 Beoordeel die gravamina wat beweer dat daar proseduriële foute gemaak is tydens die neem
van die 2015 besluit, aan die hand van Reglement 3 wat die orde van vergaderings bepaal
soos uiteengesit in die verslag Bylaag A op bl. 11-27.
1.4.5 Die vergadering neem ook tydens die bespreking die tersaaklike voorstelle, amendemente en
beskrywingspunte in behandeling.
1.4.6 Die vergadering besluit om die vorige besluite te handhaaf, of om dit te wysig, of dit ter syde te
stel of om nuwe besluite te neem.

7.13.9

58

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE – DERDE VERSLAG (T A.5.1)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 2)

Dr Ungerer maak enige opmerkings ter verheldering:
Die Taakspan vir Gravamina het gravamina hanteer wat op grond van proseduriële foute, voorgestel
het dat die besluite van 2015 insake selfdegeslagverhoudinge, ter syde gestel word. Die vergadering
het dit so goedgekeur. Dit beteken:
1
Die besluit van die AS van 2015 oor selfdegeslagverhoudinge is ter syde gestel.
2
Reglement 3 en 19 van die Kerkorde bepaal dat revisie toegestaan kan word op grond van ‘n
verslag of ‘n beskrywingspunt, dat bespreking kan plaasvind en dat ander of nuwe besluite
geneem kan word. Dit is inderdaad wat nou gebeur het.
3
In die verlede is heelwat wisselterme, ook in verslae, gebruik as oor die saak van
selfdegeslagverhoudinge gepraat is. Die TTR gaan dit orden.
4
Watter besluite is dan nou geldend en watter nie?
Besluite wat geldend is:
4.1
die besluite van 2004 en 2007: slegs die verbintenis tussen een man en een vrou, as ‘n huwelik
beskou kan word.
4.2
die besluite van 2004 en 2007 word herbevestig – dat heteroseksuele, sowel as homoseksuele
promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.
4.3
die AS het besluit dat die huidige besluit (2019) oor selfdegeslagverbintenisse nie as ‘n
alternatief vir die huwelik beskou kan word nie.
Redaksionele regstellings sal aan besluite gedoen word.
1.1.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode
1.1.1.1 Bevestig dat vorige besluite insake homoseksualiteit, selfdegeslagverbintenisse en huwelike
gewysig en/of vervang is met nuwe besluite. Goedgekeur.
1.1.1.2 Bevestig dat vorige besluite oor die huwelik en promiskuïteit steeds die geldende besluite is.
Goedgekeur.
1.1.1.3 Versoek dat hierdie besluite volledig in die Kerkordeboek opgeneem word. Goedgekeur.
1.1.1.4 Neem kennis dat besluite oor selfdegeslagverbintenisse vir gemeentes buite die RSA
onderworpe is aan daardie land se wetgewing. Goedgekeur.

7.13.10

58

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE – DERDE VERSLAG (T A.5.1)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 2)
AMENDEMENT 23 (S Marais/H Mynhardt) - goedgekeur.

Voeg nuwe punt 1.1.1.5 by:
1.1.1.5. Besluit dat hierdie verslag met die oog op persverklarings die boodskap is wat die Algemene
Sinode aan die wêreld bekend sal maak as die huidige amptelike standpunt van die Algemene
Sinode.

7.13.11

58

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE – DERDE VERSLAG (T A.5.1)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 2)

180

VOORSTEL 24: Aansoek om selfdegeslagverbintenisse te bevestig.
(JPA Brink/MJG du Plessis). Goedgekeur.
VOORSTEL 24
Die Algemene Sinode besluit dat daar net vir leraars wat selfdegeslagverbintenisse wil bevestig,
aansoek gedoen sal word vir registrasie by die Minister van Binnelandse Sake.

7.13.12

63

TAAKSPAN REGTE AANVULLENDE VERSLAG 3 (bylaag C)
A.5.1.3 (los stuk. (AS 2019 notule dag 5 bl. 6)
Reglement vir Brugbediening (bl. 38) - goedgekeur.

Kerkorde Beleid vir Brugbediening word goedgekeur as Reglement vir Brugbediening.
(Die reglement vir Brugbediening is in sy geheel in die kerkorde opgeneem).

7.13.13

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 –
los stuk)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 43)
VOORSTEL 29: - goedgekeur. Byvoeging deur ATR self. (A.4.3.3
bl. 302.)

Die Sinode bevestig vorige besluit (2002) om nie die onderskeid tussen doop-en belydende lidmaat te
handhaaf nie. Die doop bly die enigste manier waarop toegang tot lidmaatskap verkry kan word. Die
Sinode versoek die ATR om die kerkorde hiermee in lyn te bring en verwys die afhandeling van hierdie
proses na die ASM.

7.13.14

5.3.1

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 –
los stuk)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 43)
BESKRYWINGSPUNT B11: Kerkorde artikels 26 en 27

Aanbeveling – goedgekeur.
Die AS verwys Beskrywingspunt B11 na ATLAS vir studie en verslag aan die volgende
Algemene Sinode.

7.13.15

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 –
los stuk)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 43)
BESKRYWINGSPUNT B7: Huweliksbevestigers (agenda bl.
522) – goedgekeur.

5.2.1

AANBEVELING:
Die AS gee opdrag aan die moderatuur om so spoedig moontlik met die
Binneland se Sake die volgende aan te spreek:
5.2.1.1 Die registrasie van nuwe huweliksbevestigers
5.2.1.2 Die registrasie van huwelike
5.2.1.3 Toegang van huweliksbevestigers tot die kantore van die Departement

7.13.16

73

Departement

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: T.A.5.1 VIERDE VERSLAG (los
stuk bl. 37), ook Agenda bl. 518. (AS 2019 notule dag 6 bl. 2)
5 BESKYWINGSPUNTE
5.1 B3 Besware teen beroep (Agenda bl. 518).
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5.1.1 Aanbeveling: - goedgekeur met 2/3 meerderheid.
5.1.1.1 Die AS verwys beskrywingspunt B3 na die ATR vir verslag aan die volgende vergadering van
die AS.
5.1.1.2 Die AS wysig bepaling 8.3.2 van die Reglement vir beroeping, bevestiging, demissie en
emeritaat van predikante om te lui: “Indien die besware handel oor onreëlmatighede gedurende
die beroepingVSURVHVZRUGGLWDVµQDSSqOWeen die besluit van die kerkraad hanteer ingevolge
GLH 5HJOHPHQW YLU $SSqO PHW GLHQ YHUVWDQGH GDW GLW DV XLWHUV GULQJHQG KDQWHHU VDO ZRUG HQ
indien enigsins moontlik binne twee weke afgehandel word. Indien die beswaar gehandhaaf
word, word die beroep ter syde gestel.
5.1.1.3. Dis AS wysig bepaling 8.3.3 van die Reglement vir beroeping, bevestiging, demissie en
emeritaat van predikante om te lui: “Indien die besware handel oor die leer of lewe van die
beroepene, word dit as ‘n tugondersoek hanteer volgens die Reglement vir opsig en tug, met
dien verstande dat dit as uiters dringend hanteer sal word.
8.3.3.1 Die volgende proses word gevolg:
8.3.3.1.1 Die Ringskommissie van die ring waaronder die beroepende gemeente sorteer stel eers vas
of die beswaar ontvanklik is in terme van bepaling 8.1 van hierdie reglement.
8.3.3.1.2 Indien dit ontvanklik is word dit verwys na die ring of sy gevolmagtigde wat oor die beroepene
opsig het.
8.3.3.1.3 Hierdie Ring of sy gevolmagtigde stel na die ontvangs van die skriftelike beswaar en na
gesprek met die beroepene vas of daar bona fide redes is waarom die beswaar ondersoek
behoort te word.
8.3.3.1.4 Indien besluit word dat die besware ondersoek behoort te word, word dit na ‘n tugliggaam
verwys vir ondersoek, waarop die beroep ter syde gestel word (vgl. die bepaling 7.3.5 van
hierdie reglement wat lui: skriftelike bevestiging van die huidige ring onder wie se opsig die
beroepene staan, dat daar geen tug en/of dissiplinêre ondersoek teen die beroepene hangende
is nie en/of dat die persoon beroepbaar is.)

7.13.17

73

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: T.A.5.1 VIERDE VERSLAG (los
stuk bl. 37), ook Agenda bl. 518. (AS 2019 notule dag 6 bl. 2)
VOORSTEL 25 (A Celliers/C Stander) - goedgekeur.

Die Algemene Sinode verwys die besluite van die Algemene Sinode van 2015 oor
die uitbreiding van die belydenisgrondslag deur sinodes (Artikel 35.7) na ATLAS vir
oorweging met verslag aan die eerste ASM-vergadering van 2020 om af te handel.

7.13.18

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS 2019
notule dag 2 bl. 7)
WYSIGINGS AAN DIE KERKORDE ARTIKELS (KERKORDE
2015)
(ATR Bylaag 1, bl. 361-362) - Goedgekeur.
(Artikels 14, 17,29,48 is in die Kerkorde opgeneem).

Die voorgestelde wysigings ten opsigte van kerkorde artikels 14, 17, 29, 48 soos
vervat in ATR Bylaag 1 word in geheel goedgekeur.

7.13.19

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS 2019
notule dag 2 bl. 8)
WYSIGINGS AAN VAN DIE KERKORDE REGLEMENTE (ATR
Bylaag 1, bl. 362-376)
(Reglemente 5, 6, 7, 9, 10, 12 is in die Kerkorde opgeneem).

Die voorgestelde wysigings ten opsigte van Kerkorde reglemente 5, 6, 7, 9, 10, 12,
16, 24 soos vervat in ATR Bylaag 1 (aangeheg) word in geheel goedgekeur.
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7.13.20

1.3.1
1.3.2

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS 2019
notule dag 2 bl. 8)
WYSIGINGS AAN BELEID, FUNKSIONELE BESLUITE EN
RIGLYNE (ATR Bylaag 1, bl. 376-377) Goedgekeur.

Besluit: Die AS skrap “Funksionele Besluit 13” (Kerkorde 2015) en dit word vervaQJPHW ƌ
nuwe besluit.
Besluit: Die AS keur die wysigings ten opsigte van Funksionele Besluit 17 goed soos vervat in
ATR Bylaag 1.

7.13.21

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS 2019
notule dag 2 bl. 9)
BYVOEGING VAN Artikel 72 - Goedgekeur.
(Artikel 72 is in die Kerkorde opgeneem).

'LH$6NHXUƌQXZHDUWLNHODVJHKHHOJRHGHQGLWZRUGLQGLH.HUNRUGHRSJHQHHP
72.1
Met die oog op enige proses van kerklike samewerking en/of kerkvereniging met ander
gereformeerde kerke, stel die Algemene Sinode vir sodanige samewerking en/of samevoeging
van werksaamhede reëlings vas.
72.2
6RGDQLJH UHsOLQJV ZRUG LQ ƌ 6DPHZHUNLQJ-orde omskryf, wat na die goedkeuring van die
Algemene Sinode in die Kerkorde opgeneem word.
72.3
:DDUƌ6DPHZHUNLQJ-RUGHLQVWU\GLVPHWGLH.HUNRUGHRIZDDUƌ6DPHZHUNLQJ-RUGHQLHYLUƌ
bepaalde saak voorsiening maak nie, geld die Kerkorde.

7.13.22

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356) (AS 2019
notule dag 2 bl. 9)
WYSIGINGS AAN KERKORDE REGLEMENTE (ATR Bylaag 3,
A.5.1.3) Goedgekeur.
(Reglemente 13, 14, 15, 17 is in die Kerkorde opgeneem).

Die AS keur die voorgestelde wysigings ten opsigte van Reglemente 13, 14.1, 14.2, 15, 17 goed soos
vervat in ATR Bylaag 3, A.5.1.3. Goedgekeur.
Paragraaf 2.9 van RegOHPHQW  ZRUG E\JHYRHJWRW5HJOHPHQW  DV SDUDJUDDI  ³ƌ Emeritus,
MRQJHU DV GLH QRUPDOH DIWUHHRXGHUGRP NDQ PHW JRHGNHXULQJ YDQ GLH ULQJ RI V\ JHYROPDJWLJGH LQ ƌ
voltyds-onbepaalde termynpos beroep word.”

7.13.23

63

TAAKSPAN REGTE AANVULLENDE VERSLAG 3 (bylaag C)
A.5.1.3 (los stuk) (AS 2019 notule dag 5 bl. 6)
Reglement vir Brugbediening (agenda bl. 38) - goedgekeur.
(Reglement 18 is in die Kerkorde opgeneem).

Kerkorde Beleid vir Brugbediening word goedgekeur as Reglement vir Brugbediening.

7.13.24

1.
1.1
1.1.1

65

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1) (AS 2019 notule dag 5
bl. 10)
1 Opdrag: adviseer die Taakspan Kerkverband insake die
wysiging van artikel 43.
(Artikel 43 is in die Kerkorde opgeneem).

Opdrag: Adviseer die taakspan kerkverband insake die wysiging van artikel 43.
Aanbeveling: - goedgekeur.
Die AS neem kennis dat die TTR die reglement nagegaan het met die oog op die gepaste
kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3, punt 6.8).
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1.1.2

$DQEHYHOLQJ'LH$6EHYHVWLJGDWVLQRGHVULQJHZDWLQƌVWDDWEXLWHGLH56$IXQNVLRQHHUGLH
openbare getuienis en die verhouding en ooreenkomste met daardie staat en ander
lewensverbande, namens die kerkverband behartig.

7.13.25

2.1
2.2
2.3

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1) (AS 2019 notule dag 5
bl. 11)
2 Kerkorde 2019: - goedgekeur.

Dis AS gee opdrag aan die ATR om die Kerkorde te finaliseer en soos nodig redaksioneel te
wysig.
Die AS keur goed dat die Kerkorde in Engels vertaal word en gee opdrag aan die ATR om dit
af te handel.
Die AS befonds die vertaling van die Kerkorde.

7.13.26

3.1.1

65

66

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1)
los stuk.
(AS 2019 notule dag 5 bl. 11)
3.1 Artikel 23
(Artikel 23 is in die Kerkorde opgeneem).

Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van Artikel
23: - goedgekeur.

7.13.27

66

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1) (AS 2019 notule dag 5
bl. 12)
4.4 Reglement 19: (ATR Aanvullende verslag T.A.5.1) los stuk.
(Reglement 19 is in die Kerkorde opgeneem).

Reglement 19 is in sy geheel hersien.
4.4.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die hersiene Reglement 19 goed – goedgekeur.
(Die reglement sal redaksioneel versorg word en aan die ASM voorgelê word).

7.13.28

1.
1.1.2

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 los stuk)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 24)
Artikel 43
(Artikel 43 is in die Kerkorde opgeneem).

Opdrag: Adviseer die taakspan kerkverband insake die wysiging van artikel 43.
$DQEHYHOLQJ'LH$6EHYHVWLJGDWVLQRGHVULQJHZDWLQƌVWDDWEXLWHGLH56$IXQNVLRQHHUGLH
openbare getuienis en die verhouding en ooreenkomste met daardie staat en ander
lewensverbande, namens die kerkverband behartig.
(Goedgekeur)

7.13.29

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1) (AS 2019 notule dag 5
bl. 24)
3.2 Artikel 36 en 37 (ATR verslag)
(Artikels 36 en 37 is in die Kerkorde opgeneem).

'LH775KHWƌDPHQGHPHQWRSGLHZ\VLJLQJYDQ$UWLNHOHQ $75YHUVODJE\ODDJDJHQGDbl.
361-362, aanbeveling 1.4 en 1.5) ontvang.
3.2.1 Aanbeveling: Die TTR versoek die AS om aanbevelings 1.4 en 1.5 (Agenda bl. 361 en 362)
terug te trek. (Goedgekeur)
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7.13.30

4.1.1
4.1.2.

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1) (AS 2019 notule dag 5
bl. 24)
4. Reglemente
4.1 Reglement 3 (Agenda, bl. 362).
(Reglement 3 is in die Kerkorde opgeneem).

Aanbeveling: Die AS keur die volgende wysigings goed ten opsigte van Reglement 3.
Goedgekeur.
Indien daar in die verslag kerkverband enige wysigings aan reglement 3 voorgestel word,
verwys die AS dit na die ATR vir oorweging en goedkeuring deur die eerste ASM. Goedgekeur.

7.13.31

4.2.1

70

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1) (AS 2019 notule dag 5
bl. 30)
4.2 Reglement 17 (ATR VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 - los stuk)

Die ATR gee kennis van revisie - goedgekeur.

7.13.32

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1) (AS 2019 notule dag 5
bl. 30)
Reglement 17 goedgekeur
(Reglement 17 is in die Kerkorde opgeneem).

7.13.33

70

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1) (AS 2019 notule dag 5
bl. 35)
4.3 REGLEMENT 18 (ATR: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 - los
stuk) goedgekeur.
(Reglement 18 is in die Kerkorde opgeneem).

4.3.1

Aanbeveling: Die AS keur die volgende wysigings goed ten opsigte van Reglement 18.
Goedgekeur.

7.13.34

34

ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1.2 ATR BYLAAG 2, bl.
385-386)
KONSEP KERKORDE VIR ‘N MISSIONALE KERK Goedgekeur. (AS 2019 notule dag 2 bl. 8)

%HVOXLW'LH$6EHVOXLWRPGLH.HUNRUGHYLUƌPLVVLRQDOHNHUNGHXUWHJHHDDQVLQRGHVULQJHHQ
gemeentes om na bestudering daarvan die ATR met kommentaar en voorstelle te bedien.
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7

BESLUITEREGISTER

7.14

BEDRYFSPAN

7.14.1

4.1

52

BEDRYFSPAN (A.5.2 bl397) (AS 2019 notule dag 4 bl. 3
4.
VOORSTEL
VIR
REGLEMENTWYSIGINGS
REGLEMENT 2 (A.4.1 bl. 402-403) Goedgekeur.
(Reglement 2 is in die Kerkorde opgeneem).

Aanbeveling: Die sinode keur die gewysigde reglement vir die bedryfsplan goed.

AAN
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7

BESLUITEREGISTER

7.15

ATF

7.15.1

B
55

ALGEMENE TAAKSPAN FONDSE EN BATES (A.5.3. bl. 404)
(AS 2019 notule dag 4 bl. 6)
5.3 HOE VAL ONS IN BY GOD SE WERK?

Aanbeveling: - goedgekeur.
5.3.1 Die Algemene Sinode besluit dat die huidige bydraekoers van 0,28% oor vier jaar afbestuur
word na 0,20%.
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7

BESLUITEREGISTER

7.16

ARGIEF

7.16.1

1.
2.

3.

7.16.2

53

TAAKSPAN VIR DIE ARGIEF (A.5.4, bl. 422) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 3)
AANBEVELING bl. 423 - goedgekeur.

Die Algemene Sinode besluit dat die Algemene Sekretaris in der tyd die Inligtingsbeampte van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk is soos in Wet 2 van 2000 en Wet 4 van 2013 bedoel
word.
Die Algemene Sinode besluit dat die bestuurder in der tyd van die argief in Stellenbosch
aangewys word as die adjunk-inligtingsbeampte van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
saam met die saakgelastigdes / hoof uitvoerende beamptes van die Suid-Afrikaanse sinodes
(Namibië dus uitgesluit).
Die Algemene Sinode versoek die Algemene Sekretaris om die verpligte Artikel 51 handleiding
van die NG Kerk (Wet 2 van 2000, Artikel 51) dienooreenkomstig aan te pas.

53

TAAKSPAN VIR DIE ARGIEF (A.5.4, bl. 422) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 3)
(Aanbevelings deur taakspan op skerm vertoon).

Aanbevelings: - goedgekeur.
4
Die Algemene Sinode besluit om paragraaf 2.1.3 van die Argief se Reglement as volg te wysig:
2.1.3 die bestuurder van die Argief in Stellenbosch, synde die “adjunk-inligtingsbeampte van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk vir die doeleindes van Wet 2 van 2000 en Wet 4 van
´WHZHHVZDWތQH[RIILFLROLGPHWVWHPUHJYDQGLH$OJHPHQH7DDNVSDQ$UJLHILV.
Ter verduideliking: die TTR het in hulle derde verslag hierdie wysiging (en die res van die Algemene
Taakspan Argief se reglement, Bylaag 1) goedgekeur.
Die AS neem kennis dat die ATR aanbeveel het dat die volgende riglyne in die Kerkordeboek opgeneem
word (A.5.4: 2.2.3):
1.
Riglyn vir die hantering van argief- en museummateriaal (Bylaag 2)
2.
Riglyn vir die hantering van registers (Bylaag 3)
3.
Riglyn vir die insameling van argivalia (Bylaag 4)
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7

BESLUITEREGISTER

7.17 PREDIKANTESAKE
7.17.1
55
VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 4)
2.1 BESLUITE VAN ALGEMENE SINODE 2015
2.1.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.
Die Algemene Sinode:
2.1.1.1 neem kennis van die konsepmodel wat reeds in 2015 aanvaar is,
2.1.1.2 neem kennis dat geen verdere kommentaar ontvang is nie,
2.1.1.3 moedig kerklike vergaderings aan om die model te gebruik.

7.17.2

55

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 4)
2.2 ATP-HANDLEIDING
2.2.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.

Die Algemene Sinode:
2.2.1.1 neem kennis dat die handleiding ná die vergadering hersien sal word,
2.2.1.2 versoek kerklike vergaderinge om kommentaar aan die ATP deur te stuur.

7.17.3

55

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 4)
2.3 GEDRAGSKODE
2.3.1 AANBEVELINGS – goedgekeur en verwys na die ATR.

Die Algemene Sinode:
2.3.1.1 neem kennis dat geen verdere kommentaar ontvang is nie,
2.3.1.2 aanvaar die Gedragskode vir predikante in die NG Kerk,
2.3.1.3 versoek die ATR om die Gedragskode (Bylaag 1) in die Kerkordeboek op te neem.

7.17.4

55

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 5)
2.5 BENOEMING VAN AMPTENAAR
2.5.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.

Die Algemene Sinode:
2.5.1.1 neem kennis van die huidige situasie in die ATP kantoor (10% inkoop van tyd).
2.5.1.2 gee opdrag aan die ATP om in oorleg met die Bedryfspan voort te gaan met die proses om die
nodige uitbreiding te doen aan die hand van die kapasiteitsbehoeftes.
2.5.1.3 gee opdrag om die proses af te handel met verslag aan die ASM.(kyk notule dag 4 hier moet
‘n breek wees)

7.17.5

55

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 5)
3.1.1 INWIN VAN BIOGRAFIESE DATA EN DIE FINALISERING
VAN DIE DATABASIS
3.1.1.1 AANBEVELINGS(A5.5. bl. 446) goedgekeur

Die Algemene Sinode:
3.1.1.1.1 neem kennis van 3.1.1,
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3.1.1.1.2 neem kennis van die geïntegreerde databasis wat voltooi is en in werking gestel is.
3.1.1.1.3 spreek sy dank uit teenoor mnr. Rossouw Minnaar wat die program kosteloos vir die NG Kerk
ontwikkel het.

7.17.6

55

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 5)
3.1.2 HANTERING VAN BEVOEGDHEIDSAANSOEKE (A.5.5.
bl. 446)
3.1.2.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.

Die Algemene Sinode:
3.1.2.1.1 neem kennis van 3.1.2.

7.17.7

55

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 5)
3.1.3 PREDIKANTEBEGELEIDING (A.5.5. bl. 446)
3.1.3.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.

Die Algemene Sinode:
3.1.3.1.1 wil weer die A-Z Beleid onder kerklike vergaderings se aandag bring om te gebruik ten opsigte
van versorging van predikante.
3.1.3.1.2 sinodale verteenwoordigers op die ATP word versoek om die A-Z Beleid weer onder
kerkrade/ringe se aandag te bring.

7.17.8

55

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 5)
3.2
STATUTÊRE
REGISTRASIE
AS
PASTORALE
VERSORGERS (BYLAAG 2) (A.5.5. bl. 454)
3.2.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.

Die Algemene Sinode besluit
 GDW ƌ IRUPHOH 0HPRUDQGXP YDQ 9HUVWDQGKRXGLQJ 0Y9  WXVVHQ GLH 1* .HUN HQ $&53
aangegaan sal word om ƌZHGHUV\GVHYHUKRXGLQJWHVNHSHQWHIRUPDOLVHHUQDJRHGNHXULQJ
deur die ASM.
3.2.1.2 om met dank kennis te neem van die groot rol wat verteenwoordigers uit NG-geledere oor baie
jare gespeel het om ACRP as wetlik-erkende professionele liggaam vir godsdiens-praktisyns
in Suid-Afrika tot stand te bring.
3.2.1.3 dat ondersoek ingestel word om predikante en ander bedieningsleiers van die NG Kerk via die
$OJHPHQH 7DDNVSDQ 3UHGLNDQWHVDNH E\ $&53 JHDIILOLHHU ZRUG HQ GDW ƌ EHNRVWLJEDUH
affiliasietarief met ACRP onderhandel word met verslag aan die ASM.

7.17.9

55

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 5)
3.4 STANDPLAASVERWISSELING (BYLAAG 3) (A.5.5. bl. 448)
3.4.1
AANBEVELINGS:
STANDPLAASVERWISSELING
goedgekeur.

Die Algemene Sinode:
3.4.1.1 Moedig streeksinodes, ringe en kerkrade aan om deeglik kennis te neem van Bylaag 3
(Standplaasverwisseling) en toe te sien dat die toepaslike gesprekke en prosedures gevolg
word.
3.4.1.2 Ondersteun opnuut die opsie van standplaasverwisseling ten einde mobiliteit van predikante te
verseker.
3.4.1.3 Onderstreep die dringendheid van gesprekke met predikante langer as 10 jaar in een
werkkring/gemeente vir evaluering en assessering. Kerkrade en Ringe word hiertoe opgeroep.
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3.4.1.4 Versoek sinodes om aktief mee te werk aan die bedieningsvernuwing en –vreugde van
predikante.
3.4.1.5 Sinodale verteenwoordigers op die Algemene Taakspan Predikantesake word versoek om
gesprekke rakende standplaasverwisseling te bevorder en te fasiliteer.

7.17.10

55
VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 6)
3.5 JAARLIKSE REGISTRASIEFOOI (A.5.5. bl. 448)
3.5.1.AANBEVELINGS: - goedgekeur soos gewysig.

Die Algemene Sinode
3.5.1.1 spreek sy dank uit teenoor predikante wat getrou jaarliks aanmeld asook die verlangde
registrasiefooie oorbetaal,
3.5.1.2 spreek sy dank uit teenoor sinodes wat behulpsaam is met die jaarlikse opdatering van
predikante se data asook die insameling en betaling van die registrasiefooi,
3.5.1.3 bevestig sy besluit van 2011 naamlik: “dat alle proponente, bedienaars van die Woord in diens
van gemeentes en die kerkverband, ander persone met bevoegdheid van bedienaar van die
:RRUG HQ HPHULWL E\ GLH $%5 QRX $73  UHJLVWUHHU HQ GDW ƌ MDDUOLNVH UHJLVWUDVLHIRRL EHWDDO
word.”
3.5.1.4 versoek die Bedryfspan om die ASM te dien met voorstelle in verband met die hantering van
gelegitimeerdes wat nie uitvoering gee aan algemeen sinodale besluite ten opsigte van
jaarlikse aanmeldings en oorbetaling van jaarlikse registrasiegeld nie en die gevolglike
agterstallige fooie. – word verwys na die Bedryfspan. (soos gewysig).

7.17.11

55
VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019
notule dag 4 bl. 6)
3.6 WYSIGINGS VAN REGLEMENT 11 (A.5.5. bl. 449)
3.6.1.1 AANBEVELINGS – net 3.6.1.1.2 word goedgekeur.

Die Algemene Sinode besluit
3.6.1.1.1 dat die beginsels in die Beskrywingspunt, nie ondersteun kan word nie.
3.6.1.1.2 aan die hand van Reglement 19. 2.2.2 hiermee kennis gegee word dat diebesluit van 2015 in
revisie geneem word.
3.6.1.1.3 dat Reglement 11 punt 13 nie gewysig word nie.
3.6.1.1.4 gee opdrag aan die ATP om ondersoek in te stel na die moontlikheid ompredikante by die
ACRP te affilieer en van die huidige registrasiefooie daarvoor te gebruik.

7.17.12

55
4

VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443) (AS 2019 notule
dag 4 bl. 6)
AFTREE OUDERDOM VAN PREDIKANTE (A.5.5 bl. 449 en
Bylaag 9)

Die verslag word in geheel terugverwys na Predikantesake in oorleg met Taakspan Navorsing.

7.17.13

77

ALGEMENE TAAKSPAN PREDIKANTESAKE A.5.5 bl. 449 en
473. (AS 2019 notule dag 6 bl. 3)
3.6 WYSIGING VAN REGLEMENT 11 (bl. 449)
3.6.1 Prosesvoorstel ten opsigte van Beskrywingspunt van
Noord-Kaap

Die Algemene Sinode het in 2015 die volgende opdrag gegee:
VOORSTEL: PROSESVOORSTEL TOV B.1 (GJ Duursema/CHJ van Schalkwyk) – goedgekeur:
1.
Die Algemene Sinode aanvaar die beginsels vervat in A.15 Moderamen Bylae 3 (bl. 325 – 331).
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2.

Die beskrywingspunt van Noord-Kaapland (B.1. Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) is daarin
volledig hanteer en afgehandel.
Moderamen Bylae 3 word na die ASR verwys om aan die hand van die beginsels daarin vervat
Reglement 11 te wysig voor voorlegging aan die volgende vergadering. Dit geskied in oorleg
met ASP.

3.6.1.1 AANBEVELINGS - goedgekeur.
Die Algemene Sinode besluit
3.6.1.1.1 dat die beginsels in die Beskrywingspunt, nie ondersteun kan word nie.
3.6.1.1.2 aan die hand van Reglement 19. 2.2.2 hiermee kennis gegee word dat die besluit van 2015
in revisie geneem word.
3.6.1.1.2 dat Reglement 11 punt 13 nie gewysig word nie.
3.6.1.1.3 gee opdrag aan die ATP om ondersoek in te stel na die moontlikheid om predikante by die
ACRP te affilieer en van die huidige registrasiefooie daarvoor te gebruik.

7.17.14

77

ALGEMENE TAAKSPAN PREDIKANTESAKE A.5.5 bl. 449 en
473.
(AS 2019 notule dag 6 bl. 3)
Bylaag 4 bl. 473 Reglement 11 - goedgekeur.
(Reglement 11 is in die Kerkorde opgeneem).
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7

BESLUITEREGISTER

7.18

BYBELMEDIA

7.18.1
5.5.1

74

BYBELMEDIA A.6.1 bl. 485 (AS 2019 notule dag 6 bl. 2)
5.5 AANBEVELING - goedgekeur.

Die Algemene Sinode keur goed dat Reglement 1 pt. 3.2.5 gewysig word om te lui: "Die
aanwysing van die lede van ledevergaderings van die Algemene Sinode se mediamaatskappye
geskied ooreenkomstig die memoranda van inkorporasie".
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7

BESLUITEREGISTER

7.19

CLF

7.19.1

5.1
5.2
5.3

71

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS A.6.2 bl. 488 (AS 2019 notule
dag 5 bl. 43)
5. AANBEVELINGS. Goedgekeur.

Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werk wat deur CLF gedoen word en
versoek hulle om daarmee voort te gaan.
Die Algemene Sinode versoek sinodes om gemeentes aan te moedig om van die produkreeks
van CLF gebruik te maak.
Die Algemene Sinode wys die volgende persone aan as die stemgeregtigde NGafgevaardigdes op die ledevergadering van CLF: Dr EC Orsmond, Dr CHJ van Schalkwyk, Ds
WJ Botha, Prof PGJ Meiring, Ds FJ Cillié, Dr RB van Aarde en Ds WD Schoeman.
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7

BESLUITEREGISTER

7.20

BYBELGENOOTSKAP (BYBELVERTALING)

7.20.1

67

BYBELGENOOTSKAP & BYBELVERTALING (A.6.3, bl. 491)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 20)
1.3. AANBEVELINGS: BYBELVERTALING (A.6.3.2.3 bl. 491)
goedgekeur.

1.3.1

Vordering met die nuwe vertaalprojek (Direkte Vertaling).
Die Algemene Sinode neem met dank kennis dat die Direkte Vertaling (wat as die 2020vertaling bekend sal staan), teen Junie 2019 voltooi is en in November 2020 amptelik
bekendgestel sal word.
1.3.2 Gebruik van die 2020-vertaling (Direkte Vertaling).
1.3.2.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis dat die vertaling van die 2020-vertaling (Direkte
Vertaling) volgens die voorgestelde proses en vertaalopdrag plaasgevind het;
1.3.2.2 Die Algemene Sinode spreek opregte dank uit teenoor alle betrokkenes: die Bybelgenootskap
ZDWSRVLWLHIUHDJHHUKHWRSGLHYHUVRHNRPƌQXZHYHUWDOLQJGLHRQJHYHHUNHUNHZDWDDQ
die projek saamgewerk het en Prof. Bernard Combrink vir sy inspirerende visie en
onbaatsugtige ywer in die voltooiing van hierdie projek, saam met die redaksiekomitee en al
die vertalers;
1.3.2.3 In die lig van die noukeurige vertaalproses wat gevolg is, keur die Algemene Sinode die 2020vertaling (Direkte Vertaling) amptelik goed, vir gebruik saam met die ander twee amptelike
vertalings, die 1953-vertaling en die 1983-vertaling;
1.3.2.4 'LH$OJHPHQH6LQRGHGRHQƌEHURHSRSVLQRGHVULQJHHQJHPHHQWHVRPGLH-vertaling
(Direkte Vertaling) met entoesiasme in eredienste, kategese en Bybelstudie te gebruik, en om
in 2020 verbeeldingryke projekte te loods om die 2020-vertaling in gebruik te neem, onder
andere ook omdat dit saamval met die 200-jarige viering van die bestaan van die
Bybelgenootskap in Suid-Afrika.
1.3.2.5 Die Algemene Sinode besluit om 2020 as die “Jaar van die Bybel” te vier.

7.20.2

67

BYBELGENOOTSKAP & BYBELVERTALING (A.6.3, bl. 491)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 20)
2.3 AANBEVELING: BYBELVERKLARING - goedgekeur.

Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATBV om verdere ondersoek in te stel na die elektroniese
verryking van die 2020-vertaling (Direkte Vertaling) in samewerking met die BSA en aan die volgende
Sinode voorstelle voor te lê oor die beste manier waarop Bybelwetenskaplikes van die NGK en die
VGKSA hierby betrokke kan raak.

7.20.3

67
BYBELGENOOTSKAP & BYBELVERTALING (A.6.3, bl. 491)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 20)
3.10 AANBEVELINGS: BYBELVERSPREIDING - goedgekeur.

3.10.1 Die Algemene Sinode spreek sy groot en opregte dank uit teenoor die leraars, gemeentes,
lidmate en akademici van die NG Kerk vir hul besondere en volgehoue ondersteuning van die
Bybelgenootskap deur gebede, bydraes, Bybelvertaling en die verspreiding van die Bybel.
3.10.2 Die Algemene Sinode van die NG Kerk versoek alle gemeentes en lidmate om deur volgehoue
gebed en finansiële ondersteuning aktief by die verskillende programme van die
Bybelgenootskap betrokke te wees. Die Sinode moedig gemeentes aan om tydens Pinkster en
op Bybelsondag spesiale kollektes vir Bybelverspreiding en Bybelvertaling op te neem.
3.10.3 Die Algemene Sinode moedig gemeentes en lidmate aan om die Bybel in die Jaar van die
Bybel 2020 gereeld te lees en deel te neem aan die twee miljoen Bybelverspreidingsprojek van
die Bybelgenootskap.
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3.10.4 Die Algemene Sinode benoem die voorsitter en ondervoorsitter van die ATBV as die
verteenwoordigers van die NG Kerk op die Algemene Jaarvergadering van die
Bybelgenootskap.

7.20.4

67
BYBELGENOOTSKAP & BYBELVERTALING (A.6.3, bl. 491)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 20)
4. REGLEMENT ATBV
4.3 AANBEVELING: REGLEMENT ATBV - goedgekeur.
(Reglement 7 is in die Kerkorde opgeneem).

Die Algemene Sinode neem kennis dat die gewysigde reglement van die ATBV by die verslag van die
ATR dien.

7.20.5

5.2.1

67
BYBELGENOOTSKAP & BYBELVERTALING (A.6.3, bl. 491)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 21)
5.2 AANBEVELINGS: FUNKSIONERING VAN STEUNSPAN (ATBV)
goedgekeur.

Personeel
Die Algemene Sinode wys die volgende lede aan om vir die volgende termyn op die ATBV te
dien:
5.2.1.1 Deur NG Kerk-dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite aanbeveel:
OT: Proff. LC Jonker (US), DJ Human (UP), Dr. L Sutton (UV)
NT: Prof. MJ Nel (US), Dr. H Janse van Rensburg (UP), Prof. DF Tolmie (UV)
5.2.1.2 Deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanbeveel:
Drs. QE Heine en F Sieberhagen (sekundus: Ds. Gerrie van Dyk)
5.2.2 Begroting (Goedgekeur)
Die Algemene Sinode begroot vir die werksaamhede van die ATBV.
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7

BESLUITEREGISTER

7.21

KMDR

7.21.1

62
KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSRAAD (A6.4 bl. 497) (Notule
Dag 5 bl. 6)

Die Sinode keur die VERKLARING VAN VOORNEME goed.
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7

BESLUITEREGEGISTER

7.22

TAAKSPAN VIR TAAKSPANNE

7.22.1

79

ONAFGEHANDELDE SAKE (AS 2019 notule dag 6 bl. 13)
TAAKSPAN VIR TAAKSPANNE A.8 bl. 507.

Aanbeveling: - Goedgekeur.
1.
Die Algemene Sinode:
1.1
beveel aan dat die Taakspan vir Taakspanne bestaan uit die Algemene Sekretaris, die
Aktuarius en die Algemene Bestuurder van die Algemene Sinode.
1.2
gee opdrag aan die Taakspan vir Taakspanne om ’n werksdokument voor te berei vir moontlike
taakspanne vir hantering tydens die eerste ASM vergadering.
1.3
wys die volgende twee tydelike taakspanne aan:
1.3.1 huidige Taakspan Regte.
1.3.2 huidige Bedryfspan.
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7

BESLUITEREGISTER

7.23

ONAFGEHANDELDE SAKE

7.23.1

1
2
3

7.23.2

1.
2.

7.23.3

79

ONAFGEHANDELDE SAKE (AS 2019 notule dag 6 bl. 13)
VOORSTEL 11:
KERKHERENIGING. M Louw/F Marais –
Goedgekeur soos gewysig.

Die Algemene Sinode bedank die gemeentes, ringe, en sinodes wat reeds konkreet aan
kerkhereniging uitdrukking gee.
'LH$OJHPHQH6LQRGHYHUVRHNGLH$60RPƌQHWZHUNWHIDVLOLWHHUWXVVHQHHQKHLGVJHPHHQWHV
Die Algemene Sinode vra dat daar deurlopend terugvoer aan die ASM gegee word oor die
vordering wat gemaak word in terme van kerkhereniging, sodat hierdie saak permanent op ons
agenda bly.

SESSIE 17 (AS 2019 notule dag 5 bl. 1)
VOORSTEL 17: GRONDKWESSIE (L Foot/ C van Schalkwyk)
goedgekeur.
Die Algemene Sinode wys sinodes, ringe en kerkraad daarop dat die grondkwessie in SA nie
net oor landbougrond gaan nie, maar ook oor alle grond wat aan die kerk behoort.
Die Algemene Sinode daag sinodes, ringe en kerkrade uit om as rentmeesters opnuut te kyk
na hoe hierdie eiendom in geregtigheid benut word.

78

MOSIE 18: RASSISME EN GEREGTIGHEID (M van Niekerk/M
Louw) goedgekeur. (AS 2019 notule dag 6 bl. 12)

Die Algemene sinode:
1
erken die voortgaande rassisme en geskeidenheid op grond van ras in Suid Afrika, en dat die
NG Kerk histories bygedra het hiertoe.
2
versoek die ASM om ‘n taakspan vir rassisme en geregtigheid saam te stel (te oorweeg),
a.
wat konkrete voorstelle kan ontwikkel oor die plek van restitusie in die getuienis van
gemeentes, ringe en sinodes,
b.
om ‘n studie te maak van materiaal wat beskikbaar is om gemeentes te begelei in
vorming van ‘n anti-rassitiese verbeelding en praktyk, en ‘n aanbeveling te maak vir
materiaal en prosesse wat vir ons konteks gepas is,
c.
en om te terugvoer te gee aan die ASM oor verdere ontwikkeling van materiaal en
prosesse wat noodsaaklik is vir die spesifieke behoeftes van die NG Kerk;
3
beveel aan dat streeksinodes soortgelyke taakspanne en/of leergemeenskappe vir rassisme
en geregtigheid saamstel met die doel om prosesse te fasiliteer om gemeentes en ringe
hiermee te help.
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7

BESLUITEREGISTER

7.24

GRAVAMINA

7.24.1

11

TAAKSPAN GRAVAMINA: VERSLAG (los stuk)
(AS 2019 notule dag 2 bl. 2)
Taakspan Gravamina: - Goedgekeur.

Die vergadering verwys die verslag van die Taakspan Gravamina na die Tydelike Taakspan Regte
(TTR).

7.24.2
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.2.5

47

SELFDEGESLAGVERBINTENISSE (AS 2019 notule dag 3 bl. 4)
8. AANBEVELINGS: Goedgekeur.

Die Algemene Sinode neem kennis van die werksaamhede van die Taakspan Gravamina.
Die Algemene Sinode oorweeg die gravamina wat ontvang is na aanleiding van Die volgende
verslae van die Taakspan Gravamina:
Die verslag rakende prosedurele en kerkordelike aangeleenthede. (Aanhangsel A)
Die verslag rakende die leer en die belydenis van die NG Kerk. (Aanhangsel B)
Die Algemene Sinode keur goed dat die gravamina met betrekking tot die prosedurele en
kerkordelike aangeleenthede eerste in behandeling geneem word.
Die Algemene Sinode keur goed dat die gravamina rakende leerstellige aangeleenthede met
betrekking tot selfdegeslagverhoudings, eers in behandeling geneem word nadat die
gravamina oor prosedurele en kerkordelike aangeleenthede fgehandel is.
Die Algemene Sinode neem kennis van die gravamina wat kennis van revisie gegee het met
betrekking tot die besluite wat die Algemene Sinode in 2015 oor selfdegeslagverhoudings
geneem het (Reglement 19.2.2.2, Kerkorde 2015).
Die Algemene Sinode neem kennis dat die gravamen (Theron, J) wat vra dat die besluit oor die
belydenisgrondslag in revisie geneem word, na die Algemene Taakspan Regte verwys is.
Die Algemene Sinode handel met die aansoeke om revisie volgens KO Reglement 3 (8.2.5)
naamlik:
Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word.Indien toegestaan,
word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n ander besluit kom of
die vorige besluit kan gehandhaaf word.
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7
7.25
7.25.1

BESLUITEREGISTER
SELFDEGESLAGVERBINTENISSE
48

SELFDEGESLAGVERBINTENISSE (AS 2019 notule dag 3 bl. 6)
ORDEMOSIE 12: GRAVAMINA. (C Jansen van Vuuren/M
Boonzaaier) Goedgekeur.

Die AS 2019 bevestig dat daar tydens AS 2015 prosedure foute gemaak is. (Sien gravamina in hierdie
verband.)
In die lig van bogenoemde verval die AS 2015 se besluit t.o.v. selfdegeslagverhoudings en besluit die
AS om sy standpunt t.o.v. selfdegeslagverhoudings van nuuts af te herformuleer.

7.25.2

49

SELFDEGESLAGVERBINTENISSE (AS 2019 notule dag 3 bl. 8)
BESKRYWINGSPUNT B12
AMENDEMENT 15: SELFDEGESLAGVERBINTENISSE: (T
Erasmus/D Botes) Goedgekeur.

BYVOEGING BY punt 9.
'DWGDDUƌVSDQVDDPJHVWHOZRUGZDWHONHVWUHHNVLQRGHVDOEHVRHNRPKLHUGLHVDDNGXLGHOLNHQGHHJOLN
GHXUWHZHUN'LWNDQRQVKHOSRPƌLQJHOLJWHEHVOXLWQHem.

7.25.3

49

SELFDEGESLAGVERBINTENISSE (AS 2019 notule dag 3 bl. 8)
BESKRYWINGSPUNT B.12: Selfdegeslagverbintenisse –
goedgekeur soos geamendeer.

1.

Die Algemene Sinode neem kennis dat verskille in die kerk ten opsigte van Skrifhantering en
Skrifuitleg tot vasgelooptheid gelei het, en dat voortgaande besinning oor verantwoordelike
Skrifuitleg steeds nodig is.

2.

Die sinode bely egter dat die eenheid van die kerk gefundeer is in ’n eenheid met Christus en
die belydenisgrondslag, en dat hierdie eenheid nie verbrokkel wanneer daar oor Skrifhantering
en Skrif-uitleg ten opsigte van hierdie saak verskil word nie, maar verryk en verdiep word.

3.

Die sinode is verbind tot ’n voortgaande en nederige diepe luister na mekaar, met respek vir
mekaar se uiteenlopende benaderings, Skrifhantering en hermeneutiek.

4.

Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om voort te gaan met die skep van
gesprekruimtes vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke oor hierdie (en ander)
teologies-etiese kwessies, en toe te sien dat:
hierdie ruimtes inklusief en divers bly;
nie oor ánder te praat nie, maar eerlik en broos vanuit die eie posisie, en
daar werklik erns gemaak word met die Woord van God.

4.1
4.2
4.3
5.

Die Algemene Sinode respekteer kerkrade se reg om geloofsonderskeidende gesprekke in
hulle eie kontekste te voer en moedig kerkrade aan om deurdagte en verantwoordelike besluite
te neem.

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan om, by die aanwysing van persone in die ampte,
lidmate se:
doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
toegang tot die sakramente,
integriteit van verhoudings, en
geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem
ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en identiteit.

7.
7.1

By die legitimasie van teologiese studente, moet die studente se:
doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
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7.2
7.3
7.4

toegang tot die sakramente,
integriteit van verhoudings, en
teologiese en bedieningsvorming in ag geneem word, ongeag ras, geslag, klas, of seksuele
oriëntasie en identiteit.

8.
8.1

Die Algemene Sinode erken dat daar:
kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen
persone van dieselfde geslag te bevestig nie,
ook kerkrade en predikante is wat wel hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen
persone van dieselfde geslag te bevestig.

8.2
9.

Die sinode wil graag die ruimte wat vir almal geskep word, om volgens hulle oortuiging op te
tree, EHYHVWLJ2RN GDW GDDU ƌ VSDQ VDDPJHVWHO ZRUG ZDW HONH VWUHHNVLQRGH VDO EHVRHN RP
KLHUGLHVDDNGXLGHOLNHQGHHJOLNGHXUWHZHUN'LWNDQRQVKHOSRPƌLQJHOLJWHEHVOXLWQHHP

10.

'LH$OJHPHQH6LQRGHGUDGLWDDQ$7/$6RSRPƌIRUPXOLHUWHRQWZLNNHOYLUGLe bevestiging van
burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag.

11.
11.1

Die Algemene Sinode
betreur dat die verloop van die debat en die besluite in die kerk die afgelope jare lidmate verwar
en seergemaak het;
vra gay-lidmate en hulle families wie se menswaardigheid wetend en onwetend misken is,
uitdruklik om verskoning vir die pyn wat hulle in die kerk beleef het;
verbind hom daartoe om in die gees van hierdie besluit ruimtes te skep vir gesprek waarin almal
se menswaardigheid gerespekteer word.
Die Algemene Sinode bedank gay-lidmate wat volgehou het met waagmoedige en
konstruktiewe gesprekke in die kerk.

11.2
11.3
11.4
12.

Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om voort te gaan met studie oor die huwelik en
menslike seksualiteit met die oog op terugvoer aan die volgende sinode.

Daar word met geslote stembrief 10 gestem. Die voorstel word met volstrekte meerderheid aanvaar.

7.25.4

58

TYDELIKE TAAKSPAN REGTE – DERDE VERSLAG (T A.5.1)
(AS 2019 notule dag 5 bl. 2)
VOORSTEL 24: Aansoek om selfdegeslagverbintenisse te
bevestig. (JPA Brink/MJG du Plessis). Goedgekeur.

VOORSTEL 24
Die Algemene Sinode besluit dat daar net vir leraars wat selfdegeslagverbintenisse wil bevestig,
aansoek gedoen sal word vir registrasie by die Minister van Binnelandse Sake.
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SAKEREGISTER
SAKEREGISTER
A
Aborsie 172
Aftree-ouderdom 171, 191
Algemene Kuratorium 177
Algemene Sinode: 2015 178, 189
Algemene Sinode: Buitengewoon 179
Algemene Taakspan Regte: aanvullende verslag 17
AMENDEMENT: 23 180
Amptenaar: benoeming 189
Apostolicum 172
Argief 188
Artikel 14 182
Artikel 17 182
Artikel 23 184
Artikel 29 182
Artikel 36 185
Artikel 37 185
Artikel 43 169, 184
Artikel 48 182
Artikel 72 183
ASM: oorgangsreëlings 169
ASM: samestelling 168
ASM: taakspanne van 169
ATBV 196
ATFB 187
ATLAS: tydelike taakspan verslag 124
ATLAS 172
ATP handleiding 189
B
Bedryfspan 186
Belydende lidmaat 181
Belydenis van geloof 175
Belydenisgrondslag 182
Belydenisskrif: eietyds 172
Belydenisskrif: herinterpretasie 172
Beskrywingspunt: Diensraad Oostelike Sinode 172
Beskrywingspunt: B11 181
Beskrywingspunt: B6 173
Beskrywingspunt: B7 181
Beskrywingspunte 182
Beskrywingspunt: B12 201
Bevoegdheidsaansoeke 190
Brugbediening 165, 181, 183
Bybelgenootskap 195
Bybelgenootskap: steunspan 196
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Bybelmedia 193
Bybelverklaring 195
Bybelverspreiding 195
Bybelvertaling 195
C
CLF 194
D
Databasis: finalisering 189
Doop: ds. Marcel Vosloo 173
Dooplidmaat 181
E
Ekologie 176
F
Frekwensie van vergaderings 168
G
Gedragskode 189
Geloofsvorming 171, 174, 175
Gemeentebediening 166
Gendergeregtigheid 164
Gravamina: aanvullende verslag 56
Gravamina: prosedurele besware 63
Gravamina: leerstellige aangeleenthede 80
Gravamina: regsopinie 107
Gravamina 200
Grondhervorming 164
Grondkwessie 199
I
Intergodsdiens 173
J
Jeug: geloofsvorming 171
K
Kategese: sub-taakspan 174
Kerk: beleid 171
Kerk: identiteit 171
Kerk: roeping 171
Kerkhereniging 199
Kerkorde 2019 184
Kerkverband: aanvullende verslag 9
Kerkverband: tydelike taakspan verslag 119
Kerkverband 168
KMDR 197
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CHRISTIAN REFORMED CHURCH IN NORTH AMERICA

The General Synod of the Nederduitse Gereformeerde Kerk
Dear Brothers and Sisters in Christ:
Greetings to you from the Christian Reformed Church in North America in the name of our Father, Son, and Holy
Spirit.
CRCNA Description
The Christian Reformed Church in North America is a church in both Canada and the United States and, through
our partnered witness and work, a presence in more than 30 countries around the world. Our more than 1,000
congregations in North America continue to be faithful to the Word as each seeks to be missional in the context
they have been placed. We seek to prioritize our work across congregations by means of a Ministry Plan where
the Holy Spirit has led us to five desired futures:
Congregations of the Christian Reformed Church participate with each other and with their local communities to
discern where the Spirit is working and to bear witness to Christ’s presence in a way that invites others to accept
him and become part of his family.
Congregations of the Christian Reformed Church are vibrant, grace-shaped communities engaged in lifelong
discipleship with those of all generations, places of winsome welcome for our communities.
Congregations and ministries of the Christian Reformed Church are places where clergy and lay leaders are
developed, trained and empowered to lead effectively in today’s diverse and challenging contexts.
Congregations and members of the Christian Reformed Church understand deeply, embrace fully and express
freely what it means to be a part of the Christian Reformed Church in North America.
Congregations and ministries of the Christian Reformed Church interact together in ways that are effective,
efficient, responsive, cross-culturally competent, easily accessible and sustainable.
The Christian Reformed Church is experiencing some decline in membership, although the greater decline is in
total membership (not professing members) that has much to do with smaller family size. Each we add new
congregations and of late, 90% of these congregations reflect multi-ethnicity or an ethnicity other than that of
western European descent.
Relationship
We were grateful that your General Secretary, Dr. Gustav Claassen, was able to serve as an ecumenical delegate
to the CRCNA’s Synod earlier this year. We appreciated greatly his presence and his descriptions of the challenges
and opportunities you are facing as a church and society. Most importantly, while our geographical contexts,
languages, histories, and societies differ, we are reminded that together we face significant issues related to
climate, to racism and reconciliation, and social justice. While our synod has spoken often about these issues, it
seems that the challenges in today’s world only seem to grow more complex and threatening. It is in these areas
where we should strengthen our resolve to work together, learning from each other and encouraging each other.
With gratitude to God and with thanks to the NGK, Dr. Claassen’s visit greatly strengthened our relationship
together and served to remind of us of our important ties within the Reformed family of churches.
Dutch Reformed Church’s Role
It is difficult to fully address what the NGK’s role should be in South Africa. Rather, we can only encourage you to
be bold for the sake of the Gospel. Plurality and post-modernism have placed all of us in an era where the Church’s
voice has been weakened and our role diminished. But, with the NGK, I believe together across the globe our
roles should be to shape, for the benefit of society and for the next generation of believers, a witness that rises
above politics and nationality, placing the light of the Gospel forth in unmistakable ways. Thus, while we have
multilateral relationships in which we both participate, we should also encourage each other to take on the mantle
of leadership among a host of Reformed groups on many continents, asking the Holy Spirit to guide our steps.
Blessings,
Dr. Steven Timmermans
Executive Director
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THE UNITING PRESBYTERIAN CHURCH IN SOUTHERN AFRICA

GREETINGS FROM THE UNITING PRESBYTERIAN CHURCH IN SOUTHERN AFRICA
“I wear two hats at the moment.
One is that I am currently the Moderator of the General Assembly of the Uniting Presbyterian Church
in Southern Africa, a Church that is celebrating its 20th Anniversary of being a ‘Uniting Church’. As the
Moderator of a Church that shares a Reformed heritage with you, we are your closest cousins and we
are proud to call you our brothers and sisters in Christ. Our two Churches shared a very close history
in the 19th Century, particularly in the old Cape Province where there were a few attempts to bring us
closer to one another, the last being in around 1850. I often wonder what our respective histories might
have looked like had our two Churches managed to unite prior to the momentous events of 1860 and
what came about as a result of that. I wonder how the history of Southern Arica might have been had
we managed to find one another, all those years ago.
Yet, it is never too late. As much as you are negotiating with other Churches in the Reformed family
about closer co-operation, we look forward to bi-lateral, or even multi-lateral, talks about drawing even
closer to one another in the years that lie ahead. We share a common faith tradition, we share a
common polity and structure from congregation all the way up to General Assembly / General Synod
and we would welcome an opportunity to explore ways in which we could deepen our relationship.
The second hat I wear is that of the Chair of the Central Committee of the Church Unity Commission.
The CUC celebrated its 50th Anniversary last year, having been founded in 1968. One of the ways in
which we commemorated our 50th Anniversary was to admit the DRC / NGK as a full covenanting
member of the Commission. The CUC was founded in 1968 by the mainly English-speaking Protestant
Churches in Southern Africa in an effort to bring unity to those Churches. Fifty years later unity is not
even on the table any longer, but we are seeking to encourage and facilitate closer co-operation for
mission between the Churches in the Commission. The DRC / NGK have had observer status on the
Commission, but applied for full membership some time ago and in 2018 that come to full fruition.
The Commission, through its five trajectories – Ministry and Mission at Local Level; the Development
of Preaching and Liturgical Resources; the Education and Training of Ministers; Centres of Hope and
Doctrine – continues to work to bring communities and individuals together. The Commission, in 1995/
1996 entered an agreement between all the Covenanting Churches, called the Mutual Acceptance of
Ministries Agreement, which allows ministers of one of the Covenanting Churches to minister in another
Church, while remaining a member of the Church that ordained him / her. When considering the
appointment of ministers to congregations, ministers from CUC Covenanting Churches who might have
the requisite gifts to fit the ministerial profile of the congregation can be called or appointed to serve
that congregation. When ministers are sought to minister and preside in congregations that might need
their services, the DRC / NGK can now consider ordained ministers of other Covenanting Churches
who might be available. In rural and under-resourced areas, we continue to feel the lack of ordained
ministers, but the Mutual Acceptance Agreement allows us to draw on available resources from other
Churches who are members of the Commission. In addition, the Commission has about 40 United
Churches across South Africa and, in time, we hope to plant united congregations in which the DRC /
NGK are full partners.
The DRC / NGK has much to contribute both to the national and international ecumenical environment.
As a major player in Southern Africa, it can assist in helping Churches, especially those in the Reformed
family, to find one another. Internationally, having come through the South African experiences of the
last 100 years or so, the Church has invaluable experience of what can happen when the church and
the state get to close to one another and how to ensure that the church never loses its prophetic voice
in the affairs of the nation.
It is my privilege to bring greetings to the General Synod on behalf of the UPCSA and the CUC.”
Dr. Peter Langerman

208
3

WORLD COUNCIL OF CHURCHES

Greetings of the WCC General Secretary,
Rev. Dr Olav Fykse Tveit
to the 17th General Synod of the Dutch Reformed Church
6-11 October 2019
Dear Sisters and Brothers in Christ,
I am sending you greetings and blessings for your general synod on behalf of the fellowship of churches
of the WCC to which you belong.
I was asked to share in my greetings some more information about the WCC, to speak about the
relationship with the Dutch Reformed Church, and to reflect briefly on the role your church can play
internationally.
1. The WCC
The World Council of Churches is a fellowship of churches which confess the Lord Jesus Christ as God
and Saviour according to the scriptures, and therefore seek to fulfil together their common calling to the
glory of the one God, Father, Son and Holy Spirit. It is a community of churches on the way to visible
unity in one faith and one Eucharistic fellowship, expressed in worship and in common life in Christ. It
seeks to advance towards this unity, as Jesus prayed for his followers, "so that the world may believe."
(John 17:21)
The WCC brings together churches, denominations and church fellowships in more than 110 countries
and territories throughout the world, representing over 500 million Christians and including most of the
world's Orthodox churches, scores of Anglican, Baptist, Lutheran, Methodist and Reformed churches,
as well as many United and Independent churches. While the bulk of the WCC's founding churches
were European and North American, today most member churches are in Africa, Asia, the Caribbean,
Latin America, the Middle East and the Pacific. There are now 350 member churches.
For its member churches, the WCC is a unique space: one in which they can reflect, speak, act, worship
and work together, challenge and support each other, share and debate with each other. As members
of this fellowship, WCC member churches:
•are called to the goal of visible unity in one faith and one Eucharistic fellowship;
•promote their common witness in work for mission and evangelism;
•engage in Christian service by serving human need, breaking down barriers between people, seeking
justice and peace, and upholding the integrity of creation; and
•foster renewal in unity, worship, mission and service.
2. WCC and DRC
The DRC was a founding member of WCC. However, it broke its relationship with WCC after the 1961
Cottesloe consultation that stated that “no one who believes in Jesus Christ may be excluded from any
church on the grounds of his colour or race.” Beginning in 1986, the DRC rejected all forms of racism
as sin and opened its membership to all believers. The DRC was readmitted in the confessional family
of the World Alliance of Reformed Churches (now: World Communion of Reformed Churches) in 1998
and became, for the first time, a member of the All Africa Conference of Churches in 2012, as well as
a member of the South African Council of Churches. All this paved the way for the DRC to be readmitted
to membership in the WCC in 2016.
We are grateful that you invited the 2021 WCC assembly to South Africa, seeing this as an expression
of your strong relationship with the WCC. The Central Committee, however, opted for the German city
of Karlsruhe. We are also thankful that you hosted the Faith and Order Commission meeting in 2017.
We hope there will be other opportunities in the future for you to host a meeting of the WCC.
3. An international role for the DRC
The DRC is now a member of the Christian World Communion it belongs to and the national, regional
and international bodies of conciliar ecumenism. This offers you an opportunity to be in solidarity with
other Christians and their churches in all continents. Sharing their concerns and hopes, you can also
grow in faith by sharing each other’s gifts of faith in mutual accountability. This gives you a glimpse of
what it means to be one Christ in unity in diversity.
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We are grateful to all you share – also in the field of ecumenical diakonia. There remain also questions
among other churches, for instance concerning the right of a presbytery to form a black church or not.
It is important that we carefully listen to each other with the aim to discern God’s will in our times.
Let me include assuring you of our prayers not only for your general synod, but for the life and mission
of your church.
Yours in the name of Christ,
Rev. Dr Olav Fykse Tveit
General Secretary
Geneva, 13 September 2019
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REFORMED CHURCH IN HUNGARY

Words of Greetings
on behalf of the Reformed Church in Hungary
at the 17th General Synod of the Dutch Reformed Church
Rev. Balázs Ódor, ecumenical officer
Dear Brothers and Sisters,
It is my distinct honour and great pleasure to be present at the 17th General Synod of the Dutch
Reformed Church.
This visit and the fellowship with you recalls the day when 10 years ago I started serving as the
ecumenical officer of RCH and one of the first important and pleasurable task in office was to bring the
process to a good end which my predecessor and Kobus Gerber, the than General Secretary of DRC
started. And this was nothing else than express in a formal way, in a Memorandum, that we belong
together, we are part of the one communion of the Church of Jesus Christ, we are jointly partaker in
God’s Mission. We wanted to seal our special friendship in the spirit of mutual accountability, solidarity
and support, so that we can see ourselves in the critical mirror of the other’s eye, encourage each other
to faithful and dynamic witness about God’s coming and transforming Kingdom.
“With this Memorandum of Understanding we confess that the unity of the Body of Christ, especially in
our tradition, is of utmost importance. We do this “... so that the world may believe...” Quote from the
Memorandum, 2011
Those were high times in the life of the worldwide Reformed family. Just one year before you and us
signed the Memorandum, in 2010 we confessed publicly with 227 other churches that we are in full
communion with each other which actually has an has an inalienable mission, as the other side of the
same coin: witnessing about and promoting actively justice in the world. In the process of drafting our
Memorandum I reminded ourselves that through signing the Constitution of the World Communion of
Reformed Churches we already expressed our full communion.
This is how I learnt that communion can even be fuller than full. We namely confirmed the ecumenical
partnership together. I will be honest with you: theologically this seems to me still today a foolish idea.
But I can also confirm you in the public space of the General Synod that a full communion can have a
special flavour.
We, DRC and RCH, we are bound together in a special way. And I don’t only mean by this that the
reformed theological tradition and confessional writings are of high importance for both of us. Our
journey together has a special shared experience in serving God’s covenant, God’s purpose manifested
in Jesus Christ for the world and for our people. On our respective journeys with God has we both had
ups and downs; high moments of bravery and painful moments of failure. We suffered and caused
sufferance. We both experienced, in different ways and out of different reasons, that we can fail and we
can be defeated. We know that it is never obvious whether we are faithful as covenant people of God.
Passive or active isolation, self-imposed or forced division are shadowing our struggles for being a
faithful church. As Hungarian Reformed community we live with pain of forced division, of the fact that
we live separated in 7 countries. But at the same time we also experienced the joy of freedom to express
our unity and belonging together when we created our church unity through establishing a common
Synod in our region, in the Carpathian Basin, in 2009.
When we prepared our Memorandum, back in 20111, we included our wounds in the joyful declaration.
This makes our common journey very special. We committed ourselves to work “in partnership with one
another involving the part-churches of the Hungarian Reformed Church and the family of the Dutch
Reformed Churches in South-Africa”.
Pain can make us anxious and uncertain, even angry. We both know this. But this pain of what we did
to others and what others did to us is a continues reminder of the corrupted human nature. A reminder
of who we all actually are without the transforming relationship with God, our loving father. Nothing new,
our confession fathers were very modern when they explained the misery of men (and women):
“I have a natural tendency to hate God and my neighbour.” Heidelberg Catechism
I’m here to remind you, that with all the complex and honourable schedule of this General Synod of
DRC, with all new challenges and pains in South Africa, with all the emerging new divisions in Europe
- where Christian witness is challenged by hostility, xenophobia and the rise of a fake Christian idolatry
and political populism - the true question remains whether we can embrace God’s final love. God’s who
“was reconciling the world to himself in Christ”.
As Christ’s Ambassadors, we together as Hungarian Reformed Church and the family of the DRC, we
are there to “implore you on Christ’s behalf: Be reconciled to God.”
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Our Church communion or ecumenical partnership is an “exercise area” of reconciliation. And I truly
believe that with our joint pain regarding our past, we can practice best practice reconciliation together.
Not for our own sake, but for the sake of the suffering people of this world, whose heart hasn’t yet been
touched, comforted and transformed by Christ’s Spirit.
Our communities, I believe, in historical terms “learning communities”. This is at least how we look at
ourselves in Hungary. Even 30 years after the political regime and the “liberation” from the Communist
rule, we are learning how to live in freedom. How to be a missional church which is not building an
ideological and static Christian world, but is actively participating with others, with you, in God’s mission.
"Empowered by the Holy Spirit, the Reformed Church in Hungary (RCH) as a sign and agent of God’s
Kingdom will be a church of personal and social transformation, a community where irrespectively of
origin or race, people can experience the welcoming, reconciling and healing power of the Gospel of
Jesus Christ.” Roma Strategy of RCH, 2013
Being or becoming a missional church in this sense, being corrected and called to faithfulness and true
bravery, this is our mutual role in each other’s life.
This is in this spirit that I bring the fraternal greetings and blessings of the Presiding Bishop of RCH, Dr.
István Szabó and of the whole community of the Hungarian Reformed Community – to the General
Synod and beyond, to the whole family of DRC.
May God grant you the serenity to accept the things you cannot change, the courage to change the
things you can, and wisdom to know the difference.
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AFRIKAANSE CHRISTEN KERK VAN NEW ZEALAND

Groeteboodskap van die Afrikaanse Christen Kerk van New Zealand (ACK) aan die Algemene Sinode
van die NG Kerk in sitting te Benoni vanaf 6-11 Oktober 2019.
Geagte Voorsitter, afgevaardigdes en vriende,
Dis ‘n besondere voorreg om groete van die 9 gemeentes van die Afrikaanse Christen Kerk (ACK) van
New Zealand aan julle, ons mede broers en susters, in Suid-Afrika oor te dra. Die twee lande is wel
geografies vêr uitmekaar geleë, maar ons gebede en gedagtes oorbrug die verste afstande. Daarom
groet ons elkeen graag met die woorde van Paulus aan die verskillende gemeentes in Klein-Asië (Efes
1:1-2):
“Aan almal in Efese (Suid-Afrika) wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir
julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!’
Ons is diep bewus van die uitdagings waarmee die NG Kerk te doen het en voel dankbaar om saam as
kerk op ‘n geloofsreis te wees. Beide kerke, hier en in New Zealand, staan voor groot uitdagings en
groter uitdagings wag sekerlik in die toekoms. Ons besef dat ons niks in eie krag en met menslike
wysheid kan reg kry nie, en maak totaal staat op die leiding en insig van die Heilige Gees. Hy is ons
getroue Leidsman!
Ons gemeentes het die laaste paar jaar ook deur seisoene beweeg. Daar was ‘n tyd dat van die kleiner
gemeentes onder druk was met dalende getalle en veral die gebrek aan voltydse leraars. Mense
beweeg dikwels in en uit die gemeentes op soek na ‘n geestelike tuiste, terwyl hulle hulself vestig.
Engels maak ook dat lidmate die ACK verlaat om deel van Engelse kerke te word waar veral hul kinders
‘n heenkome saam met vriende het. Ons voortdurende uitdaging is om ons kinders en tieners te
akkommodeer in ‘n veranderende omgewing.
Op die oomblik ervaar gemeentes weer ‘n tydperk van groei en stabiliteit, veral met die inbeweeg van
nuwe immigrante orals in New Zealand. Ons is baie dankbaar vir die verskillende gemeentes wat aan
lidmate vastigheid gee en die geleentheid vir geestelike groei en ontwikkeling bied. Wat ons wel al hoe
meer ervaar, is dat dit nie om getalle gaan nie, maar eerder oor geestelike verdieping van mense se
geloofslewe en verhouding met God. Hiervan is daar heelwat getuienisse en onderlinge liefde en omgee
vir mekaar word ervaar.
Nuwe aankomelinge, in die land van die Silwer Varing, ervaar die kerk as ‘n welkome geestelike tuiste
wat standvastigheid en liefde aanbied in moeilike en deurmekaar tye. ‘n Landsverhuising - alhoewel dit
geensins vandag meer vreemd is nie – bly ‘n hoogs traumatiese gebeurtenis in die lewe van elkeen wat
dit meemaak. Elkeen ervaar dit natuurlik ook verskillend. Dit is emosioneel swaar vir mense om weg te
wees van familie, vriende, bekende kultuur, werkplek, omgewing en dit stel hoë eise om aan te pas en
weer van ‘vooraf’ met die lewe te begin en ‘n nuwe lewensritme te vind. Dit is hier waar die ACK vir
mense ‘n veilige en bekende landingsplek bied. Ons vra vriendelik dat julle die ACK in gesprekke met
mense noem wat dalk van voorneme is om New Zealand toe te verhuis.
Vir vele gesinne en enkellopendes word die gemeente ‘n langtermyn, geestelike tuiste, terwyl ander dit
sien (soos vroeër genoem) as ‘n oorbrugging om later by die New Zealandse kultuur en geestelike
opvoeding in te skakel. Ons is wel ook bekommerd oor mense wat weens sekularisasie los van die kerk
in die algemeen raak en ons dink aan maniere om diesulkes te bereik en ‘n profetiese stem van God in
die wêreld te wees.
Die konteks om kerk van Christus te wees, stel unieke eise aan ons as gelowiges en daarom is dit
belangrik om goeie betrekkinge met ander kerke te smee. Die ACK van NZ wil nie ‘n kerk in isolasie
wees nie en is voortdurend in gesprek met plaaslike kerke om verhoudinge te bou. Jaarliks woon die
ACK en die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië (GEKA) mekaar se Algemene Vergaderings
by.
Een van die mees positiewe ontwikkelinge, is die Veritas opleiding van predikers. Onlangs het die
stigting van die Vereniging van Predikers binne die ACK plaasgevind. Ons is baie opgewonde dat
persone opgelei word om in gemeentes eredienste waar te neem en vrymoedigheid ontwikkel vir die
verkondiging van die Woord van God. Ons jaarlikse Predikante Professionele Ontwikkeling (PPO) bied
geleentheid aan voltydse en deeltydse persone om op persoonlike vlak en in die bediening te groei.
Gemeentes het al hoe meer die uitdaging om die groter wordende getal ouer lidmate, met hul unieke
behoeftes, te bedien. Tans bly baie van die Senior lidmate by kinders en kinders verskuif oor die wêreld
heen. Die in beweeg na versorgingsoorde raak ook nou ‘n groter realiteit en weer ‘n ontwrigting en word
as ‘n verdere ‘emigrasie’ ervaar. In die algemeen bly Australië ‘n trekpleister waarheen mense verhuis
en dit het soms ook ‘n impak op die kerk in NZ.
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Nog positief is lidmate se verdieping van geloof. Die ou sekerhede, vastighede en gewoontes van die
verlede is nie meer daar nie. Roeping en geloof kry nou ‘n dieper gefokusde betekenis in ons nuwe
tuiste. Die uitdaging om kerk van Christus in New Zealand te wees en alhoemeer inheems te word, vra
beslis nuwe strategiese denke. Die Woord van God is ‘n toevlug.
Moontlike sake van ooreenkoms met die kerk in SA is die impak van skeptisisme; tydsgees; roeping en
geloof in ons post-moderne tyd; sekularisasie; vrye denke; onafhanklikheid ens. Daarom het ons die
gesprekke tussen ons as verteenwoordigers van susterskerke so nodig in ‘n groter ekumeniese
verbintenis.
Tydens ons Algemene Vergadering, gehou 13-14 September 2019, was die Algemene Sinode van die
NG Kerk op die agenda. Ons wil graag ons hartlike groete aan die kerk, leiers en leraars oordra. Die
ACK van NZ bid die Sinode die Here se genade en seën toe vir die uitdagende taak in Suid-Afrika. Mag
die Heilige Gees elkeen se Leier wees.
Mooiste seënwense!
Danie Marais
Auckland
Namens die Algemene Vergadering van die ACK in New Zealand.
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GEREFORMEERDE EVANGELIESE KERK VAN AUSTRALIë

GROETEBOODSKAP VAN DIE GEREFORMEERDE EVANGELIESE KERK VAN AUSTRALIË
(GEKA) AAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN SITTING: 6 OKTOBER 2019 EN
VERDERE DAE
Genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here.
Dit is ons gebed dat hierdie dae van vergadering vir julle baie geseënd sal wees en gekenmerk sal word
deur ’n soeke na God se wil. Mag Hy verheerlik word in al julle besluite. Ons bid julle die gebed van
Paulus aan die gemeente in Filippi toe, naamlik dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en
fyn aanvoeling sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom...(Fil 1:9,10)
Graag vertel ons kortliks in die toelaatbare tyd vir julle iets oor die GEKA in Australië. Na die stigting
van die eerste gemeente in 2004 het ons gegroei tot 3 gemeentes: Perth, met di. James Walters en
Wayne Bekker as leraars; Bunbury (170 km Suid van Perth) met ds. Gawie Cloete as leraar en
Geraldton (400 km Noord van Perth) met ds. Louw Malan as leraar. “Outreach Western Australia”, met
ds. Gawie van der Merwe as leraar, bedien ’n verdere 8 dorpe en bereik ongeveer 220 mense in Wes
Australië.
Behalwe die normale praktyke soos prediking, Bybelonderrig in kleiner groepe, geloofsonderrig aan die
kinders en die inskakeling van lidmate by bedieninge, maak pastorale begeleiding van immigrante ’n
groot deel van ons bediening uit. Die trauma wat sommige immigrante deurgaan as hulle moet aanpas
in ’n nuwe land, word nie altyd voorsien nie. Die GEKA sien hierdie as een van die groot funksies
waarvoor die Here ons hier geplaas het.
Ons bediening is in Afrikaans en Engels omdat dit die behoefte van die immigrante is. Geraldton se
eredienste is net in Engels, terwyl die ander gemeentes in beide tale eredienste aanbied.
Die GEKA het op sy vergadering van Augustus 2018 weereens bevestig dat ons ook ’n missionêre kerk
wil wees wat daarna soek om nuwe gelowiges tot die kerk toe te voeg. Laasgenoemde noop ons ook
om wyer as net Afrikaanssprekendes te kyk.
Dit bly steeds vir ons belangrik om kontak met die susterskerke in Suid Afrika en buurlande te behou.
Eerstens omrede ons graag nuwe immigrante uit Suid Afrika in ons gemeentes verwelkom, en die
ekumeniese band wat ons het help hiermee, maar ook om op hoogte met die kerklike gesprekke van
die dag in SA te bly. Ons glo dat ons steeds baie by mekaar kan leer.
Ons wil by hernuwing vra dat afgevaardigdes wat bewus is van lidmate uit hul gemeentes wat na Wes
Australië verhuis, ons kerk as ’n moontlike geestelike tuiste aan diesulkes sal deurgee. Inligting oor die
GEKA is verkrygbaar op ons webblad: www.reca.org.au
Mag die Here van die kerk gee dat ons in die krag van Sy Gees sal voortgaan om ’n kerk getrou aan
Sy Woord te wees. Ons vra dat u as kerk ook asb vir ons voorbidding sal doen.
Groete in Christus
Ds Gawie Cloete namens die dagbestuur: GEKA
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

Groeteboodskap namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.
Geagte voorsitter, broeders en susters
Die foto op die skerm is nie sommer net nog ‘n doopfoto nie. Dis ‘n Dopper-dominee wat die 6de Gysbert
Christiaan du Toit uit ‘n stoere NG-geslag in ‘n NG Kerk doop: Die NG Kerk Op-die-Berg in die Koue
Bokkeveld.
Eintlik kon dit nog al die jare kragtens die selfstandigheid van die plaaslike kerkraad gebeur ... maar so
dikwels het dit nie gebeur nie, totdat die verhoudinge tussen die GKSA en die NGK in ‘n Memorandum
van Ekumeniese verhoudinge in 2015 saamgevat en uitgespel is.
Dit sê so duidelik vir ons: Ekumeniese verhoudinge en spesifiek die band tussen die NG Kerk en die
GKSA gaan nie oor ‘n paar van die ou ringkoppe wat so dan en wan met ‘n formele agenda
bymekaarkom nie ... dit gaan oor ons mense, en oor ons elke dag se kerkwees en ons saamleef as
medegelowiges met mekaar.
Dit gebeur al hoe meer in ons ontvolkende platteland waar ons lidmate moet hande vat. Dit gebeur
waar ons nasionaal en plaaslik hande vat om die vraagstukke van ons tyd effektief as ‘n verenigde front
van gelowiges aan te spreek.
Voorsitter, die bande met die NG Kerk is vir die GKSA kosbaar. Ons het ‘n gedeelde geskiedenis, vir
die meeste van ons ‘n gedeelde kultuurerfenis. ‘n Gedeelde lief en leed in hierdie land. Maar bo alles
‘n gedeelde Gereformeerde erfenis.
Dit was ons voorreg dat ons hierdie erfenis die afgelope termyn op ‘n besondere wyse kon vier. Refo
500 was inderdaad ‘n groot belewenis vir ons as kerke saam, ons, julle en die NH Kerk binne die Tussen
Kerklike Raad. Die spanwerk, die kameraadskap, die saam beleef van twee wonderlike eredienste hier
in Universiteitsoord in Pretoria en verskeie op ander plekke in ons land, asook nog drie verhoogstukke
wat ons saam ondersteun het. Kosbaar vir ons almal!
Nie net het ons in ons termyn Refo 500 gehad nie ... ons het ook Dordt 400 gehad. 400 Jaar van ons
3de Reformatoriese Belydenisskrif. En op 18 Julie vanjaar was ons oor die 60 mense wat die
geleentheid bygewoon het rondom die erfenis van Dordtrecht 1619 ... nogal in die historiese Paul
Krugerkerk.
Hierdie twee feesgeleenthede het drie blywende indrukke op my gelaat: Ons het so baie in gemeen.
Kom ons vier dit. Ons deel ons ryke geloofserfenis. Dan, vanuit hierdie eenheid, sal dit waarin ons
verskil veel meer effektief aangespreek kan word.
Kom ons doen dit meer ... dat ons ekumeniese gesprek nie net die tussen ‘n paar ringkoppe is nie. Kom
ons brei hierdie gesprekke uit .... na ons dominees, ons lidmate ... soos op daardie dag, dat dit ook
uitkring tussen ons plaaslike gemeentes.
Die derde .. Kom ons waak daarteen dat ons kerklike gesprekke en ons agendas nie oorheers word
deur issues en vraagstukke nie. Kom ons bring weer in ons kerklike lewe en ons kerklike gesprek die
kosbaarhede van ons geloof op die voorgrond.
Maar nou is dit ook inderdaad so dat geloof nie net gaan oor die leer nie, maar ook oor die lewe. Ons
is bewus daarvan dat u ook op hierdie Sinode belangrike besluite in die verband moet neem.. Daarom
is dit ons bede dat onvoorwardelike, oorgegewe gehoorsaamheid aan die Woord van die Here u
besluite sal bepaal.
Ons is in die GKSA terdeë daarvan bewus dat u die afgelope jare deur ‘n besondere moeilike tyd is met
hofsake oor u besluite oor dieselfde-geslag-huwelike. Ons meelewing gaan na u uit vir die besondere
eise wat dit aan u gestel het en die tyd en kragte wat dit getap het.
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Dit wat die hof beslis het oor u interne prosesse en moontlik presedurefoute is u interne saak. Maar dat
die hof homself oënskyklik aangematig het om die eise van Gods Woord, oor watter saak ookal,
ondergeskik te stel aan die Akte van Menseregte, moet deur ons kerke en deur alle gelowiges in hierdie
land vreesloos beveg word. Ek vertrou deur hierdie Sinode ook.
In die verband: Hoe raak dit die GKSA se bande met die NGK? Ons band met u word nie deur enige
hofuitspraak bepaal nie. Word ook nie soos ‘n knoppie aan- en dan weer afgeskakel soos wat omstrede
sinodebesluite geneem en dalk weer gerojeer word nie. Dit word bepaal deur ons band met mekaar in
Jesus Christus. Binne hierdie verband en soos wat ons in ons Memorandum met mekaar afgespreek
het, sal ons soos broers in een huis mekaar aanspreek, bemoedig en vermaan op die pad van wat God
in sy Woord van ons vra.
Voorsitter, broeders en susters, wees verseker van Die GKSA se voorbidding. Ons dra elkeen betrokke
by die 17de Algemene Sinode van die NG Kerk. aan die genadesorg van ons Hemelse Vader op.
Ds Cassie Aucamp.
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UNITING REFORMED CHURCH IN SOUTHERN AFRICA

GREETINGS TO THE SYNOD OF THE DUTCH REFORMED CHURCH IN SOUTHERN AFRICA
HELD AT EMSENI 6TH-11TH OCTOBER 2019
IT IS AN ESTEEMED HONOUR TO GREAT YOU IN THE NAME OF THE RISEN CHRIST.
WE THANK YOU FOR THIS GENEROUS INVITATION TO BRING GREETINGS FROM THE UNITING
REFORMED CHURCH IN SOUTHERN AFRICA. WE DO THIS WITH MUCH APPRECIATION.
IT IS MY FIRST VISIT TO THE SYNOD OF THE DUTCH REFORMED CHURCH AND THINK IT
WOULD BE PROPER TO INTRODUCE MYSELF BRIEFLY. I AM A RETIRED BANK MANAGER. I
HAVE SERVED THE BANKING INDUSTRY FOR 40 YEARS AND WENT OFF ON EARLY
RETIREMENT IN JANUARY 2015. I AM MARRIED WITH TWO CHILDREN AND THREE
GRANDCHILDREN. AFTER RETIREMENT I HAD A LOT MORE TIME AT HAND TO THINK ABOUT
BY LIFE, AND I CAME TO REALISE THAT A FULL PROGRAM HAS NOTHING TO DO WITH
MEANINGFULL LIFE. I ALSO REALISED THAT A JOB IS SOMETHING YOU GO AFTER, BUT A
CALLING IS SOMETHING THAT COMES AFTER YOU.
ON THE 1ST JUNE 2018. I WAS APPOINTED AS GENERAL SECRETARY OF THE CHURCH THAT
I HAVE KNOWN EVERSINCE I WAS BORN. I LIVE IN KIMBERLEY, WHICH IS ALSO THE CAPITAL
OF THE NOTHERN CAPE PROVINCE IN SOUTH AFRICA.
PLEASE ALLOW ME TO ACKNOWLEDGE THE PRESENCE OF THE ASSESSOR OF THE
GENERAL SYNOD OF URCSA REV MG BETHA, WHO IS ALSO THE MODERATOR OF THE
REGIONAL SYNOD OF PHORORO. REV BETHA HAS BEEN SERVING IN THE STRUCTURE OF
THE MODERAMEN, REGIONAL SYNOD AND IN SERVERAL KEY ROLES IN THE LEADERSHIP
STRUCTURES OF URCSA.
WE ARE FULL OF HOPE FOR THE CHURCH.
I HAVE GREETED YOU ALL IN THE NAME HE RISEN CRUSIFIED LORD JESUS CHRIST. I KNOW
THAT WHENEVER WE CAN HOLD ON TO THE TRUTHS ABOUT LIFE, DEATH AND
RESURRECTION OF OUR LORD, WE WILL NOT DIVERT FROM THE CHARACTER I WHICH
JESUS CHRIST EXPECTS US TO JOURNEY TOGETHER.
WE NEED A CHURCH WHO IS OPEN TO WHAT GOD WANTS TO DO WITH OUR CHURCH. AND
OFTEN IT IS THOSE LITTLE VOICES INSIDE OF US THAT WILL TELL US WHAT GOD WANTS TO
DO-NOT THOSE GIANTS THAT ARE TRYING TO SCARE US.
DESPITE ALL THE INJUSTICES AND INEQUALITY THAT EXIST IN OUR SOCIETY AND ALL OVER
THE WORLD, IN CHRIST WE ARE EMBOLDED TO OVERCOME THOSE CHALLENGES, AS THE
LORD SAYS THROUGH THE PROPHET JEREMIAH “FOR SURELY I KNOW THE PLANS I HAVE
FOR YOU. PLANS FOR YOUR WELFARE AND NOT FOR HARM. TO GIVE YOU A FUTURE WITH
HOPE” JEREMIAH 29.11
WE CAN BE CONFIDENT OF GODS SUSTAINING GRACE FOR THE FUTURE. AND WE GIVE
THANKS FOR OPPORTUNITIES TO JOIN HANDS WITH OUR SISTER CHURCH, TO AFFIRM AND
ENCOURAGE EACH OTHER ON OUR MUTUAL JOURNEY OF FAITH.
WE WISH TO PASS ON OUR GREETINGS FROM OUR MODERAMEN AND ALL THE MEMBERS
OF THE UNITING REFORMED CHURCH IN SOUTHERN AFRICA, TO YOUR MODERAMEN, ALL
THE DELEGATES AND GUESTS ATTENDING THIS SYNOD.
MAY YOUR HEARTS BE REFFRESHED, YOUR SPIRITS STRENTHENED AND YOUR VISION
CLARIFIED. WE SHARE THE RESPONSIBILITY FOR FASHIONING GOD’S FUTURE: A WORLD OF
COMPASSION AND JUSTICE, A WORLD WITHOUT POVERRTY OR INEQUALITY, IN WHICH WE
CAN ALL PARTAKE IN THE FULNESS OF LIFE PROMISED IN JESUS CHRIST
MAY GOD INSPIRE AND GUIDE YOU IN ALL YOUR DELIBERATIONS. MAY THE CHURCH ONCE
AGAIN BECOME THE VOICE OF THE VOICELESS. AND MAY WE BE THE ONES WHO PROVIDE
HOPE, HELP AND HEALING TO A HURTING WORLD.
MAY GOD BLESS ALL THE DELIBERATIONS OF THIS SYNOD.
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VOLKSKERK VAN AFRIKA

GROETEBOODSKAP
GELEWER TYDENS 17DE ALGEMENE SINODE VAN DIE NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK
Geagte Voorsitter, Moderatuurslede, delegate, Ekumeniese verteenwoordigers en besoekers :
Ek groet u in die Naam van die Drie -Enigge God, namens ons Moderator, ds Jack Roberts, en ons
afgelope Sinode. Ons is dankbaar vir u uitnodiging en spreek die wens uit dat u Algemene Sinode –
besluite 'n wesentlike bydrae sal maak tot die bevordering en handhawing van morele waardes wat ons
land en sy mense in staat kan stel om rasse – grense en ekonomiese klowe en politiese vervreemding
onder mekaar kan afbreek en opnuut brûe bou na mekaar met boustene van empatie, en naasteliefde
en menslike waardigheid en respek.
Daar is 'n algemene erkenning dat die eufora van die 1990's, die uitbundige VIVA -KREET van
bevryding, verander het in 'n gedempte eggo wat verder verdoof word deur die legio stemme van protes
wat aangevuur word deur 'self entitlement'.
The optimism over the birth of the rainbow nation, over renewal and transformation, has been reduced
by a wave of pessimism. We have become a nation who is failing the most vulnerable in our midst,
namely our women and children.
This Synod must not fail us today as our nation's eyes have turned to the Church as a collective, as the
body of Christ, to give them answers on the many questions that are pulling the Rainbow Nation apart.
We need to give an emphatic answer on a question that is asked today by the dis-empowered masses
of our nation : where did it go wrong?
You will agree with me that this General Synod takes place when our country finds itself at its own cross
roads. The context in which you are gathered, are complex, and the justification for easy answers has
been thrown out the window. And as the national debate becomes each day more complex, one
realises that the discourse is no more only focus on one area, one culture , one race or group, but it
has been alleviated to all levels of society, race and creed.
Ons konteks binne die land vandag bied 'n unieke geleentheid om met mekaar in gesprek te tree met
die fokus nie op kortsigtige , eie blange nie, maar landsbelang, om uitkomstes te identifiseer wat ons
kan neem na opregte nasiebou, binne die Afrika kontinent.
Die Volkskerk van Afrika verbind haarself tot deelname in so gesprek, want die oortuiging is daar dat
ons 'n geleentheid het om inklusief om te gaan met mekaar, en so kan meedoen om saam stukrag aan
die REENBOOGNASIE te gee.
Kan ons 'n bydrae maak binne sulke gesprekke? As kerk glo die Volkskerk van Afrika, dat dit juis die
droom van ons stigterslede was wat verwoord word in die naam van die kerk, om 'n kerk oor grense
heen inklusief te wees, en haar nie net geografies en etnies te beperk nie. Alreeds in 1922, het ons
stigtersleraar, wyle ds John Joseph Henry Forbes,, hom en die nuutgestigde kerk soos volg binne die
groter konteks van lewe in Suid-Afrika, uitgedruk (The Rise Of The Volkskerk van Afrika :14 May 1922
Cape Town) :
“To assure the public that ours is no hole – and – corner affair – for in starting this religious movement,
we have nothing to be ashamed of – we come to present ourselves in an open and frank way for general
acknowledgement as a society to help on very definite lines, and to work side by side with the older and
established Christian institutions for the betterment of our motherland”
In pursuance of this ideal, many of our brothers and sisters pursue the course of resistance during the
rule of the previous regime, and many are repositioning themselves to take a stand today in the midst
of corruption, state capture, xenophobia, racism, land expropriation and many other societal evils.
Tog erken ons dat ons invloed beperk is, siende dat ons grotendeels in die Wes-Kaap, Suid-Kaap, OosKaap en Noord-Kaap gevestig is, en sporadies in ander provinsies met lidmaatskap verteenwoordig is.
Geagte delegate, ons kontak met die NGK het hoofsaaklik momentum gekry in die tweede helfte van
1990's, onder die leiding van ons voormalige moderator, dr Donald Katts.
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Hierna was ons kontak beperk tot enkele ontmoetings en kansel uitruilings, veral in die era van dr
Coenie Burger as moderator van die NGK. Hierdie informele kontak het somtyds uitdrukking gekry in
die gebruik van NGK – fasiliteite wat sporadiese gebeur het.
In 2015 het die NGK u sekretaris – Generaal toestemming gegee om ons kerk tydens 'n Sinodesitting
te kom toespreek. Enkeles uit ons geledere het al die voorreg gehad wat ek namens die kerk vandag
op die platform het.
Huidiglik het ons teologiese studente toegang tot Stellenbosch universiteit vir opleiding as predikant,
en daar is 'n ooreenkoms met die biblioteek van Stelllenbosch Universiteit om materiaal van historiese
belang daar te berg. Ons erken dis dat daar geringe vordering is ten opsigte van ons verhouding met
die NG – familie.
Ons kerk is dan ook 'n lid van die SACC en die Wêreldliggaam.
Geagte Sinode gangers, daar is baie om te doen in ons land, uitdagings is legio op nasionale sowel as
internasionale vlak. Dis tyd dat ons as kerk ophou net tot diens is van ons eie lede, net lojaal is teenoor
ons eie programme en aansluit by die opvatting wat gevind word in die dokument getitel 'Ekumeniese
perspektief oor wat in ons land aan die gebeur is en wat nou nodig is' wat saamgestel is deur Braam
Hanekom, donald Katts en die VGK se Llewellyn MacMaster (5 April 2017), wat soos volg in paragraaf
6 van hierdie dokument hulle toespits op die dringendheid van saamkom, terwille van ons land en sy
mense :
“Dit is tyd vir kerke, gemeenskappe en alle burgers van Suid-Afrika om hande te vat. As daar ooit 'n tyd
was om beter na mekaar te luister, mekaar te verstaan en mekaar se belange op die hart te dra, dan is
dit nou. Vooroordele, verdeeldheid en veralgemening kan net groter skade berokken. Groter gedeelde
perspektief moet ontwikkel word. Net 'n verenigde front sal hierdie aanslag op Suid-Afrika kan
teenstaan.”
Hierdie verenigde front kan bereik word indien kerke soos die NGK, met al sy menslike - en fisiese
hulpbronne, 'n groter versoenende rol speel wat verder strek as die NG – familie. Om te hernu, om te
transformeer, vra van elkeen van ons om meer te doen as wat ons huidiglik doen. Baie van ons kerke
is nog vasgevang in gister se kerkwees, wat die kerk vervreem het van die strate en dorpe en stede se
behoeftes.
Die kerk het in baie opsigte gefragmenteerd gebly, in haar eie hoekie, terwyl politici weer vir die kerk
genoeg ruimte geskep het om morele waardes te predik en daarmee vol te hou.
Elected political leaders from all spectrum, are squaring of against each other in our courts, while there
leadership space are taken up by gullible, self-styled, community leaders with selfish needs, corrupt
intentions that fuel destructive protests and murderous and violent acts. Our streets are burning while
our political leadership are presented in courts by the whose who in the legal fraternity, while the
gangsters ran amok in our streets and in our homes.
In hierdie chaos is dit die rol van die kerk om die sentrale fokus van redelikheid en billikheid op te neem.
Dis die kerk wat die vlam van hoop moet dra. Dis dan uiters noodsaaklik dat ook u kerk en ons, stappe
moet neem om saam te praat, saam te doen, saam te oorwin, ter wille van ons land en sy mense .
Mag hierdie sitting vir u 'n waterskeidingsoomblik wees, en mag u en ons se arbeid in die Here nie
tevergeefs is nie.
Ek dank u
Ds Louis Jansen
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REFORMED CHURCH IN ZAMBIA

FRATERNAL GREETINGS TO THE GENERAL SYNOD DRC
Held from 6th – 10th October 2019
eMseni Retreat Centre – Johannesburg South Africa
1.
Preamble:
First and foremost, I bring greetings to you all from the Reformed Church in Zambia. RCZ wishes this
General Synod wisdom from above as it goes through the set agenda. May I also take this opportunity
to congratulate the DRC for holding this highest council according to the church structure.
Moderator Sir, before I read out the message of good will to this General Synod of the DRC, allow me
to introduce myself. I am Professor Edwin Zulu, Moderator of the Reformed Church in Zambia. I have
been Moderator of this great church for the past 7 years. Apart from being Moderator of the RCZ, I am
also a lecturer at Justo Mwale University, teaching Old Testament. I also head the research department
of this institution. In the ecumenical circles, I am the vice President of the All Africa Conference of
Churches (AACC).
Moderator Sir, I did not come alone to this meeting but for purposes of networking and learning, I came
with the General Secretary – Dr. William Zulu.
2.
About Reformed Church in Zambia:
RCZ as it is commonly called, is one of the 3rd largest denomination in Zambia of course the Catholics
and United Church in Zambia being first and second largest denominations. RCZ was founded and
established by the DRC missionaries from Free State Synod in 1899. It became an autonomous church
in 1966 when the missionaries established an endogenous Synod in Zambia.
Since then, RCZ has experienced tremendous growth both spiritually and numerically. RCZ has
approximately 1, 200 000 membership, 17 Presbyteries, 200 Congregations, approximately 140
ministers & 43 Evangelists. The church has also established departments which include: Justo Mwale
University in Lusaka, the diaconal ministry, education department, youth desk, women’s desk, men’s
desk, lay training wing, Reformed Open Community Schools (ROCS), witnessing desk and a Radio
station for purposes of information dissemination.
3.
Relationship between DRC and RCZ
The relationship between DRC and RCZ dates back from the time the missionaries from DRC Free
State established the Church in Zambia in 1899. The DRC has always been supportive to RCZ since
time immemorial especially in the theological training and capacity building of our ministers. A lot of
RCZ ministers have excelled academically under the sponsorship of the DRC.
Moderator Sir, RCZ is so grateful that the Church here is sending 2 lecturers each year to teach at Justo
Mwale University. The church has also assisted in the establishment of the Reformed Church Radio
station and supports the Synod Office in Zambia with the printing of literature and also sponsoring some
of the RCZ trips to ecumenical meetings like the Reformed Family Forum (RFF). DRC has always
participated in our big meetings by sending representatives. We had representatives from DRC at the
time RCZ celebrated: the Centenary, the Golden Jubilee and the 120 years anniversary. DRC has
always sent a representative to every Synod we have held bringing greetings and participating in pre
Synod workshops. This relationship is vital for the growth and relevance of the church in this century.
4.
The Role of the Church in Africa
RCZ strongly believes that the Church in Africa has a very big role to play as salt and the light – Mathew
5:13. It has a God given mandate to be the prophetic voice. The Church in Africa can play a role in the
following areas:
•
Advocacy – the provision of quality education, quality health, human & child rights, fight against
hunger, promotion of good governance, gender equity and equality.
•
Enhancing sound theological teaching amidst false prophets and false teachings.
5.
Conclusion:
In conclusion, May I again wish this Synod Gods guidance and blessings as you deliberate on sensitive
issues in order to build the body of Christ.
I thank you!
Professor Edwin Zulu, Moderator of the Reformed Church in Zambia.
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LESOTHO EVANGELICAL CHURCH IN SOUTHERN AFRICA

FRANTERNAL GREETINGS OF THE LESOTHO EVANGELLICAL CHURCH IN SOUTHERN AFRICA
TO THE GENERAL SYNOD OF THE DUTCH REFORMED CHURCH IN SOUTH AFRICA
AT EMSENI CHRISTIAN CENTRE BENONI: 6 – 10 OCTOBER 2020
The Synod Moderator
Members of Synod
Yours Excellences
Ecumenical guests
Dear brothers and sister in Christ,
I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. It is a profound and a humbling experience to have
been invited to this significant gathering of behalf of the Lesotho Evangelical Church in Southern Africa
(PEMS/LECSA). Being part of the synod sitting marks as important watershed in the history and
relationship of the two churches. Below follows a brief of the church history, a short narrative of the
relationship between LECSA and the Dutch Reformed Church and some views on the role that the
church can play at both national and international levels.
A Brief Synopsis of LECSA
The Lesotho Evangelical Church in Southern Africa was established in Lesotho in 1833 by missionaries
of the Parish Evangelical Missionary Society (PEMS). It was first to be founded in Lesotho. On 19 April
1964, LECSA became autonomous and it is one of the reformed churches in the country and the world
at large. LECSA structure emanates from the villages viz the Village Prayer Circle; the church council;
the Consistory; the Presbytery and the Synod as the highest decision-making body.
The LECSA Synod convenes annually in April and/or at a special meeting if the synod executive so
decides. The synod comprises twelve presbyteries of which each has its moderator. The synod
Executive is elected by the synod as its general meeting every four years. The synod moderator is
elected for a fou-year period, which is renewable once. Some of the LECSA establishments include,
but not limited to the following:
1. Over 500 schools
2. Health centres
3. Radio which covers nearly the whole country
4. Book shops
In an effort to bring together all congregants as a church, the LECSA holds an annual Pilgrimage of
Peace Worship Service in the last weekend of October. At this service, a huge number of church
members is recorded.
LECSA and the Dutch Reformed Church
In 1964 Lesotho Evangelical Church (LEC) got its autonomy from PEMS, and in 2012 when preparing
for the 50yrs jubilee celebration in 2014 was renamed Lesotho Evangelical in Southern Africa. Rev
Gielie Beukes resuscitates DRC missionary work in Lesotho (early 1990s) and explores relations with
LEC.
DRC delegates form Bloemfontein visit LEC from late 1980s/early 1990s, as well as others from the
Sending Kerk, Uniting Reformed Church etc.
Discussions with regard to the Morija Theological Seminary have been taking place for years, and
various documents/plans have been discussed with regard to accreditation, forms of assistance,
resource sharing etc.
In an effort to strengthen our relationship with Dutch Reformed Church General Synod we singed
memorandum of partnership/understanding, during the celebration of 500yrs of reformation in Morija in
2017.
Visits to one another’s Synods/Jubilee occasions have taken place; we are blessed to have General
Secretary of the Dutch Reformed Church, Rev Dr Gustav Claassen and members of the Free State
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Synod in our General Synod meeting earlier this year. This came as success in strengthening the
relationship between the Dutch Reformed Church and Lesotho Evangelical Church in Southern Africa
based upon common doctrine and church practice, common vision for the future of our churches , as
well as common challenges.
May God bless this sitting of the DRC and bless you all during your delibarations.
I thank you all.

Nelson Khethang Posholi (Rev)
Executive Secretary LECSA
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NEDERDUITSE HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

GROETEBOODSKAP AAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
Dit is ’n besondere voorreg om al die afgevaardigdes na die Algemene Sinode van die NG Kerk (NGK)
namens die lidmate, ampsdraers en gemeentes van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
(NHKA) te groet.
Die NG Kerk en die Hervormde Kerk deel dieselfde herkoms en belydenis, en het oor die afgelope
anderhalfeeu ’n nou pad saam gestap. Tog het die verhouding tussen ons kerke veral oor die afgelope
dekade sedert die aanvaarding van die bilaterale ooreenkoms (NHKA 2010, NGK 2011) net verder
verbeter sodat ons vandag kan getuig van hartlike samewerking op talle terreine.
Ons gedeelde belydenis blyk duidelik uit ons wedersydse erkenning van lidmaatskap, en die groeiende
getal predikante wat oor en weer beroep word tussen ons twee kerke. Ons kan deurgaans getuig van
die goeie bydraes wat voormalige predikante, ampsdraers en lidmate van die NG Kerk maak wanneer
hulle deel word van Hervormde gemeentes. In baie gevalle verleen emeriti van die NG Kerk
waardevolle hulp aan klein gemeentes van die Hervormde Kerk op die platteland, of waar een van ons
gemeentes vir ’n tyd lank vakant is.
Op sinodale vlak het ons ’n besondere verhouding met mekaar. Oor die afgelope drie jaar het die
Moderatuur van die Algemene Sinode van die NG Kerk jaarliks met die Hervormde Kerk se Kommissie
van die Algemene Kerkvergadering (AKV) ontmoet. Hierdie jaar is ’n groter groep predikante van beide
kerke by die gesprek betrek, wat die geleentheid gebied het om ons ervarings in die bediening met
mekaar te deel en die bilaterale ooreenkoms verder te laat uitbrei om daadwerklike samewerking tussen
gemeentes moontlik te maak. Ons vertrou dat sowel die Hervormde Kerk se AKV as die NG Kerk se
Algemene Sinode die uitgebreide bilaterale ooreenkoms eersdaags sal goedkeur.
Teologiese opleiding is nog ’n belangrike terrein waarop ons twee kerke, veral in Pretoria, nou
saamwerk. Tydens die pasafgelope gesprek tussen ons moderature is die Kuratorium van die
Hervormde Kerk en die Kuratorium van die NG Kerk se Noordelike Sinodes versoek om dringend saam
te vergader. Die snelgroeiende uitdagings op hierdie terrein dwing ons om nuut en kreatief te dink oor
goeie teologiese opleiding wat toepaslik is vir die behoeftes van ons gemeentes.
Terselfdertyd is daar groot waardering vir die goeie samewerking op ekumeniese terrein. Die NG Kerk
het die Hervormde Kerk se hertoetrede tot ekumeniese liggame aansienlik vergemaklik, en dit is regtig
’n vreugde om ook daar saam te werk. Wanneer kerke die geleentheid kry om met die owerhede in
gesprek te tree en voorleggings oor voorgenome wetgewing te maak, maak ons met groot vrug van
mekaar se kundigheid gebruik. Ons betrokkenheid by die Kerkspieël-navorsing dien beide kerke, terwyl
ons gedeelde bediening aan gemeentes in Zimbabwe en Zambië baie geseënd is.
Die
verteenwoordigers van ons twee kerke wat betrokke is by Bybelvertaling en die ontwikkeling van nuwe
kerkliedere, werk besonder hartlik saam. En die gesamentlike herdenking van die 500 jaar sedert die
Reformasie was ’n hoogtepunt in die afgelope termyn.
Vir hierdie hartlike samewerking bedank ons elke predikant, ampsdraer, lidmaat en gemeente van die
NG Kerk. Ons bid dat die Here julle dienswerk in hierdie land sal seën, en dat ons bande van geloof,
gemeenskap, getuienis en diens oor die komende jare net verder sal groei.
Mag die Here van die kerk ook hierdie Algemene Sinode seën, aan julle wysheid gee en Hom so aan
julle openbaar dat julle Hom werklik in al julle besluite sal ken.

Beste wense,
Dr WC van Wyk Sekretaris: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering
Namens Skriba: Ds WJJ Kok
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REFORMED CHURCH IN AFRICA

RE: Greetings from the Reformed Church In Africa
Brother Moderator and hon. Members of Synod - I greet you in the precious name of our
LORD and Saviour Jesus Christ.
Thank you very much for the invitation and privilege to convey the greetings of the RCA to
your General Synod meeting 06 – 11 October 2019 at Brentwood Park – Benoni. It pains me
to inform you that we are unfortunately unable to be present with you in person, but we are
certainly with you in spirit and praying for you.
I bring greetings on behalf of our National Synod, Regional Presbyteries and your brothers
and sisters in our local congregations. Congratulations (in advance) to the members of the
newly elected Moderature and all those who will serve this synod and its various committees.
We pray that God will bestow on you the wisdom to lead His church during your term of
office.
We are always grateful to the Lord for you in reaching out to us (South Africans of Indian
descent) with the Gospel of Jesus Christ. We know that you experienced much resistance
and even persecution to some extent. However, you leave a legacy of being obedient to His
last command i.e. to make disciples of all nations. Having said that, there are still eight
unreached peoples groups resident in our beloved country – five of these groups are found
within our community and are extremely resistant to the gospel of Jesus Christ. The burden
on our hearts to see our own (immediate) families come to Jesus is enormous. Many of these
unreached peoples groups are extremely legalistic in their order of worship, so in reaching
out to them with the gospel of Jesus Christ, we have to take in account this very relevant
context. In many cases, we are held to a higher standard. As the apostle PauI states “I have
become all things to all men, that I might by all means save some”. 1 Cor.9:20-22.
We beg you to understand our context as sometimes it may seem that we come across as
being “super spiritual”. I want to assure you that is not the case.
Brother Moderator, the expected blessings of our democracy is being rapidly eroded by the
spirit of the Anti-Christ that is working harder than ever. Thousands of innocent unborn
children are murdered each year through abortion while convicted murderers are given “the
right to life”. Crime continues to rise at an alarming rate, thousands of our people in our
beloved country die through HIV & Aids, poverty and corruption are on the increase, we have
an alarming high divorce rate, the sanctity of marriage is eroded, the list goes on. While this
atmosphere prevails, churches continue to close as they loose their membership and
evangelical witness.
A snap survey in a predominantly Christian school found that less than 30% of Christian
children read their Bibles at home and/or have family devotions.
The above (amongst others) poses a serious challenge to the Church of Jesus Christ to be
the salt of the earth and the light of this world. For this reason the Church’s evangelical
witness must feature strongly in our desire to reunite the family of DRC churches. May I
humbly request that you always consider the impact your decisions have in light of our future
reunification.
We thank God for you our Sister Church in the greater Family of the DRC. Not only are we
family but partners in ministry and we thank God for your witness. We encourage you to
continue to preach the gospel in and out of season as Paul encourages Timothy to do (2 Tim.
4:2). It is our prayer that this synod will also be a time of reflection that will lead to a deeper
relationship with our Lord Jesus, thus strengthening the witness of His church.
Over the years we have seen a decline in the membership of the RCA. The work in one of
our congregations has come to a halt. This seems to be a worldwide phenomenon, but our
hearts cry out to God for Revival. Our synod has mandated us to look introspectively into the
reasons for this decline and so our immediate focus is concentrating on Church Growth. We
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do request that you pray for our need in this respect.
May God grant you wisdom and grace to clearly discern His will during your deliberations.
Yours in His service
________________
Rev. Kovilan Moodley
Moderator
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SWAZILAND REFORMED CHURCH

MESSAGE TO THE GENERAL SYNOD OF THE DUTCH REFORMED CHURCH 2019
SWAZILAND REFORMED CHURCH
We greet you in the Name of our Lord and Saviour, Jesus Christ.
The year 2019 marks the 75th anniversary of the Swaziland Reformed Church. Although the Dutch
Reformed Church had established a congregation in Swaziland as far back as 1922 (almost 100 years
ago), enthusiasm for missionary work among the indigenous Swazi people was markedly low. In fact,
when Rev W C Malan, the first minister of the Goedgegun congregation, dared to invite Swazi people
into his rectory for church services, he was reprimanded by his church council for doing this.
(Relationships, we are happy to report, have since improved considerably.) It was only in 1936 that the
presbytery of Ermelo felt called to start missionary work in Swaziland. On 16 January 1944 the dream
of these visionary people in Ermelo was realised, when Swaziland Sending (Swaziland Mission) was
officially formed and Efraim Khumalo was ordained as evangelist in the town of Goedgegun (the present
Nhlangano). In the meantime, a farm had been bought at Dwaleni, about 10 km from Goedgegun, where
a mission station was being planned. This date, 16 January 1944, seventy-five years ago, is considered
the founding date of the Swaziland Reformed Church.
From this one small congregation at Dwaleni, the work developed over the years and today the
Swaziland Reformed Church is a synod with four congregations (Shiselweni in the south, Manzini,
Hhohho in the area surrounding Mbabane and Lubombo in the northern part of the country). Each of
these congregations has a number of “preaching posts” where people gather regularly. As I was recently
reading through the reports from our congregations, I was once again struck by the importance of the
church in defining the lives of its members. Apart from the Sunday services, congregants gather weekly
for prayer, youth come together for their meetings, Sunday School runs regularly and in many of the
areas they gather at least once a month for all-night prayer. Youth camps and other conferences are
held regularly during the year.
Recognising the scourge of HIV and AIDS and its devastating effects on the country, the Shiselweni
congregation took the initiative to address this challenge. Starting with a small group of 32 people in
2006 who agreed to volunteer their time and energy in reaching out to people without hope, Shiselweni
Home-Based Care (SHBC) has since developed into an internationally recognised organisation where
1500 volunteers in 49 areas serve the needs of almost 6000 patients (or ‘clients’, as we prefer to call
them). One of the amazing results of this intervention is that the death rate among the SHBC clients fell
from around 32,2% in 2008 to 1,6% in 2018. Today, thousands of people owe their lives to the selfless
work of these volunteer caregivers. In the meantime the congregation also established three
preschools, more than 500 children are receiving a hot meal daily at five feeding points in the
congregation, and a programme is running where wheelchairs are distributed to disabled people. We
have seen that the love of Christ can undoubtedly be demonstrated in a variety of ways.
Although the Swaziland Reformed Church will always consider the Dutch Reformed Church as its
“mother”, the relationship over the years has evolved from that of a child dependent on its parents for
everything it needs, to that of an adult child, where there is mutual respect between mother and child
and where both mother and child can learn and grow through this relationship.
While we were shocked by the apparent increase in xenophobic attacks as well as the increase in
attacks on women and children, we are encouraged by the way in which the Dutch Reformed Church
responded by condemning these attacks in the strongest terms. May we assure you that we also stand
in solidarity with you regarding your stance on these attacks.
We are fully aware of the challenges facing our mother at this stage as they work for peace and
righteousness. Attacks against the church can be expected. We read about this in the newspapers, and
even beyond the borders of South Africa we are concerned about the well-being of our mother. Church
members in eSwatini are asking questions: “What is happening to our mother?” “Will our mother
survive?” “Is our mother going to be torn apart?” Fortunately, we find our comfort in the words of
Matthew 16:18: “... upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against
it.” Or, in the words of the Reformer, Martin Luther:
A mighty fortress is our God,
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A bulwark never failing:
Our helper He, amid the flood
Of mortal ills prevailing.
All parents have the wish to see their children succeed in life and we all feel a sense of pride in what
our children are accomplishing.
It is our wish that we will be able to make our mother, the Dutch Reformed Church, proud as she looks
upon her daughter in the kingdom of eSwatini.
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THE EVANGELICAL ALLIANCE OF SOUTH AFRICA

To Delegates at the DRC Synod
Dear delegates
The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) is delighted to count the Dutch Reformed Church as
one of our members in good standing.
TEASA is home to 20 national denominations that together have over 4 million followers of Christ. It is
a large community of believers who stand together in the saving essentials of the gospel and strive to
bear witness to the Lord in word and deed, speaking together on public issues in matters of common
concern.
It is our firm belief that the DRC has a crucial role to play in the rebuilding of South Africa, in partnership
with other churches.
We as TEASA have been blessed by our association with the DRC over the years. We believe that the
particular history of the DRC, a history that includes the nurture and accompaniment of Afrikaner
leadership in government, business and in the cultural project of the establishment of Afrikaner
nationhood, has a lot to offer South Africa as it reinvents itself in the post 1994 and post Zondo
Commission era.
Over the years the DRC has built immense institutional capacities that can fruitfully be brought to bear
in the challenges facing the nation today. Similarly, with its testimony of having been pro-Apartheid, and
having also gone beyond the era of such complicity, the DRC is best placed to steward this testimony
with other nations, including our own, that are poised to fall into the same trap.
TEASA wishes the delegates a fruitful and Spirit inspired gathering as you wrestle with the challenges
we face as Church and nation in South Africa today.
Yours in the faith
Rev Moss Ntlha
TEASA General Secretary
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NOTULE
Die notules van die sewentiende sitting van die Algemene
Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (in sitting op
Sondag 6 tot Vrydag 11 Oktober 2019 te eMseni Christian
Centre, Benoni, Gauteng), word as Appendikse aangebied by
hierdie dokument.
Elke dag se notule word apart met eie bladsynommers
aangebied soos wat die notules verskyn het en goedgekeur is.
Sake wat goedgekeur is, word in “bold” gedruk. Sake wat nie
goedgekeur is nie, word nie in “bold” gedruk nie.
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APPENDIKS 1.1

NOTULE DAG 1

NOTULE VAN DIE SEWENTIENDE VERGADERING VAN DIE
ALGEMENE SINODE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE
KERK IN SITTING VAN SONDAG 6 OKTOBER TOT VRYDAG 11
OKTOBER 2019 TE eMSENI CHRISTIAN CENTRE, BENONI,
GAUTENG
EERSTE SITTINGSDAG: SONDAG, 6 OKTOBER 2019 18:30

SESSIE 1
TEMA VAN DIE DAG: MAAK ‘N LEWEGEWENDE VERSKIL
1 VERWELKOMING
Die afgevaardigdes van die sewentiende vergadering van die Algemene Sinode van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk vergader in die koepel op die terrein van die eMseni Christian Centre,
Brentwoodpark, Benoni (Gauteng). Dr Gustav Claassen (Algemene Sekretaris van die Algemene
6LQRGH  KHHW GLH DIJHYDDUGLJGHV ZHONRP PHW ƌ VSHVLDOH ZRRUG YDQ ZHONRP DDQ HNXPHQLHVH
verteenwoordigers.

2 OPENINGSLITURGIE
TEMA: 0DDNƌOHZHJHZHQGHYHUVNLO
Dr Pieter van Jaarsveld, di Barnard Steyn en Bernard van Wyk, saam met Marelize Malherbe, lei die
YHUJDGHULQJLQƌDWPRVIHHUU\NHZ\GLQJVJHOHHQWKHLGPHWJHEHGHQ6NULIOHVLQJVXLW-HVDMD-RKDQQHV
7 en Psalm 119. Die koor, Centurion Cantus olv Maricus le Grange, voer “Gloria” en“ Heer, ons bid vir
Afrika” uit. Die sinode sing afwisselend Lied 436:1-3; Lied 442:1,2; Lied 278:1,2; Lied 280:1-3 en Psalm
118:7,8. Ds van Wyk steek die verskillende sinodes se kerse aan en gooi simbolies water in die
doopbak.

3 KONSTITUERING
Dr Gustav Claassen verklaar die sewentiende vergadering van die Algemene Sinode as wettig gekonstitueer met 190 persone teenwoordig van die 192 afgevaardigdes wat geregistreer het.
(Sien lys van teenwoordige afgevaardigdes op bl. 4).
3.1 Ordemosie: N van Rensburg/J du Plessis.
1DOXLGYDQUHJOHPHQWSXQW PRVLHYDQRUGH HQZHOSXQWLQVDNHGLHYHUZ\VLQJYDQƌ
bepaalde saak:
Die Algemene Sinode besluit dat, in alle sake waaroor ons nie ten minste twee-derdes saamstem nie,
die Sinode die betrokke saak na die 10 sinodes verwys om
1 in die reses daaroor te onderskei;
2 die volgende Algemene Sinode daarin te adviseer.
3.1.1 Die ordemosie word na die tydelike taakspan regte verwys - Goedgekeur.
3.2 Dr Dewyk Ungerer stel die tydelike taakspan regte se aanbeveling (A.5.1.3, Algemene Taakspan
Regte, bylaag C, aanvullende verslag finaal)
1.8 Berekening van proporsionele komponent van afvaardiging (2019)
1.8.1 Aanbeveling - goedgekeur.
Die ATR besluit:
1.8.1.1 Die AS neem kennis daarvan dat daar nie ’n gelyke aantal leraars en kerkraad
afgevaardigdes is nie vanweë omstandighede (vgl. Artikel 38.1).
1.8.1.2 Die AS neem kennis dat daar nie benadeling van enige party is nie.
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1.8.1.3 Die AS besluit in die lig hiervan dat voortgegaan word met die vergadering.

4 VERSLAG VAN DIE ONTWERPSPAN (A.1, bl. 8)
Dr Gustav Claassen stel die verslag van die ontwerpspan aan die orde. Hy verduidelik bepaalde punte
breedvoerig met die oog op die funksionering van die Sinode.
Die verslag word met onderstaande wysigings goedgekeur.
12.1.9 “Man op straat” word vervang met die “persoon op straat”.
12.1.10 Tot die prosesse ter vergadering word persone vir logistieke terugvoer (Bernice
Serfontein, 072 601 3006) en inhoudelike terugvoer (Annari du Plessis, 072 732 8789)
bygevoeg.
14.4.3 Gesprekke in die groot vergadering self geskied kragtens reglement van orde, paragraaf
3.3.9 waarvolgens die inleier van ’n verslag agt minute toegelaat word. Sprekers sal toegelaat
word om hulle saak te beredeneer binne die tydsbestek van vyf minute.
14.4.5 Die name van die sameroepers van die tydelike taakspanne word bygevoeg:
Tydelike taakspan regte (sameroeper: Dr Dewyk Ungerer).
Tydelike taakspan leer en aktuele sake (sameroeper: Ds Heerden van Niekerk).
Tydelike taakspan fondse en bates (sameroeper: Ds Johan Brink).
Tydelike taakspan navorsing (sameroeper: Prof Kobus Schoeman).
Tydelike taakspan kerkverband (sameroeper: Dr Barry Tolmay).
Tydelike taakspan algemene kuratorium (sameroeper: Dr Frederick Marais) .
14.5. Die waardes waarmee die vergadering werk en wat ter vergadering voorgehou is, word as
bylaag tot die notule aangeheg.

5 VERKIESING VAN VOORSITTER
5.1 Die onderstaande nominasies is ontvang:
Bartlett, Andre
Brink, Johan
Davel, Dewald
Foot, Leon
Janse van Rensburg, Nelis
Marais, Frederick
Mouton, Danie
2OLYLHU$QGUq
Tolmay, Barry
Ungerer, Dewyk
van der Merwe, Thijs
van der Spuy, Dirkie
van der Westhuizen, Maartje
van Jaarsveld, Pieter
van Rensburg, Nico
Venter, Nioma
Windell, Hannes
5.2 Die onderstaande genomineerdes onttrek skriftelik van die verkiesing:
Davel, Dewald
van der Merwe, Thijs
van Jaarsveld, Pieter
van Rensburg, Nico
Venter, Nioma
5.3 Tweede rondte van die verkiesing:
Janse van Rensburg, Nelis
van der Spuy ,Dirkie
5.4 Nelis Janse van Rensburg word tot voorsitter verkies.
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Die vergadering sing Lb 268 “Laat Heer U seën op hom daal” terwyl ds. Janse van Rensburg sy plek
by die tafel inneem.

6 NOMINASIES VIR ONDERVOORSITTER
Nominasies vir ondervoorsitter staan oor tot Maandag, 7 Oktober 2019.

7 AFSLUITING
Ds Nelis Janse van Rensburg bedank die vergadering vir die vertroue in hom gestel met die besef
van die verantwoordelikheid daaraan verbonde. Hy sluit die vergadering met gebed af. Die
vergadering verdaag om 21:40.
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Bylaag: Afgevaardigdes volgens geloofsbriewe met konstituering
SINODE VAN WES- EN SUID-KAAPLAND
$JHQEDJ$QGUq
Boonzaaier, Michelle
Büchner (Schoeman), Lettie
Herselman, Francois
Janse van Rensburg, Nelis
Le Roux, Marius
Leene (Bester), Almatine
Malherbe, Bernard
Marais, Frederick
Marais, Jan
Marais, Nadia
Minnaar, Bossie
Müller, Bossie
Nel, Danie
Nel, Jampie
Stander, Charl
Van Niekerk, Heerden
Venter, Nioma
Brümmer (Van der Bergh), Sulet
Burrows, Le Roux
'X3UHH]0DULq-Louise
Eloff, Sarel
Furniss, Riana
Griesel, Roodt
Groenewald, Cornie
Gultig, Donovan
Jansen van Rensburg, Maryna
Joubert, Leon
Leeuwner, Sandra
Maritz, Lorinda
Niehaus, Hendri
Ross, Mertia
Stadler, Jan
Thirion, Melanie
Van Heerden, Willem
:HVWUDDW$QGUq

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid

SINODE VAN OOS-KAAPLAND
Bester, Eldré
Davel, Dewald
De Kock, Robert-John
Mouton, Danie
Pretorius, Jurie
Schoeman, Willem
Stapelberg, Kobus
Steyn, Egbert
Van Schoor, Tobie
Boshoff, Ingrid
Coetsee, Danie
Judeel, Gideon
Jurgens, Wimke
Louwrens, André
Müller, Tiaan
Potgieter, Tobie
Sieberhagen, Marguerite

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid

5

SINODE VAN NOORD-KAAPLAND
Albertyn, Schalk
De Villiers, André
de Wet, Meiring
Knoetze, Hannes
Oosthuizen, Johan
Scholtz, Anton
Vorster, Frans

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid

SINODE VAN KWAZULU-NATAL
Botha, Petrus
de Koning, Rupert
Malherbe, Marlize
Naudé, Tertius
Theunissen, Heinrich
Tolmay, Barry
Bester, Christa
Britz, Johan
Mynhardt, Hannes
Nel, Louis
Nel, Barry
Senekal, Leon
van Zyl, Peet

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid

SINODE VRYSTAAT
Celliers, Bertus
Foot, Leon
Geyser, Kobus
Hoffman, Lyzette
Jonker, Ian
Louw, Marius
Botes, Dawie
Smith, Arnold
Van Jaarsveld, Pieter
Van Schalkwyk, Carin
Van Zyl, Riaan
Botha, Gerhard
Conradie, Stephan
Du Plessis, Elsabé
Geel, Flip
Langenhoven, Deon
Lubbe, Coenie
Roux, Pieter
Samuel, Dave
Strydom, Jan
Van Wyk, Bernard

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid

SINODE GOUDLAND
Benade, 6DQUq
Brink, Johan
du Plessis, Grant
Fick, Anton
Marais, Sarel
Mieny, Anton
Mojaki, Joshua
Nel, Irma
Scott, Schalk
Van Rensburg, Nico
Bothma, Kotie

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
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du Plessis, Japie
Jansen van Rensburg, Bok
Johl, Paul
Liebenberg, Willie
Louw, Tommie
Nakedi, Isaac
Theron, Pieter
van der Werff, Nic
van der Westhuizen, Willem
van Rooyen, Gerhard

Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid

NOORDELIKE SINODE
Bezuidenhout, Hannes
Botha, Jan
Cronjé, Fanie
Grobler, Paul
Janse van Vuuren, Christo
Kirkpatrick, James
Kriek, Theuns
La Grange, Marco
Nel, Attie
Ungerer, Dewyk
Van Niekerk, Marinda
Wildenboer, Johan
Brand, Coenie
Brits, Christa
Brynard, Pieter
Du Toit, Corinus
Kruidenier, Retha
Moolman, Petrus
Nel, Malan
Saaiman, Stefan
Schreuder, Amos
Smal, Andries
Van Heerden, Willie

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid

SINODE HOëVELD
Bartlett, André
Bergh, Evert
Botha, Johan
Du Randt, Neels
Klut, Elise
Kruger, Pieter
Loubser, Gys
McDuling, Jannie
Ribbens, Sunnéll
Windell, Hannes
Brink, Ida
Britz, Sanet
De Klerk, Willie
Kleynhans, Steyn
Labuschagne, Hendrik
Mocke, Janco
Niemandt, Waldo
Reynolds, Gert
Van der Merwe, Marie
Visser, Alta

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
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OOSTELIKE SINODE
Booy, Casper
De Jager, Jurgens
Dorey, Pieter
Erasmus, Tertius
Koen, Johan
Potgieter, Jorrie
Van der Westhuizen, Maartje
Van Dyk, Sebastiaan
Van Vuren, Rika
Venter, Fanie
Vosloo, Gerrit
Bezuidenhout, Elize
Booy, Dobbie
De Jager, Jeanette
Du Plessis, Gideon
Janse van Vuren, Marius
Kemp, Cobie
Lübcker, Koos
Marx, Pieter
Retief, Francois
Theron, Heyns
van As, Jaco
Van der Spuy, Dirkie

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid

SINODE van NAMIBIë
Coetzee, Ernst
Fourie, Leon
Liebenberg, Gerhard
Olivier, André
Poggenpoel, Peet
van der Merwe, Thijs
Bedeker, Chris
Gouws, Jaco
Klein, Theo
Kuvare, Gerson
Louw, Christa
van der Westhuizen, Pieter

Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Leraar
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid
Kerkraadslid

Totale afvaardiging
Sinode
Wes-Kaapland

Leraar

Kerkraadslid

Totaal

18

18

36

Oos-Kaapland

9

8

17

Noord-Kaapland

6

1

7

Kwazulu-Natal

6

7

13

Vrystaat

11

10

21

Goudland

10

11

21

Noordelike Sinode

12

11

23

Hoëveld

10

10

20

Oostelike Sinode

11

12

23

Namibië

6
99

6
94

12
193

Totaal

1

APPENDIKS 1.2:

NOTULE DAG 2

TWEEDE SITTINGSDAG: MAANDAG, 7 OKTOBER 2019
TEMA VAN DIE DAG: ONS ROEPING EN DIE TOEKOMS VAN DIE KERK

SESSIE 2
Ds Nelis Janse van Rensburg heet alle afgevaardigdes welkom by die tweede sittingsdag. Hy spreek
die hoop uit dat die vergadering die teenwoordigheid van God sal beleef en dat ons die wil van die Here
opnuut sal ontdek vir die NG Kerk in Suid-Afrika.
Die voorsitter stel ds. Marius Louw van Bloemfontein aan die woord vir die dagwyding.

8 DAGWYDING
TEMA: Ons roeping en die toekoms van die kerk
'V 0DULXV /RXZYUD GDW DIJHYDDUGLJGHV ƌ RRPEOLN VDO QHHP RPPHNDDUWH JURHW HQ WH KRRU KRH GLW
gaan. Die vergadering sing Lied 308:1 - 5 waarna ds. /RXZGLHYHUJDGHULQJOHLLQƌPRPHQWYDQVWLOWH
HQGLHOHHVYDQƌJHEHGYDQ-RKQ:HVOH\
Na die gebed sing die vergadering Flam 318:1-3. Ds Louw lees uit Lukas 17:5-10 en lê klem op die
motief agter die dissipels se vraag na meer geloof. Die vergadering gesels rondom die tafels oor die
volgende drie vrae:
Wie is hierdie God wat ons roep?
Wat is ons roeping as NHUN":DDURPLVGLWƌYUHHPGHURHSLQJ"
Hoe kan ons hierdie roeping konkreet leef?
Die vergadering sluit die dagwyding af met die sing van Flam 387.
Die voorsitter wens lede van die vergadering wat vandag verjaar geluk met hulle verjaarsdag en nooi
afgevaardigdes uit om deur die loop van die vergadering met dr Jan Botha of Retha Kruidenier te gesels
indien hulle enige emosionele of pastorale ondersteuning nodig het.
Die voorsitter herinner die vergadering aan die selnommers van Bernice Serfontein (072 601 3006) wat
logistieke navrae hanteer en Annari du Plessis (072 732 8789) vir enige insette of opmerkings oor die
temas en gesprekke van die vergadering.
Die voorsitter verduidelik die drie bewegings waarmee die vergadering die dag se tema gaan hanteer:
Wat sê die Skrif; insette van kundiges of taakspanne en tafelgesprekke met insette van afgevaardigdes.

9 VERKIESING VAN MODERATUUR (vervolg)
Die voorsitter vra vir nominasies vir die verkiesing van die ondervoorsitter van die vergadering.

10 IDENTITEIT, BELEID EN ROEPING VAN DIE KERK
Die vergadering gee toestemming dat mnr Marius Oosthuizen en prof Kobus Schoeman
toeligting kan gee oor die tema. Goedgekeur.
Prof Kobus Schoeman verwys na bl. 259-260 van die Agenda (Verslag A 4.1, Navorsing, asook die
laatstuk van Taakspan Navorsing: Verslag – Veranderende predikanteprofiel en aftree-ouderdom), wat
later ter vergadering sal dien.
Prof Kobus Schoeman belig enkele sake wat belangrik is vir refleksie oor die toekoms van die kerk.

NAVORSING. (A.4.1 bl. 260)
7. AANBEVELING: - Goedgekeur.
'LH$OJHPHQH6LQRGHEHYHVWLJGDWQDYRUVLQJƌNRQWLQXHZHUNVDDPKHLGYDQGLH$OJHPHQH
Sinode is.
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7.2 Die Algemene Sinode versoek die ASM om in lyn met die bedieningspriotiteite en met
inagneming van die scenariobeplanning, navorsingsopdragte vir die Taakspan Navorsing te
formuleer.
7.3 Die Algemene Sinode versoek die Taakspan Navorsing om die taakspanne soos deur die
ASM aangewys, te ondersteun met relevante navorsing oor die bedieningsprioriteite en
fokusareas van die sinode.
7.4 Die Algemene Sinode bevestig die belang van bogenoemde opnames vir die Kerk en versoek
gemeentes en sinodes om dit te ondersteun.
7.5 Die Algemene Sinode versoek die ATFB om in die begroting voorsiening te maak vir die
funksionering van die Taakspan in die uitvoering van hulle opdrag.
7.6 Die Algemene Sinode versoek die ATFB en jaarliks voorsiening te maak vir
navorsingsprojekte wat deur die sinode goedgekeur is.
Prof Kobus Schoeman verwys na die South African National Church Life Survey en belig tendense
vanuit die verslag en navorsing.
Mnr Marius Oosthuizen van die “Gordon Institute of Business Science” aan die Universiteit van Pretoria,
bied drie verskillende scenario’s aan as moontlike toekomstige gestalte(s) van die NG Kerk. Dit is verkry
vanuit die navorsing, soos toegelig deur prof Kobus Schoeman. Die aanbieding word op interaktiewe
Z\VH KDQWHHU PHW WDIHOJHVSUHNNH HQ GHHOQDPH GHXU DIJHYDDUGLJGHV DDQ ƌ DDQO\Q-platvorm by
bit.ly/NGKERK2030.
Die voorsitter bedank prof Kobus Schoeman en mnr Marius Oosthuizen vir hulle bydrae.
Ds Marius Louw sluit die sessie af PHWƌJHEHGYDQ7KRPDV.HDWLQJ

11 TAAKSPAN GRAVAMINA: VERSLAG (los stuk)
Die voorsitter wys die vergadering op die verslag van die Taakspan Gravamina wat afgevaardigdes
reeds ontvang het, en die beleid dat alle sake wat kerkregtelike implikasies het, verwys word na die
Tydelike Taakspan Regte.
Taakspan Gravamina: - Goedgekeur.
Die vergadering verwys die verslag van die Taakspan Gravamina na die Tydelike Taakspan
Regte (TTR).

12 VOORSTEL 2: Besluite van AS 2015 oor selfdegeslagverhoudings: (J Brink/J
du Plessis)
2QVZLOJUDDJNHQQLVJHHYDQƌYRRUVWHORPUHYLVLHWHYUDYDQGLHEHVOXLWRRUVHOIGHJHVODJYHUKRXGLQJV
wat in 2015 geneem is.
Ons rede vir die voorstel is as volg:
1. Die besluit was geneem sonder om revisie te vra van die vorige besluit oor selfdegeslag
verhoudings wat in 2007 geneem is en is dus ongeldig op dieselfde gronde as wat die hof die
besluit van 2016 ongeldig verklaar het.
2. 'LH EHVOXLW ZDV RQGHXUGDJ JHQHHP GHXU ƌ YHUJDGHULQJ ZDW QLH EHKRRUOLN YRRUEHUHLG ZDV
daarop nie en wat gemanipuleer was om die besluit te neem.
3. Die besluit wat geneem is, is in stryd met die Skrif en daarom nie aanvaarbaar nie.
4. Die besluit is reeds by 2016 se buitengewone sinode ter syde gestel na drie dae se teologiese
gesprek en is nou net weer op die tafel as geYROJYDQƌWHJQLHVHIRXWYDQGLH$6'LHEHVOXLW
weerspieël daarom nie die wens van die kerk as geheel nie.
5. Die besluit veroorsaak groot onmin in die breër kerk en lei tot groot skade vir ons gemeentes.
Die besluit bedreig daarom die eenheid van ons kerk as geheel.
Die vergadering verwys die voorstel na die TTR - Goedgekeur.

13 ORDEMOSIE 1: (N van Rensburg/J du Plessis)
1DOXLGYDQUHJOHPHQWSXQW UHJOHPHQWYDQRUGH LQVDNHGLHYHUZ\VLQJYDQƌEHSDDOGHVDDN
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Die Algemene Sinode besluit dat, in alle sake waaroor ons nie ten minste twee-derdes saamstem nie,
die Sinode die betrokke saak na die tien sinodes verwys om
1 in die reses daaroor te onderskei
2 die volgende Algemene Sinode daarin te adviseer.
Dr Dewyk Ungerer hou die verslag van die TTR (T.A.5.1) aan die vergadering voor.
T.A.5.1 EERSTE VERSLAG VAN DIE TTR - Goedgekeur.
Die ATR het die ordemosie beoordeel aan die hand van Reglement 3.5 en beveel aan:
'LHRUGHPRVLHYROGRHQQLHLQWHUPHYDQ5HJOHPHQWDDQGLHYHUHLVWHVYDQƌRUGHPRVLH
QLH'LHUHJOHPHQWPDDNQLHYRRUVLHQLQJGDWƌRUGHPRVLHGLH.HUNRUGHNDQZ\VLJQLH
1.1.2 Die Algemene Taakspan Regte wys die Algemene Sinode op sy verslag (agenda p 364, punt
4.2) wat die bedoeling van die ordemosie ondervang.
4.2 Indien die Algemene SiQRGHJRHLHUHGHKHWRPWHYHUPRHGGDWƌEHVOXLWRIVWDQGSXQWPRRQWOLNWRW
groot verdeeldheid kan lei, moet die Sinode vóór die finale besluitneming, die advies van mindere
kerkvergaderings inwin ten einde konsensus oor die betrokke sake in die NG Kerkverband as geheel
te probeer verkry.
'LH$75Z\VGDDURSGLWHQLJHOLGYDQGLHYHUJDGHULQJYU\VWDDQRPZDQQHHUƌEHSDDOGH
VDDNWHUWDIHOLVGDQƌRUGHPRVLHLQWHGLHQ

14 NOMINASIES: ONDERVOORSITTER
Die volgende nominasies is ontvang:
Bartlett, Andre
Boonzaaier, Michelle
Brink, Johan
Davel, Dewald
Koen, Johan
Klut, Elize
Marais, Frederick
Mouton, Danie
Olivier, Andre
Stander, Charl
Steyn, Barnard
Tolmay, Barry
Ungerer, Dewyk
Van der Spuy, Dirkie
Van Rensburg, Nico
Van Schalkwyk, Carin
Venter, Nioma
Die volgende persone onttrek skriftelik hulle nominasies:
Boonzaaier, Michelle
Koen, Johan
Mouton, Danie

15 EKUMENIESE VERTEENWOORDIGERS
Ekumeniese verteenwoordigers word ter vergadering verwelkom en bedank vir hulle saamreis met die sinode.
Isabel Phiri van die World Council of Churches.
Elisha Nkoka van Lesotho Evangelical Church South Africa.
Motsai Monareng van Lesotho Evangelical Church South Africa.
Edwin Zulu van die Reformed Church in Zambia.
William Zulu van die Reformed Church in Zambia.
Masimba Tafdzwa van die Reformed Church in Zimbabwe.
Ódor Balázs van Hongarye.
Danie Marais van Nieu-Seeland.
Wouter van Wyk van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika.
Dr Gustav Claassen doen aankondiginge waarna die vergadering verdaag vir tee om 10:30.
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SESSIE 3
Die volgende liedere word gesing: Lied 475:1,2; 523:1, 2, 4; 524:1, 3
’n Video word vertoon: Kerk in Aksie, NG Gemeente Tygerpoort se inisiatief met die ontstaan van die
Tshwenyega Kliniek.

16 ALGEMENE TAAKSPAN KERKVERBAND (A.3.3, bl. 229)
Dr Barry Tolmay belig kortliks die verslag.
Slegs punte 1 en 2 word aanvanklik toegelig. Die vergadering word genooi om Efesiërs 4:1-6, 16 te
lees, en die volgende vraag te bespreek: “Wat hoor julle in hierdie teks oor die kerk in Suider-Afrika?”

17 VERKIESING: ONDERVOORSITTER vervolg
Die vergadering stem tussen die onderstaande genomineerdes:
Bartlett, André
Davel, Dewald
Klut, Elize
Marais, Frederick
Nel, Jampie
Olivier, André
Stander, Charl
Tolmay, Barry
Ungerer, Dewyk
Van der Spuy, Dirkie
Van Rensburg, Nico
Van Schalkwyk, Carin
Venter, Nioma

18 KERKVERBAND (A3.3, bl. 229) vervolg.
Dr Barry Tolmay gaan voort met die aanbieding van punte 3 tot 4.3 van die verslag. Dr Lourens Bosman
gaan voort met die verslag vanaf punt 4.4 - 4.14.

19 VERKIESING: ONDERVOORSITTER vervolg.
Die vergadering stem tussen die onderstaande genomineerdes:
Bartlett, André
Van der Spuy, Dirkie
Venter, Nioma

20 KERKVERBAND (A3.3, bl. 229) vervolg.
Die vergadering word versoek om die volgende vrae te bespreek en skriftelik per tafel verslag te doen:
1. Wat is die kritiese punte in hierdie voorstelle wat die NG Kerk sal help om uitdagings aan te spreek?
2. Waar sien julle leemtes?

21 VERKIESING: ONDERVOORSITTER vervolg.
Die vergadering stem tussen die onderstaande genomineerdes:
Van der Spuy, Dirkie
Venter, Nioma

22 KERKVERBAND (A3.3, bl. 229) vervolg.
Die voorsitter herinner die vergadering aan die wegbreeksessie vanaand om 20:00 ten opsigte van die
voorstelle in punt 4 van die verslag.

23 VERKIESING: ONDERVOORSITTER vervolg.
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Die voorsitter kondig aan dat ds. Nioma Venter as ondervoorsitter verkies is. Die vergadering sing “Laat
Heer u seën op haar daal” en sy neem haar plek in by die moderatuurstafel.

24 VERKIESING: AKTUARIUS
Die voorsitter vra nominasies vir die verkiesing van die aktuarius.
Die voorsitter verwelkom br. Fred Keyter van die Hervormde Kerk.

25 MIDDAGETE
'V6DQUq%HQDGHOHUDDUYDQ*RXGODQGGRHQGLHWDIHOJHEHGYLUPLGGDJHWH
Die vergadering verdaag om 13:00.

SESSIE 4
Die volgende liedere word gesing: VONKK 219:1-3, Lied 530:1-3 en Lied 527:1-2
ƌ9LGHRZRUGYHUWRRQRRUGLHNHUNLQDNVLH'V1HOLVYDQ5HQVEXUJSUDDWRRUGLHNHUNVHURHSLQJRPƌ
lewegewende verskil te maak. Daardie lewe ontdek ons omdat ons ingebou is in die Vader, Seun en
+HLOLJH*HHV'LH1*.HUNLVƌNHUNYDQJHQDGHGDDURPLVRQVJHIRNXVRSGLHQRRGYDQ
gemeenskappe.

SESSIE TEMA:DIE RELEVANSIE EN ROEPING VAN DIE KERK. ONS
VERBONDENHEID AAN DIE LAND EN KONTEKS, LIDMATE IN DIE WÊRELD.
Die vergadering verleen toestemming dat dr Lourens Bosman die volgende verslag hanteer en
dat die voorsitters van taakspanne, naamlik dr Gert Cordier, dr Willem Pretorius en ds.
Barnard Steyn hulle verslae kortliks kan verduidelik. Goedgekeur.

26 MISSIONALE KERKWEES (A.3.1, bl. 174)
Die taakspan stel twee prioriteite:
1. Missionale kerkwees
2. Kerkverband
Tafelgesprek: Wat beteken dit dat Jesus ons stuur soos die Vader Hom gestuur het?

Ds Freddie Schoeman was voorsitter van hierdie taakspan. Hy is in April 2017 skielik
oorlede. Die voorsitter spreek groot waardering uit teenoor sy persoon en werk.

27 VERKIESING VAN MODERATUUR vervolg.
Die volgende persone is genomineer as aktuarius:
Albertyn, Schalk
Celliers, Bertus
Davel, Dewald
Potgieter, Jorrie
Stander, Charl
Theunissen, Heinrich
Ungerer, Dewyk
Van der Merwe, Thijs
Windell, Hannes
Die volgende persone onttrek skriftelik hulle nominasie:
Theunissen, Heinrich,
Van der Merwe, Thijs
Windell, Hannes.

28 MISSIONALE KERKWEES (A.3.1, bl. 174)
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Dr Lourens Bosman gaan voort met die verslag.
Tafelgesprek: Op watter maniere help die teologie van die Drie-eenheid ons om ons eie roeping te
verstaan?

29 MISSIONALE EKKLESIOLOGIE (A.3.1.1, bl. 193)
Dr Gert Cordier behandel die verslag en stel die program IN PAS MET DIE LEWENDE GOD bekend.
'LHYHUVODJKDQGHORRUGLHYRUPLQJYDQƌPLVVLRQDOHNXOWXXU'LHWDDNVSDQKHWLQƌSURMHNEHJLQ
toe Missionale Kerkwees in die NG Kerk ingelui is. Die doel daarvan was om kennis saam te stel wat
vir leiers van gemeentes sal help om die gemeente te begelei om ’n missionale gemeente te word.
'LHIRNXVLVRSGLHWUDQVIRUPDVLHYDQGLHJHPHHQWHNXOWXXUQDƌJHVWXXUGHJHPHHQWH
Die metafoor wat gebruik word is die dans-metafoor: om in ritme met die Lewende God te kom. Wat is
die ritmes?
Nadink en vier
Luister en onderskei
Waag en ontdek
Verhelder en fokus
Implementeer en inoefen.
6. AANBEVELINGS (bl. 201) - Goedgekeur.
6.1 Die sinode spreek sy dank uit teenoor almal wat meegewerk het aan navorsingsprojekte en
die ontwerp van prototipes ten einde gemeentes te bemagtig om hulle missionale roeping
ten beste te kan uitleef.
6.2 'LHVLQRGHJHHRSGUDJGDWGLHRQWZHUSYDQƌUDDPZHUNYLUHYDQJHOLVDVLHELQQHPLVVLRQDOH
konteks voortgesit en afgehandel word, asook vir die beplanning en aanbieding van die
nodige werkswinkels met die oog op praktykskoling en begeleiding van gemeentes wat die
materiaal wil gebruik.
6.3 Die sinode gee opdrag dat die navorsingsprojek in verband met die vorming van nuwe
geloofsgemeenskappe voortgesit en afgehandel word, met die oog daarop om die verhale
van reeds bestaande nuwe geloofsgemeenskappe te vind en neer te skryf, as inspirasie en
voorbeeld vir ander gemeentes.
6.4 Die sinode wys die Taakspan vir Missionale Ekklesiologie aan vir die uitvoering van 6.2 en
6.3.

30 TAAKSPAN: MISSIONALE EKKLESIOLOGIE: NUWE
GELOOFSGEMEENSKAPPE-ONTWIKKELING (A.3.1.2, bl. 203)
Nuwe nadenke is nodig met betrekking tot die inhoud en styl van ons getuienis. So ook navorsing oor
nuwe geloofsgemeenskappe. Dit gaan daaroor om nuwe uitdrukkings te gee aan nuwe geloofsJHPHHQVNDSSH)UHVK([SUHVVLRQVLVƌEHODQJULNHYHQQRRW

31 VERKIESING VAN AKTUARIUS vervolg.
Die voorsitter kondig aan dat dr Dewyk Ungerer verkies is as aktuarius van die Sinode. Die vergadering
sing “Laat Heer u seën op hom daal” en hy neem sy plek by die moderatuurstafel in.

32 TAAKSPAN GEMEENTEBEDIENING (A.3.1.3, bl. 212)
Die vergadering gee toestemming dat Dr Willem Pretorius die verslag kan aanbied.
3.2 BRUGBEDIENING, bl. 214 - Goedgekeur.
Die Algemene Sinode
1.1.1 besluit dat die saak Brugbediening deur die Projekspan Gemeentebediening hanteer
moet word.
1.1.2 besluit om die Riglyne vir Brugbediening te gebruik wanneer gemeentes die behoefte het
aan brugbediening.
3.2.5 INFORMELE GESPREK, bl. 216 - Goedgekeur.
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'LH6LQRGHYHUZ\VGLHVDNHKLHUERJHQRHPQDGLH$60RPDDQƌWRHSDVOLNHWDDNVSDQRSGUDJ
te gee om dit af te handel.

33 LIDMAATBEMAGTIGING (ATLB) (A.3.1.4, bl. 217)
Die vergadering gee toestemming dat Ds Dewald Davel die verslag kan aanbied.
'LHYHUVODJKDQGHORRUGLHRSOHLGLQJYDQNHUNUDDGVOHGH+XJHQRWH.ROOHJHELHGƌNXUVXVDDQRP
kerkraadslede op te lei om eredienste te lei.
Dr André Olivier verwys na die knellende droogte, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Namibië. Dit
is die ergste in baie jare. Boere moes al groot skuld aangaan om vee aan die lewe te hou en sommige
moes al van vee ontslae raak. Hy is baie dankbaar dat Namibië deel van hierdie vergader-ing kan wees
HQGRHQƌEHURHSRSGLHYHUJDGHULQJRPYLUGLHGURRJWHJHWHLVWHrde gebiede te bid.
Die vergadering verdaag om 16:00 vir tee.

SESSIE 5
Die vergadering hervat om 16:30.
Die vergadering sing VONKK 297:1-3 en Lied 563:1-4.
Drie KIA video-insetsels word vertoon:
-Trots Aranos
-Graaff-Reinet Gemeente
-Spirale van Hoop droogtehulp

34 ALGEMENE TAAKSPAN REGTE (A.5.1, bl. 356)
Dr Dewyk Ungerer hanteer die taakspan se uitgebreide verslae.
(Onderstaande numering korreleer met dié van die ATR-verslae)
2. UITVOERING VAN OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE SINODE 2015 (A.5.1, bl. 356)
Goedgekeur.
2.1.1 Die AS 2019 neem kennis dat die ATR in afwagting is oor sake op die agenda vir die AS
2019 wat genoemde opdrag se hantering mag beïnvloed.
2.2.1 Die AS 2019 herhaal GLHRSGUDJDDQGLH$75GDWƌLQGULQJHQGHVWXGLHJHGRHQZRUG
oor die definiëring van die NG Kerk as kerk na eie aard (sui generis).
2.4.1 Die AS2019 neem kennis dat die beswaar van ds. J Theron hanteer is by die AS2015 en dat
die studie oor die eie aard (sui generis) van die kerk deur die ATR hanteer word.
2.5.1 Die AS2019 neem kennis dat die ATP die voorgestelde veranderinge aan Reglement 11 by
die AS2019 dien.
3. UITVOERING VAN OPDRAGTE VAN DIE BUITENGEWONE ALGEMENE SINODE (BAS) 2016
(A.5.1, bl. 357) - Goedgekeur.
3.1.1 Die AS 2019 neem kennis dat die saak by die ASM afgehandel is.
3.2.1 Die AS 2019 neem kennis dat die saak oorstaan n.a.v. voorstelle wat intussen ontvang is.
3.3.1 Die AS 2019 neem kennis dat die saak by die hersiening van reglement 3 hanteer is.
7. HERSIENING VAN DIE KERKORDE (ATR Bylaag 1, A.5.1.1, bl. 360-384)
1. WYSIGINGS AAN DIE KERKORDE ARTIKELS (KERKORDE 2015)
(ATR Bylaag 1, p361-362) - Goedgekeur.
Die voorgestelde wysigings ten opsigte van kerkorde artikels 14, 17, 29,48 soos vervat in ATR
Bylaag 1 (aangeheg) word in geheel goedgekeur.
1.4 Wysigings ten opsigte van Artikel 36 staan oor.
1.5 Wysigings ten opsigte van Artikel 37 staan oor.
1.6 Wysigings ten opsigte van Artikel 38 staan oor.
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2. WYSIGINGS AAN VAN DIE KERKORDE REGLEMENTE (ATR Bylaag 1, bl. 362-376)
Wysigings ten opsigte van Reglement 3 staan oor.
Die voorgestelde wysigings ten opsigte van Kerkorde reglemente 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 24 soos
vervat in ATR Bylaag 1 (aangeheg) word in geheel goedgekeur.
3. WYSIGINGS AAN BELEID, FUNKSIONELE BESLUITE EN RIGLYNE (ATR Bylaag 1, bl. 376-377)
Goedgekeur.
3.1 Besluit: Die AS skrap “Funksionele Besluit 13” (Kerkorde  HQGLWZRUGYHUYDQJPHWƌ
nuwe besluit.
3.2 Besluit: Die AS keur die wysigings ten opsigte van Funksionele Besluit 17 goed soos
vervat in ATR Bylaag 1.
4. POPI HANDLEIDING (ATR Bylaag 1, bl. 377-384) - Goedgekeur.
Die genoemde handleiding word uit die verslag weggelaat.
(Onderstaande sake moet gelees word aan die hand van die ATR-verslag)
KONSEP KERKORDE VIR ‘N MISSIONALE KERK (A.5.1.2 ATR BYLAAG 2, bl. 385-386)
Goedgekeur.
Besluit: Die AS besluit om GLH.HUNRUGHYLUƌPLVVLRQDOHNHUNGHXUWHJHHDDQVLQRGHVULQJHHQ
gemeente om na bestudering daarvan die ATR met kommentaar en voorstelle te bedien.
ATR AANVULLENDE VERSLAG (BYLAAG 3 A.5.1.3 – los stuk)
.HQQLVQDPH$SSqOWHHQEHVOXLWYDQ:HV-Kaap is ontvang en in lyn met Reglement 7,
punt 3.1.5 hanteer.
1.5 Kennisname: Berekening van proporsionele komponent van afvaardiging (2019) word geskrap.
1.7.1 Kennisname: Die AS neem kennis dat die ATR oordeel dat beskrywingspunte wat ingebind is in
die agenda, ontvanklik is.
1.8 Kennisname: Berekening van proporsionele komponent van afvaardiging (2019).
1.9.1 Die AS neem kennis van die ATR se oortuiging dat die stuk oor seksuele misbruik baie
belangrik is en opgeneem word by Funksionele Besluite in die Kerkorde as beleid.
1.9.2 Die AS besluit dat die Taakspan Gendergeregtigheid en die ATR die praktiese
implementering van die beleid moet uitwerk in samehang met die Tugreglement en aan die
ASM voorlê met volmag om die beleid goed te keur. Goedgekeur.
1.10 Kennisname: Kerkverband - Konsepreglement (Agenda bl. 255).
1.10.1 Die AS neem kennis dat die ATR die konsepreglement nagegaan het met die oog op die
gepaste kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3, 6.8) met
wysigings 1.10.1.1 – 1.10.1.6.
1.11 Kennisname: Argiefreglement staan oor (Agenda bl. 377 en bl. 423).
1.12 Kennisname: Reglement vir die Bedryfspan staan oor (Agenda bl. 402).
1.12.1 Die AS neem kennis dat die ATR die gewysigde reglement nagegaan het met die oog op die gepaste
kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3, punt 6.8).
1.13 Kennisname: Wysigings aan die reglement van die AS se mediamaatskappye staan oor (Agenda
bl. 487, punt 5.5.1 en bl. 490)
1.14 Gesprekke tussen die NG Kerk en die NH Kerk. Goedgekeur.
1.14.1 Die AS verwys die samewerkingsooreenkoms en -orde na die ATR en ASM. Goedgekeur.
'LH6LQRGHEHVOXLWRPƌPDQGDDWtot afhandeling en ondertekening van die ooreenkoms
aan die ASM te verleen. Goedgekeur.
2.1 VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN ARTIKEL 23 EN REGLEMENT 19
Dr Dewyk Ungerer en ds. $WWLH1HOVWHOGLHYRRUJHVWHOGHZ\VLJLQJVDDQGLHRUGHHQOHLƌXLWJHEUHLGH
EHVSUHNLQJGDDURRU'LHYRRUVLWWHUWUHIƌRUGHUHsOLQJGDWDIJHYDDUGLJGHVZDWQRJƌE\GUDHWRWGLH
JHVSUHNZLOOHZHUPHWGLH775E\Z\VHYDQƌZHJEUHHNVHVVLHRQWPRHW
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BYVOEGING VAN Artikel 72 - Goedgekeur.
'LH$6NHXUƌQXZHDUWLNHODVJHKHHOJRHGHQGLWZRUGLQGLH.HUNRUGHRSJHQHHP
72.1 Met die oog op enige proses van kerklike samewerking en/of kerkvereniging met ander
gereformeerde kerke, stel die Algemene Sinode vir sodanige samewerking en/of samevoeging
van werksaamhede reëlings vas.
6RGDQLJHUHsOLQJVZRUGLQƌSamewerking-orde omskryf, wat na die goedkeuring van die
Algemene Sinode in die Kerkorde opgeneem word.
72.3 :DDUƌSamewerking-orde LQVWU\GLVPHWGLH.HUNRUGHRIZDDUƌSamewerking-orde nie vir
ƌEHSDDOGHVDDNYRRUVLHQLQJPDDNQLHJHOGGLH.HUNRUGH
2.2. WYSIGINGS AAN KERKORDE REGLEMENTE (ATR Bylaag 3, A.5.1.3) - Goedgekeur.
Die AS keur die voorgestelde wysigings ten opsigte van Reglemente 13, 14.1, 14.2, 15, 17
goed soos vervat in ATR Bylaag 3, A.5.1.3 Goedgekeur.
Paragraaf 2.9 van Reglement 13 word bygevoeg tot Reglement 14.1 as paragraaf 2.6: “ƌ
Emeritus, jonger as die normale aftreeouderdom, kan met goedkeuring van die ring of sy
JHYROPDJWLJGHLQƌYROW\GV-onbepaalde termynpos beroep word.”
VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN REGLEMENT 18.
Ds Bertus Celliers lei die gesprek m.b.t. die voorgestelde wysigings aan Reglement 18 in. Die
voorsitter stel voor dat aIJHYDDUGLJGHVZDWQRJƌE\GUDHWRWGLHJHVSUHNZLOOHZHUPHWGLH775
ontmoet.
'LHYRRUVLWWHUYHUVRHNGDWYHUGHUHKDQWHULQJYDQ$75VHYHUVODJRRUVWDDQZHHQVƌW\GVEHSHUNLQJ

35 ORDEREËLINGS EN AFSLUITING.
Dr Gustav Claassen tref die volgende reëlings m.b.t. die wegbreeksessies na aandete.
Ds Peet Poggenpoel van Namibië sluit af met gebed.
Die vergadering verdaag vir aandete om 18:10.

SESSIE 6
36 WEGBREEKSESSIES
Sinodale gesprekke vind tussen 19:00 en 20:00 plaas in die aangewese lokale.
Tematiese gesprekke vind tussen 20:00 en 21:00 plaas in die onderskeie lokale:
Teologiese opleiding in die Peace Hall en Kerverband in die koepel.

VERLOF: MAANDAG, 7 OKTOBER 2019
NAAM EN VAN
Leene, Almatine
van Niekerk, Wynand
Scott, Schalk
Louw, Christa

SINODE
Wes-Kaap
Noord
Goudland
Namibië

TYD AFWESIG
16:00 -18:00
10:30 -17:30
14:00 - 21:00
14:00 - 21:00
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APPENDIKS 1.3:

NOTULE DAG 3

DERDE SITTINGSDAG: DINSDAG, 8 OKTOBER 2019
TEMA VAN DIE DAG: ONS GETUIENIS IN DIE WêRELD

SESSIE 7
Ds Nelis Janse van Rensburg heet afgevaardigdes welkom by die derde sittingsdag van die Algemene
Sinode 2019.

37 DAGWYDING
TEMA: Ons getuienis in die wêreld
'V $QDQGLH *UH\OLQJ QRRL GLH YHUJDGHULQJ XLW RP YLU ƌ oomblik stil te word. Die Christuskers word
DDQJHVWHHNWHUZ\OƌJHORRIVEHO\GHQLVYDQSURI&DV:HSHQHUJHOHHVZRUG'LHYHUJDGHULQJVLQJ/LHG
159:1-2 en Flam 34:1-2.
Ds Greyling lei die vergadering om saam uit Lukas 11:5-WHOHHVƌ Treffende aanhaling van Adele
Calhoun word op die skerm vertoon:“Hospitality is to be a safe person who offers others the grace,
shelter and presence of Jesus.” Die vergadering sing Lied 224:1-2 as gebed.

38 PUBLIEKE GETUIENIS – INLEIDENDE GESPREK
Prof Nelus Niemandt herinner die vergadering aan die eerste beweging van die Sinode om vanuit die
Skrif na te dink oor die inhoud en betekenis van gasvryheid. Prof. Niemandt lei na aanleiding van die
metafoor van gasvryheid die gesprek in oor die kerk se getuienis oor onreg, korrupsie, mishandeling
en wetteloosheid, etiese leierskap en die plaaslike gemeente se publieke getuienis.
3URI1LHPDQGWJHHƌSDDUYUDHYLUEHVSUHNLQJW\GHQVGLHWDIHOJHVSUHNNH
1. Wat het jou verras vanuit die teks?
2. Onderskei aan die tafel wat hierdie teks van die NG Kerk kan vra in vandag se tyd?
3. Deur die drie karakters van die teks in gedagte te hou: Hoe kan gasvryheid in ons gemeentes lyk?
Ds Greyling vra die vergadering om op te staan en na iemand wat nie goed aan jou bekend is nie te
stap eQGLHSHUVRRQXLWWHQRRLRPVDDPPHWMRXPLGGDJHWHWHJHQLHWHQVOXLWGDQGLHJHVSUHNPHWƌ
seënbede af. Die vergadering sluit die dagwyding af met die sing van Lied 488:1-5.
Ds Nelis Janse van Rensburg bedank Susan Conradie en Lourien Leeuwner wat as tolke tydens die
vergadering optree asook vir ds. Anandie Greyling wat die dagwyding gelei het. Die voorsitter bedank
ook vir prof Nelus Niemandt vir sy bydrae tot die gesprek en wens hom ook geluk met sy aanstelling as
rektor van Hugenote Kollege.
Dr Coenie Burger (voormalige voorsitter van die Algemene Sinode) word verwelkom by die vergadering.
Die voorsitter herinner die vergadering aan weer aan die waardes waaraan die sinode haarself verbind
het vir optrede tydens die vergadering en gee geleentheid vir die afgevaardigdes om rondom die tafels
net weer te kuier en mekaar beter te leer ken.
Ds van Rensburg bedank al die steunspanlede vir hulle hulp en dienslewering tydens die vergadering
van die Algemene Sinode.

39 GOEDKEURING VAN DIE NOTULE
Die voorsitter stel die notule van die eerste sittingsdag en vra dat redaksionele kommentaar aan die
notulespan deurgegee sal word.
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Die notule van die eerste sittingsdag word goedgekeur - Goedgekeur.

40 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: PUBLIEKE GETUIENIS (A.2, pt. 7, bl. 62)
Ds van Rensburg vra ds. Nioma Venter om as voorsitter van die vergadering op te tree, terwyl hyself en dr
Gustav Claassen die verslag van die ASM oor publieke getuienis aan die orde stel.
6.2 GENDERGEREGTIGHEID EN BELEID RAKENDE SEKSUELE MISBRUIK
(A.2, PT 6.2.3, P60 en BYLAAG 13, bl. 164) - goedgekeur.
6.2.3.1 Die Algemene Sinode moedig kerkvergaderinge – in lyn met vorige besluite – aan om
doelgerig moeite te doen met verteenwoordiging, beginnende reeds by kerkrade.
6.2.3.2 Die Algemene Sinode versoek gemeentes weereens – in lyn met vorige besluite – om
vroue as kerkraadslede af te vaardig na sinodesittings.
6.2.3.3 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASM om ’n Taakspan Gendergeregtigheid
saam te stel, om verder aandag te gee aan sake van gendergeregtigheid, soos
aanstellings- en arbeidspraktyke, taalgebruik, patriargale teologie, seksuele teistering
en verteenwoordiging.
6.2.3.4 Die Algemene Sinode gee aan ATLAS en die ter stigte Gendergeregtigheidstaakspan
opdrag om ’n hermeneutiese raamwerk te ontwikkel om patriargale tekste in ’n
genderneutrale wêreld op ’n geldige en verantwoordelike wyse te lees.
6.2.3.5 Die Algemene Sinode besluit om met die Hervormde Kerk saam te werk in hierdie
verband.
Ds van Rensburg neem voorsitterskap van die vergadering in.

41 AANWYS VAN TYDELIKE TAAKSPAN KERKVERBAND
(A.3.3. Tydelike Taakspan Kerkverband) - Goedgekeur.
'LHVLQRGHZ\VƌW\GHOLNHWDDNVSDQDDQRPLQVDPHZHUNLQJPHWGLH7\GHOLNH7DDNVSDQ
5HJWHƌQXZH$UWLNHOHQWRHSDVOLNHUHJOHPHQWHvir die Algemene Sinode en ASM, met
inagneming van die terugvoer tydens die vergadering, voor te berei.
1 Die tydelike taakspan bestaan uit die volgende lede:
Dr Barry Tolmay (voorsitter) (KZN)
Lede uit die Taakspan Kerkverband ter vergadering:
Dr Willem Botha (VS)
Ds Paul Grobler (NS)
Ds Nico van Rensburg (GL)
Dr Frederick Marais (WK)
Dr Lourens Bosman (AS) (Skriba)
Dr Jorrie Potgieter (OS) (ook lid van TTR)
Ds Charl Stander (WK) (ook lid van TTR)
Dr Dewyk Ungerer (NS) (ook van TTR)
Bykomende lede uit die Tydelike Taakspan Regte:
Ds Thijs van der Merwe (Nam)
Ds Dewald Davel (OK)
Ds Schalk Albertyn (NK)
NIE GOEDGEKEUR – Die Sinode besluit dat toepaslike punte in die nuwe reglemente reeds in
hierdie vergadering in werking tree met die oog op die konstituering van 'n ASM.
Die vergadering verdaag vir tee om 10:35.

SESSIE 8
Die volgende liedere word gesing: Lied 527:1,2 en Lied 478:1-3.
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Die voorsitter verwelkom Elna Mostert en Renier Schoeman (Kommissaris van die parlementêre
kommissie vir Godsdiens, Taal en Kultuur) en dr Ferdie Claassen (SA Gemeente Londen) ter
vergadering. Die voorsitter verwelkom ook ds. Joshua Mojaki, afgevaardigde leraar van Goudland
6LQRGH+\ZRUGƌNRUWVSUHHNEHXUWWRHJHVWDDQRRUV\HUYDULQJVWHQRSVLJWHYDQV\EHGLening in die NG
Kerk.

42 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: PARLEMENTÊRE VOORLEGGINGS (A.2,
7.1 bl. 62)
'LHYHUJDGHULQJQHHPNHQQLVYDQƌDDQWDOVNULIWHOLNHYRRUOHJJLQJVZDWGHXUGLHDOJHPHQHVHNUHWDULVHQ
moderatuur aan parlementêre komitees gedoen is. Dr Gustav &ODDVVHQGUDRRNƌJURHWHERRGVNDSRRU
van prof David Masondo.

43 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: GRONDHERVORMING (vervolg)
(A.2 7.1.5; bl. 65; BYLAE 6 & 7, bl. 126-140)
'U *XVWDY &ODDVVHQ JHH ƌ NRUW RRUVLJ RRU GLH YHUVODJ HQ PDDN GLH YHUJDGHULQJ EHZXV YDQ die
gespreksboek oor grondhervorming op hulle tafels. Hy verwelkom mnr Dan Kriek, president van AgriSA
in die vergadering en stel hom aan die woord. Mnr Dan Kriek se boodskap van hoop aan die vergadering
word as bylaag by die finale notule aangeheg.
Op versoek van die voorsitter brei mnr Dan Kriek uit oor die Bela-Bela grondberaad en deel hy die
vergadering mee dat getuienis en aksies vanuit hulle geloofswaardes die dryfveer was vir nagenoeg 60
boere se spontane deelname aan die proses van grondhervorming.
Tafelgesprekke vind plaas aan die hand van die onderstaande vrae:
1. Wat is jou verstaan van grondhervorming – wat behels dit?
2. Het gewone mense/lidmate enige rol om te speel in die grondhervormingsdebat?
Indien wel, wat behels die rol?
Mosie 9: Grondhervorming (M van der Westhuizen/DE van der Spuy) (A.2.7.1.5, bl. 64) –
goedgekeur.
'LH$OJHPHQH6LQRGHVSUHHNƌPRVLHYDQGDQNXLWYLUGLHRQJHORRIOLNHE\GUDHZDWRQVERHUH
maak ten opsigte van die ekonomie, werkskepping en grondhervorming en die rol wat AgriSA
hierin speel.

44 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN: TAAKSPAN EKOLOGIE (A.2 7.4.2 bl. 71
en A.4.4, bl. 304)
Dr Gustav Claassen hanteer die verslag in breë trekke en stel prof Willie van Heerden voor.
Prof Willie van Heerden bespreek kortliks die verslag van Ekologie op p304.
Die voorsitter verwelkom Darrell Mackriel en Jan Cloete van die Calvyn Protestantse Sinode.
Die voorsitter maak die vergadering bewus van Kerkbode se elektroniese skakels.
Die voorsitter moedig afgevaardigdes aan om Bybel-Media se uitstalling te besoek.
Tafelgesprekke word aan die hand van die onderstaande vrae gevoer:
1. Wat is die grootste ekologiese uitdaging in die omgewing waar jou gemeente geleë is?
2. Kies een van die uitdagings wat julle geïdentifiseer het. Met wie in julle gemeenskap sal die gemeente
KDQGHNDQYDWRPƌYHUVNLOWHNDQPDDNZDWGDDUGLHXLWGDJLQJEHWUHI"
+RHNDQGLHVLQRGHGHXUGLHWDDNVSDQHNRORJLHƌRQGHUVWHXQHQGHUROVSHHOZDQQHer gemeentes ƌ
helpende rol wil speel wat die ekologie betref?
'LHYRRUVLWWHUYHUZ\VQDOLWHUDWXXUYDQ&/)DVRRNƌSXEOLNDVLHYDQSURI1HOLV1LHPDQGWE\%\EHO-Media
ten opsigte van ekologie.
Ds Nioma Venter neem as voorsitter waar.

45 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN (A2 7.1.5.5, 7.2, 7.3, 7.4, bl. 64-71)
Die voorsitter hanteer kortliks verdere sake vanuit die verslag van die moderamen.
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46 MIDDAGETE
Br Waldo Niemandt doen die tafelgebed voor middagete.
Die vergadering verdaag vir middagete om 13:05.

SESSIE 9
Die volgende liedere word gesing: VONKK 26, Lied 260 en Lied 526.
Twee video’s word vertoon oor die kerk in aksie.
NG Hentiesbaai: Paasnaweek 2019 kruisstap in Hentiesbaai.
NG Port Elizabeth: South End Museum.

47 SELFDEGESLAGVERBINTENISSE
Die voorsitter tref enkele reëlings:
Die onderwerp is sensitief en daar is dikwels spanning. Hierdie vergadering is verbind aan
bepaalde waardes soos diversiteit en respek.
Die media word verwelkom in die vergadering.
Die moderamen sal om 18:00 en weer na afloop van die sitting die media ontmoet.
Daar is vooraf besluit om die gesprek te “live-stream”. Geen ander klank- of beeldopnames mag
JHPDDNZRUGWHUZ\OƌSHUVRRQSUDDWQLH
Daar is gravamina na afloop van AS 2015 ontvang. Dit kon nie by die BAS 2016 behandel word nie
maar gaan wel tydens die huidige sitting van die vergadering behandel word. Sommige van die
gravamina gaan wel oor die hantering van die saak.
Die voorsitter, ds. van Rensburg, onttrek van die gesprek omdat hy as voorsitter opgetree het by die
AS 2015. Die ondervoorsitter, ds. Nioma Venter, neem die voorsitterstoel in.
TYDELIKE TAAKSPAN REGTE TWEEDE VERSLAG (TTR, T.A.5.1)
Dr Dewyk Ungerer verduidelik die verslag kortliks.
Dr André Bartlett vra duidelikheid oor watter Kerkorde gebruik word, 2013 of 2015.
Die TTR onderneem om terugvoer te gee.
1.4 AANBEVELING: goedgekeur.
Die TTR beveel aan:
1.4.1 Die vergadering oordeel dat die gravamina ontvanklik is.
1.4.2 Die vergadering staan die versoek tot revisie toe.
1.4.3 Die vergadering oorweeg die gravamina wat ontvang is na aanleiding van die verslag van
die ad hoc Taakspan Gravamina.
1.4.4 Beoordeel die gravamina wat beweer dat daar proseduriële foute gemaak is tydens die
neem van die 2015 besluit, aan die hand van Reglement 3 wat die orde van vergaderings
bepaal soos uiteengesit in die verslag Bylaag A op bl. 11-27.
1.4.5 Die vergadering neem ook tydens die bespreking die tersaaklike voorstelle,
amendemente en beskrywingspunte in behandeling.
1.4.6 Die vergadering besluit om die vorige besluite te handhaaf, of om dit te wysig, of dit ter
syde te stel of om nuwe besluite te neem.
TAAKSPAN GRAVAMINA VERSLAG
Ds Heerden van Niekerk is voorsitter van hierdie taakspan. Hy verduidelik die verslag ook met
verwysing na Bylaes A, B en C.
Ds Attie Nel (TTR) bevestig dat wanneer dit by die besluit van 2015 kom, die Kerkorde van 2013 gebruik is.
8. AANBEVELINGS: Goedgekeur.
8.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die werksaamhede van die Taakspan Gravamina.
8.2 Die Algemene Sinode oorweeg die gravamina wat ontvang is na aanleiding van die
volgende verslae van die Taakspan Gravamina:
8.2.1 Die verslag rakende prosedurele en kerkordelike aangeleenthede. (Aanhangsel A)
8.2.2 Die verslag rakende die leer en die belydenis van die NG Kerk. (Aanhangsel B)
8.3 Die Algemene Sinode keur goed dat die gravamina met betrekking tot die prosedurele en
kerkordelike aangeleenthede eerste in behandeling geneem word.
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8.4 Die Algemene Sinode keur goed dat die gravamina rakende leerstellige aangeleenthede
met betrekking tot selfdegeslagverhoudings, eers in behandeling geneem word nadat die
gravamina oor prosedurele en kerkordelike aangeleenthede afgehandel is.
8.5 Die Algemene Sinode neem kennis van die gravamina wat kennis van revisie gegee het met
betrekking tot die besluite wat die Algemene Sinode in 2015 oor selfdegeslagverhoudings
geneem het (Reglement 19.2.2.2, Kerkorde 2015).
8.5.1 Die Algemene Sinode neem kennis dat die gravamen (Theron, J) wat vra dat die besluit oor die
belydenisgrondslag in revisie geneem word, na die Algemene Taakspan Regte verwys is.
8.5.2 Die Algemene Sinode handel met die aansoeke om revisie volgens KO Reglement 3
(8.2.5) naamlik:
8.2.5 Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien
toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n ander
besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word.
Tafelgesprekke oor die proses wat tot hiertoe gevolg is, vind plaas.
Die gesprek handel oor sogenaamde prosedurele foute wat tydens die AS 2015 gemaak is.
Die voorsitter heet die volgende persone welkom:
Rev Motlalentwa Betha van die United Reformed Christian Church of SA (URCCSA) en
prof Jerry Pillay, Dekaan Fakulteit Teologie UP en lid van die World Council of Reformed Churches.
Die vergadering verdaag om 15:50 vir tee.

Sessie 10
Die vergadering sing VONKK 287 en Lied 250.
Twee video’s word vertoon oor die kerk in aksie.
NG Weltevreden LEWE VIR DIE STAD
NG Secunda Rondekerk GROEI DIEPER

48 SELFDEGESLAGVERBINTENISSE Vervolg
Dr Dewyk Ungerer lewer repliek:
In ooreenstemming met die Kerkorde, punt 2.2.2, bl. 78, word geag dat genoegsame skriftelike kennis
gegee is sodat hierdie vergadering besluite oor hierdie saak kan neem.
'V$WWLH1HOOHZHUUHSOLHNRSƌYHUVRHNXLWGLHYHUJDGHULQJGDWGLH7DDNVSDQ*UDYDPLQDOHLGLQJDDQ
die vergadering sal gee of daar na hulle oordeel werklike gronde vir revisie bestaan. Hy verduidelik
dat die Taakspan Gravamina nie die vergadering wil beïnvloed nie, maar wel die volgende
verduidelikings wil gee. Hulle het deur die gravamina gewerk en alle probleme identifiseer en oordeel
dat besware oor prosedure in drie groepe verdeel kan word:
1. Daar is bewerings en besware wat nie geldig is nie.
2. Daar is van die gravamina wat van mening is dat daar dalk prosedurele foute gemaak is. Die vraag
LVRIGLWVyZHVHQOLNLVGDWVRƌEHODQJULNHEHVOXLWWHUV\GHJHVWHOPRHWZRUG
3. Daar is besware wat op prosedurele foute wys wat so wesenlik van aard is dat dit wel die besluite
rakende selfdegeslagverhoudings aantas .Die Taakspan vir Gravamina het geoordeel dat daar wel
sulke foute is.
Ter verduideliking: In die verslag van die Taakspan Gravamina, Bylaag A Prosedurele Besware, punt
ZRUGYHUGXLGHOLNGDWGDDUW\GHQV$6QLHƌEHVOXLWRPUHYLVLHYDQYRULJHEHVOXLWHJHQHHP
is nie. Dit is die prosedurele fout waarna hierdie ordemosie verwys.
Die advies van die Taakspan Gravamina was onder andere dat daar geen aansoek om revisie van
die 2007 besluit van die AS by die AS 2015 gedien het of toegestaan is nie. Hulle het die sinode
RQGHUDQGHUHRSƌJUDYDPHQJHZ\VZDWXLWZ\V³'LHKHUVLHQLQJYDQGLHEHVOXLWYDQLVGXVQLHLQ
die Addendumverslag van die Moderamen aan die AS 2015 en in terme van Artikel 22.1 van die
Kerkorde of 6.5 van die Reglement van Orde op die tafel van die vergadering geplaas nie.”
Die volgende ordemosie word deur die voorsitter gestel.
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ORDEMOSIE 12: Gravamina. (C Jansen van Vuuren/M Boonzaaier) - Goedgekeur.
Die AS 2019 bevestig dat daar tydens AS 2015 prosedure foute gemaak is. (Sien gravamina in
hierdie verband.)
In die lig van bogenoemde verval die AS 2015 se besluit t.o.v. selfdegeslagverhoudings en
besluit die AS om sy standpunt t.o.v. selfdegeslagverhoudings van nuuts af te herformuleer.
'LHYRRUVLWWHUPDDNƌRUGHUHsOLQJGDWGDDUSHUJHVORWHVWHPEULHIJHVWHPVDOZRUGZDDURSGLH
vergadering dit goedkeur.
Stemming vind plaas rondom Ordemosie 12 per geslote stembrief 9.
Volgens die KO Reglement 19 punt 2.2.2 word “beskrywingspunte waar nuwe aanbevelings oor
vorige besluite gemaak word... geag genoegsame skriftelike kennisgewing (van revisie) te wees.” Die
$6KHWƌEHVNU\ZLQJVSXnt van die Sinode van Wes-Kaapland oor selfdegeslagverhoudings ontvang.
Die ontvangs van die beskrywingspunt bevestig dat die besluite van 2007 en 2013 daarmee onder
revisie geneem word. Die AS het daarom die saak van selfdegeslagverhoudings by hierdie
vergadering op die tafel geneem.
Die beskrywingspunt oor selfdegeslagverbintenisse wat deur die Sinode van die Wes-Kaap ingedien
is word ter tafel geneem. Die beskrywingspunt volg hieronder.
BESKRYWINGSPUNTE B.12 bl. 528 Selfdegeslagverbintenisse: Ingedien deur Sinode van

Wes-Kaapland
1. Die AS noem dat verskille in die kerk ten opsigte van Skrifhantering en Skrifuitleg tot vasgelooptheid gelei het en dat voortgaande besinning oor verantwoordelike Skrifuitleg steeds nodig is.
2. Die AS bely egter dat die eenheid van die kerk gefundeer is in die eenheid met Christus en die
belydenisgrondslag. Hierdie eenheid verbrokkel nie wanneer daar oor Skrifhantering en Skrifuitleg ten
opsigte van hierdie saak verskil word nie, maar word verryk en verdiep.
3. Die sinode is verbind tot ’n voortgaande en nederige diepe luister na mekaar, met respek vir
mekaar se uiteenlopende benaderings, Skrifhantering en hermeneutiek.
4. Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om voort te gaan met die skep van gesprekruimtes
vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke oor hierdie (en ander) teologies-etiese kwessies, en
toe te sien dat:
4.1 hierdie ruimtes inklusief en divers bly;
4.2 nie oor ánder te praat nie, maar eerlik en broos vanuit die eie posisie, en
4.3 daar werklik erns gemaak word met die Woord van God.
5. Die Algemene Sinode respekteer kerkrade se reg om geloofsonderskeidende gesprekke in hulle
eie kontekste te voer en moedig kerkrade aan om deurdagte en verantwoordelike besluite te neem.
6. Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan om by die aanwysing van persone in die ampte,
lidmate se:
6.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
6.2 toegang tot die sakramente,
6.3 integriteit van verhoudings, en
6.4 geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem
6.5 ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en -identiteit.
7. By die legitimasie van teologiese studente, moet die studente se:
7.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
7.2 toegang tot die sakramente,
7.3 integriteit van verhoudings, en
7.4 teologiese-en bedieningsvorming in ag geneem word, ongeag ras, geslag, klas of seksuele
oriëntasie en -identiteit.
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8. Die Algemene Sinode erken dat daar:
8.1 kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone
van dieselfde geslag te bevestig nie,
8.2 ook kerkrade en predikante is wat wel hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen
persone van dieselfde geslag te bevestig.
9. Die AS wil graag die ruimte wat vir almal geskep word, om volgens hulle oortuiging op te tree,
bevestig.
'LH$OJHPHQH6LQRGHGUDGLWDDQ$7/$6RSRPƌIRUPXOLHUWHRQWZLNNHOYLUGLHEHYHVWLJLQJYDQ
burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag.
11. Die Algemene Sinode
11.1 betreur dat die verloop van die debat en die besluite in die kerk die afgelope jare lidmate verwar
en seergemaak het;
11.2 vra gay-lidmate en hulle families wie se menswaardigheid wetend en onwetend misken is,
uitdruklik om verskoning vir die pyn wat hulle in die kerk beleef het;
11.3 verbind hom daartoe om in die gees van hierdie besluit ruimtes te skep vir gesprek waarin almal
se menswaardigheid gerespekteer word.
11.4 Die Algemene Sinode bedank gay-lidmate wat volgehou het met waagmoedige en konstruktiewe
gesprekke in die kerk.
12. Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om voort te gaan met studie oor die huwelik en
menslike seksualiteit met die oog op terugvoer aan die volgende sinode.
Dr Frederik Marais stel die beskrywingspunt aan die vergadering en dr Nadia Marais motiveer dit deur
aan te haal uit die uitdeelstuk op die tafels.
Die voorsitter verwelkom Desiree Brown, Algemene Voorsitter van URCSA.
Die vergadering verdaag om 18:00 vir aandete.
Bernard van Wyk doen die tafelgebed.

Sessie 11
Die vergadering hervat om 19:00.

49 SELFDEGESLAGVERBINTENISSE Vervolg.
Die voorsitter versoek dat spreekbeurte beperk sal word tot drie minute. Die vergadering keur
dit goed.
Die voorsitter versoek dat die sitting, indien nodig, verleng sal word. Die vergadering keur dit
goed.
Die aktuarius, Dr Ungerer, maak enkele inleidende opmerkings:
Die vergadering het revisie geneem oor die besluit van 2015 wat handel oor
selfdegeslagverhoudings. Die besluit van die AS 2015 is ter syde gestel. (Ordemosie 12.)
Daar is nie revisie aangevra oor die verstaan van die huwelik nie. KO 42.3.4 en 52.5 bly dus
onveranderd. Dit gaan hier oor revisie oor die AS 2015 se besluit oor selfdegeslagverbintenisse.
Die aktuarius verduidelik die proses:
1. Die vergadering het goedgekeur dat die beskrywingspunt kan dien.
2. Twee amendemente is ontvang. Die vergadering moet oor die amendemente besluit, as dit
aanvaar word wysig dit die voorstel. Dan besluit die vergadering oor die nuwe voorstel. Indien die
voorstel aanvaar word, ZRUGGLWGLHEHVOXLW,QGLHQGLWQLHDDQYDDUZRUGQLHLVGDDUƌQXZHSURVHVZDW
gevolg moet word.
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Dr Frederick Marais lewer repliek.
1. Die Sinode van Wes-Kaapland is bereid om van die amendemente in hulle beskrywingspunt op te
neem.
2. Waarmee gaan ons terug gemeentes toe? In die gees van soeke na konsensus het die AS
RSJHPHUNGDWRQVYHUVNLORRUVDNHPDDUGDWRQVZLORSKRXRPƌJHYHJKLHURRUWHYRHU2QVZLOƌ
ruimte gaan skep waarin ons mekaar se verskillende standpunte hieroor gaan respekteer, maar in
gesprek met mekaar gaan bly.
'LYHUVLWHLWO\NQDƌYHUOHHQWKHLGPDDUGLVƌJDZH2QVLVJHUHHGRPWHVrGDWRQVGLHEHVOXLWJDDQ
DDQYDDUHQRSƌYHUDQWZRRUGHOLNHPDQLHULQJHPHHQWHVLQGUD(ONHVLQRGHULQJHQJHPHHQWHNDQ
hulle eie besluite neem.
Selfdegeslagverhoudings: Amendement 14 (S Marais/H Mynhardt) Beskrywingspunt B12
Voeg by:
11.5 Die Algemene Sinode beklemtoon egter dat perverse onsedelikheid nie met hierdie besluit
goedgekeur word nie en steeds as egbreuk beskou word.
Ds Attie Nel lewer repliek: Hierdie amendement word ondervang in die besluit van 2004, asook KO
42.4 en 42.6 en die besluit van 2007, wat nie hier in gedrang is nie.
Die voorsteller en sekondant trek die amendement terug.
Die vergadering keur goed dat die amendement terug getrek word.
ƌ7HHQYRRUVWHOLVJHPDDN 9RRUVWHO 'V$WWLH1HOYHUGXLGHOLNGDWGDDUQLHWZHHYRRUVWHOOH
gelyktydig voor die vergadering kan dien nie. Die vergadering praat tans oor Wes-Kaapland se
Beskrywingspunt.
Amendement 15: SELFDEGESLAGVERBINTENISSE: (T Erasmus/D Botes) -. Goedgekeur.
Beskrywingspunt B12
BYVOEGING BY punt 9.
'DWGDDUƌVSDQVDDPJHVWHOZRUGZDWHONHVWUHHNVLQRGHVDOEHVRHNRPKLHUGLHVDDNGXLGHOLN
HQGHHJOLNGHXUWHZHUN'LWNDQRQVKHOSRPƌLQJHOLJWHEHVOXLWQHHP
Die voorsitter stel die volledige voorstel aan die vergadering.
BESKRYWINGSPUNT B.12: Selfdegeslagverbintenisse – goedgekeur.
1. Die Algemene Sinode neem kennis dat verskille in die kerk ten opsigte van Skrifhantering en
Skrifuitleg tot vasgelooptheid gelei het, en dat voortgaande besinning oor verantwoordelike
Skrifuitleg steeds nodig is.
2. Die sinode bely egter dat die eenheid van die kerk gefundeer is in ’n eenheid met Christus
en die belydenisgrondslag, en dat hierdie eenheid nie verbrokkel wanneer daar oor
Skrifhantering en Skrif-uitleg ten opsigte van hierdie saak verskil word nie, maar verryk en
verdiep word.
3. Die sinode is verbind tot ’n voortgaande en nederige diepe luister na mekaar, met respek vir
mekaar se uiteenlopende benaderings, Skrifhantering en hermeneutiek.
4. Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om voort te gaan met die skep van
gesprekruimtes vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke oor hierdie (en ander)
teologies-etiese kwessies, en toe te sien dat:
4.1 hierdie ruimtes inklusief en divers bly;
4.2 nie oor ánder te praat nie, maar eerlik en broos vanuit die eie posisie, en
4.3 daar werklik erns gemaak word met die Woord van God.
5. Die Algemene Sinode respekteer kerkrade se reg om geloofsonderskeidende gesprekke in
hulle eie kontekste te voer en moedig kerkrade aan om deurdagte en verantwoordelike besluite
te neem.
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6. Die Algemene Sinode moedig kerkrade aan om, by die aanwysing van persone in die ampte,
lidmate se:
6.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
6.2 toegang tot die sakramente,
6.3 integriteit van verhoudings, en
6.4 geskiktheid vir die spesifieke rol in ag te neem
6.5 ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en identiteit.
7. By die legitimasie van teologiese studente, moet die studente se:
7.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe,
7.2 toegang tot die sakramente,
7.3 integriteit van verhoudings, en
7.4 teologiese en bedieningsvorming in ag geneem word, ongeag ras, geslag, klas, of seksuele
oriëntasie en identiteit.
8. Die Algemene Sinode erken dat daar:
8.1 kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen
persone van dieselfde geslag te bevestig nie,
8.2 ook kerkrade en predikante is wat wel hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse
tussen persone van dieselfde geslag te bevestig.
9. Die sinode wil graag die ruimte wat vir almal geskep word, om volgens hulle oortuiging op te
tree, bevestig. 2RNGDWGDDUƌVSDQVDDPJHVWHOZRUGwat elke streeksinode sal besoek om
KLHUGLHVDDNGXLGHOLNHQGHHJOLNGHXUWHZHUN'LWNDQRQVKHOSRPƌLQJHOLJWHEHVOXLWQHHP
'LH$OJHPHQH6LQRGHGUDGLWDDQ$7/$6RSRPƌIRUPXOLHUWHRQWZLNNHOYLUGLHEHYHVWLJLQJ
van burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag.
11. Die Algemene Sinode
11.1 betreur dat die verloop van die debat en die besluite in die kerk die afgelope jare lidmate
verwar en seergemaak het;
11.2 vra gay-lidmate en hulle families wie se menswaardigheid wetend en onwetend misken is,
uitdruklik om verskoning vir die pyn wat hulle in die kerk beleef het;
11.3 verbind hom daartoe om in die gees van hierdie besluit ruimtes te skep vir gesprek waarin
almal se menswaardigheid gerespekteer word.
11.4 Die Algemene Sinode bedank gay-lidmate wat volgehou het met waagmoedige en
konstruktiewe gesprekke in die kerk.
12. Die Algemene Sinode dra dit aan ATLAS op om voort te gaan met studie oor die huwelik en
menslike seksualiteit met die oog op terugvoer aan die volgende sinode.
Daar word met geslote stembrief 10 gestem.
Die voorstel word met volstrekte meerderheid aanvaar
Afsluiting vind by die tafels plaas.
Die vergadering verdaag om 21:39.
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APPENDIKS 1.4:

NOTULE DAG 4

VIERDE SITTINGSDAG: WOENSDAG, 9 OKTOBER 2019
TEMA VAN DIE DAG: DIE ROL VAN DIE KERK IN ‘N VERDEELDE
SAMELEWING

SESSIE 12
Ds Nelis Janse van Rensburg heet alle afgevaardigdes welkom by die vierde sittingsdag van die
$OJHPHQH6LQRGH+\YHUZHONRPSURI0DULXV1HOLQGLHYHUJDGHULQJ+\JHHƌNRUWRRUVLJRRUGLH
dagprogram en stel dr Almatine Leene aan die woord vir die dagwyding.

DAGWYDING
7(0$'LHUROYDQGLHNHUNLQƌYHUGHHOGHVDPHOHZLQJ
Dr Almatine Leene versoek die vergadering om aan die tafels met een woord te reageer op die vraag:
“Hoe voel jy?” waarna sy met gebed open.
Die vergadering sing VONKK 72:1-3 en Lied 284:1-2.
Dr Leene lees uit Filippense 2:1-HQOHLƌJHVSUHNRRUHHQKHLd en eensgesindheid in. Sy verwys na
Henry Nouwen se uitspraak: Ons moet fokus op die armes, nie omdat die armes ons nodig het nie,
maar omdat ons hulle nodig het.
Tafelgesprek word ingeklee rondom #IamstayingintheDRC-verhale.
Prof Marius Nel gee perspektiewe op diversiteit in die vroeë kerk wat polariteite deurbreek met die
oortuiging van die eenheid in Christus en dat gelowiges leef tot voordeel van buitestanders.
Tafelgesprekke word aan die hand van gestruktureerde vrae voortgesit.
Die vergadering bid die Ons Vader-gebed ter afsluiting en sing Lied 523 in beurtsang.
Die voorsitter lei die vergadering in voorbidding vir ds. Japie du Plessis wat oornag ernstig siek geword
en in die hospitaal opgeneem is.

50 ALGEMENE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE (ATLAS) (A.4.2 bl. 261)
Die voorsitter stel ds. Heerden van Niekerk aan die woord.
Toestemming word gevra dat dr Pieter van der Walt aan die gesprek dan deelneem. Goedgekeur.
Ds van Niekerk verwys na die ATLAS-publikasie “Egte gesprek” wat tydens tafelgesprekke gebruik
JDDQZRUGHQELHGNRUWOLNVƌLQOHLGLQJRRUGLHYHUVODJDDQ
Dr Fanie Cronjé bied die verslag oor etiese onderskeiding aan. Hy versoek dat die kerk daarna moet
VWUHHIRPWRWƌJHOGLJHLQWHUSUHWDVLHYDQGLH6NULIWHNRPDr Cronjé stel die adres van ATLAS:
toerusting@sun.ac as ƌKXOSEURQEHVNLNEDDU
Dr Pieter van der Walt bespreek kortliks die inhoud van “Egte gesprek” ZDWƌUDDPZHUNELHGYLUHWLHVH
onderskeiding in gemeentes wat tydens tafelgesprekke verder bespreek word.
'LHYRRUVLWWHUYHUZ\VQDƌSXEOLNDVLHYDQds. Japie du Plessis wat oor die Apostolicum handel. Die
voorsitter beklemtoon die belangrikheid van die insette van die vergadering.
8.BESKRYWINGSPUNT IVM DIE APOSTOLICUM (A.4.2.8, bl. 264)
8.1 AANBEVELING: BESKRYWINGSPUNT IVM DIE APOSTOLICUM - Goedgekeur.
In die lig daarvan dat die Apostolicum ’n historiese en ekumeniese belydenis is, en ons dit,
hoewel ons dit mag interpreteer, nie eensydig kan verander nie, besluit die Algemene Sinode
8.1.1 om nie artikel 4 van die Apostolicum te wysig nie.
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8.1.2. om die Afrikaanse vertaling van Artikel 11 van die Apostolicum te wysig om voortaan te lui “die
opstanding van die liggaam.” - Nie goedgekeur nie.
5. OPDRAG OOR ABORSIE (A.4.2.5, bl. 263)
5.1 AANBEVELING - OPDRAG OOR ABORSIE (A.4.2.5 bl. 263) Goedgekeur.
Die sinode versoek ATLAS om binne die volgende raamwerk navorsing te doen oor etiese
kwessies rondom aborsie:
5.1.1 Maak insette bymekaar van Bybelse en sistematiese teoloë; werk wat tans gedoen word
rondom reproduktiewe gesondheid; navorsing wat reeds deur ATLAS-lede gedoen is; insette
van medici en regsgeleerdes; insette van lidmate wat hierdeur geraak is.
5.1.2 Sien toe dat hierdie proses inklusief en deelnemend is.
9HUZHUNGLHLQVHWWHWRWƌKDQWHHUEDUHEXQGHOYLUJHVSUHNVYRHULQJ
5.1.4 Sirkuleer die bundel vir gespreksvoering na die verskillende sinodes se taakspanne vir
leer- en aktuele sake vir gespreksvoering en kommentaar.
9. SKRYWE VAN DS MARCELLE VOSLOO OOR DIE DOOP (A.4.2.9 bl. 266) - Staan oor.
10. EIETYDSE BELYDENISSKRIF – RING VAN BOSHOFF (A.4.2.10, bl. 269-270)
Voorstel 16: (H van Niekerk, H/F Cronjé) – goedgekeur.
Die Algemene Sinode wys die Beskrywingspunt van die Ring van Boshoff in verband met die
RSVWHO YDQ ƌ HLHW\GVH EHO\GHQLVVNULI YLU GLH 1* .HUN DI %HO\GHQLVVNULIWH Zord gebore in
VSHVLILHNH RPVWDQGLJKHGHLQ ƌEXLWHQJHZRQHRRPEOLN RP YHUKHOGHULQJ HQRQGHUVNHLGLQJ WH
bring ten opsigte van die wesenlike betekenis van die evangelie.
'LHYRRUVLWWHUYHUZHONRP,DQ%RRWKƌYHUWHHQZRRUGLJHUYDQGLH&RQJUHJDWLRQDO&KXUFK
Die voorsitter verwelkom ds. Arnau van Wyngaard van die Reformed Church of Eswatini.
'LH YRRUVLWWHU JHH ƌ NXUVRULHVH ORRSEDDQVNHWV YDQ ds. Nioma Venter met waardering vir haar
vaardigheid en karakter.
Die voorsitter bedank die ATR, met spesifieke verwysing na dr Dewyk Ungerer, vir die reuse rol wat hy
en die ATR in die vergadering speel.
Die voorsitter verwys na die kerk se vlak van gesprekvoering wat ryp en volwasse geword het. Hy skryf
dit toe aan die werking van die Heilige Gees. Hy dank die Here dat hy GHHOYDQƌNHUNNDQZHHVZDW
nie huiwer om oor kontensieuse sake te praat nie. Hy spreek sy dank teenoor die vergadering uit vir
respekvolle deelname aan die gesprek.
'LHYRRUVLWWHUULJƌYHUVRHNDDQGLH775HQGLHDNWXDULXVRPƌYROOHGLJHHQVNULIWHOLNHuiteensetting te
gee oor waar die vergaderings tans staan ten opsigte van die saak van selfdegeslagverhoudings. Hy
VRXJUDDJZLOVLHQGDWGDDUƌGRNXPHQWRSVWHOZRUGZDWJHPHHQWHVHQGLHSXEOLHNSUHVLHVVDOLQOLJRRU
waar die kerk oor hierdie saak staan.
Die vergadering verdaag vir tee om 10:30.

SESSIE 13
Die volgende liedere word gesing: Lied 176:1, VONKK 25 en VONKK 167:1-3.
Die voorsitter stel die notule van die derde sittingsdag Dinsdag 8 Oktober 2019. Die notule word
goedgekeur.

51 TEOLOGIESE DIVERSITEIT EN TEOLOGIESE OPLEIDING
'LH YRRUVLWWHU VWHO GU )UHGHULFN 0DUDLV DDQ GLH ZRRUG +\ OHZHU ƌ YRRUOHJJLQJ RRU GLYHUVLWHLW PHW
spesifieke verwysing na die uitdagings wat die hantering van diversiteit in die kerk en gemeentes inhou.
Hy verduidelik dat eenheid in Christus lê en dat Hy lewend onder sy kerk teenwoordig is. God openbaar
Hom steeds verrassend en op nuwe maniere.
Nadenke aan die tafels word gestimuleer aan die hand van die volgende vrae:
Watter vorm van diversiteit in jou dorp/streek/omgewing moet julle gemeente tans hanteer?
Daar is kommer by mense oor die stemme van diversiteit. Hoe lyk dit in die wêreld waarin ons leef?
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Ds Nelis Janse van Rensburg lei tafelgesprekke in met die vraag: Wat is die vrae wat in die kerk en
gemeentes oor teologiese opleiding in die NGK?

52 BEDRYFSPAN (A.5.2 bl. 397)
2.2.3 STRUWIG TRUST
VOORSTEL 6: STRUWIG TRUST (JJ de Jager/DE van der Spuy) - nie goedgekeur nie.
Die Algemene Sinode beveel aan dat Struwig trust nie verkoop sal word nie en dat die winste van die
wildsplaas jaarliks aan die Algemene Sinode betaal sal word.
VOORSTEL deur die aktuaris - goedgekeur.
Die Algemene Sinode besluit om die voorstel rakende Struwig Trust wildsplaas te verwys na die
bedryfspan vir afhandeling deur die ASM.
4. VOORSTEL VIR REGLEMENTWYSIGINGS AAN REGLEMENT 2 (A.4.1 bl. 402-403)
Goedgekeur.
4.1 Aanbeveling: Die sinode keur die gewysigde reglement vir die bedryfsplan goed.

53 TAAKSPAN VIR DIE ARGIEF (A.5.4, bl. 422) vervolg.
AANBEVELING bl 423 - goedgekeur.
1. Die Algemene Sinode besluit dat die Algemene Sekretaris in der tyd die Inligtingsbeampte
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is soos in Wet 2 van 2000 en Wet 4 van 2013 bedoel
word.
2. Die Algemene Sinode besluit dat die bestuurder in der tyd van die argief in Stellenbosch
aangewys word as die adjunk-inligtingsbeampte van die Nederduitse Gereformeerde Kerk saam
met die saakgelastigdes / hoof uitvoerende beamptes van die Suid-Afrikaanse sinodes (Namibië
dus uitgesluit).
3. Die Algemene Sinode versoek die Algemene Sekretaris om die verpligte Artikel 51 handleiding
van die NG Kerk (Wet 2 van 2000, Artikel 51) dienooreenkomstig aan te pas.
Die volgende aanbevelings word hanteer via ‘n PowerPoint aanbieding:
Aanbevelings: - goedgekeur.
4 Die Algemene Sinode besluit om paragraaf 2.1.3 van die Argief se Reglement as volg te
wysig:
2.1.3 die bestuurder van die Argief in Stellenbosch, synde die “adjunk-inligtingsbeampte van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk vir die doeleindes van Wet 2 van 2000 en Wet 4 van 2013”
WHZHHVZDWތQH[RIILFLROLGPHWVWHPUHJYDQGLH$OJHPHQH7DDNVSDQ$UJLHILV
Ter verduideliking: die TTR het in hulle derde verslag hierdie wysiging (en die res van die Algemene
Taakspan Argief se reglement, Bylaag 1) goedgekeur.
Die AS neem kennis dat die ATR aanbeveel het dat die volgende riglyne in die Kerkordeboek
opgeneem word (A.5.4: 2.2.3):
1. Riglyn vir die hantering van argief- en museummateriaal (Bylaag 2)
2. Riglyn vir die hantering van registers (Bylaag 3)
3. Riglyn vir die insameling van argivalia (Bylaag 4)
Die voorsitter verwelkom die volgende persone:
Ds Louis Jansen van die Volkskerk van Afrika.
Rev Moss Nthla, algemene sekretaris van TEASA.
Dr Peter Langerman, Moderator van die Uniting Presbyterian Church in South Africa.
Dr Ferdie Clasen doen kortliks verslag oor die werksaamhede van SA Gemeente Londen.
Dr Ferdi Clasen doen die tafelgebed vir middagete. Die vergadering verdaag om 13:05.
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SESSIE 14
Die vergadering hervat om 14:07 en sing Lied 175 en Lied 188:1-3 saam.
Twee KIA-video’s word vertoon:
Jabulani Trust Ladysmith
Noordelike Sinode Leierskapsontwikkeling.
Ds Nelis Janse van Rensburg vra die vergadering se goedkeuring dat ds. Cobus van Wyngaard
(voorsitter van die Taakspan Navorsing) die verslag kan hanteer - goedgekeur.

54 TAAKSPAN NAVORSING: (laat stuk)
PREDIKANTEPROFIEL EN AFTREE-OUDERDOM
6. Aanbevelings: goedgekeur
Die Algemene Sinode besluit:
1.dat die kleiner wordende predikantekorps verreken moet word in oorwegings van verandering
in die aftree-ouderdom;
2. dat enige verandering in aftree-ouderdom die moontlike effek op jonger proponente en
predikante in ag sal neem;
3. dat daar ook na verskillende voorstelle RRUKRHSUHGLNDQWHERNDQYRRUWJDDQRPƌUROLQ
gemeentes van die NG Kerk te speel gekyk sal word;
4. dat daar verdere navorsing gedoen moet word oor die profiel van die predikantekorps wat
gemeentes in die jare wat kom gaan nodig hê;
5. dat die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) en Algemene Kuratorium, asook ander
relevante taakspanne deur Taakspan Navorsing deel gemaak word van die proses soos nodig.
Die voorsitter vra die vergadering se goedkeuring dat dr Roelf Opperman as voorsitter van die
Algemene Taakspan Predikantesake die verslag van Predikantesake sal hanteer. Goedgekeur.

55 VERSLAG: PREDIKANTESAKE (A.5.5 bl. 443)
2.1 BESLUITE VAN ALGEMENE SINODE 2015
2.1.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.
Die Algemene Sinode:
2.1.1.1 neem kennis van die konsepmodel wat reeds in 2015 aanvaar is,
2.1.1.2 neem kennis dat geen verdere kommentaar ontvang is nie,
2.1.1.3 moedig kerklike vergaderings aan om die model te gebruik.
2.2 ATP-HANDLEIDING
2.2.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.
Die Algemene Sinode:
2.2.1.1 neem kennis dat die handleiding na die vergadering hersien sal word,
2.2.1.2 versoek kerklike vergaderinge om kommentaar aan die ATP deur te stuur.
2.3 GEDRAGSKODE
2.3.1 AANBEVELINGS – goedgekeur en verwys na die ATR.
Die Algemene Sinode:
2.3.1.1 neem kennis dat geen verdere kommentaar ontvang is nie,
2.3.1.2 aanvaar die Gedragskode vir predikante in die NG Kerk,
2.3.1.3 versoek die ATR om die Gedragskode (Bylaag 1) in die Kerkordeboek op te neem.
2.4 PROSESVOORSTEL TOV BESKRYWINGSPUNT VAN NOORD-KAAP (2015) (A.5.5. bl. 445)
2.4.1 AANBEVELINGS– staan oor tot by pt. 3.5 van verslag.

5
2.5 BENOEMING VAN AMPTENAAR
2.5.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.
Die Algemene Sinode:
2.5.1.1 neem kennis van die huidige situasie in die ATP kantoor (10% inkoop van tyd).
2.5.1.2 gee opdrag aan die ATP om in oorleg met die Bedryfspan voort te gaan met die proses
om die nodige uitbreiding te doen aan die hand van die kapasiteitsbehoeftes.
2.5.1.3 gee opdrag om die proses af te handel met verslag aan die ASM.
3.1.1 INWIN VAN BIOGRAFIESE DATA EN DIE FINALISERING VAN DIE DATABASIS
3.1.1.1 AANBEVELINGS(A5.5. bl. 446) goedgekeur
Die Algemene Sinode:
3.1.1.1.1 neem kennis van 3.1.1,
3.1.1.1.2 neem kennis van die geïntegreerde databasis wat voltooi is en in werking gestel is.
3.1.1.1.3 spreek sy dank uit teenoor mnr. Rossouw Minnaar wat die program kosteloos vir die
NG Kerk ontwikkel het.
3.1.2 HANTERING VAN BEVOEGDHEIDSAANSOEKE (A.5.5. bl. 446)
3.1.2.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.
Die Algemene Sinode:
3.1.2.1.1 neem kennis van 3.1.2.
3.1.3 PREDIKANTEBEGELEIDING (A.5.5. bl. 446)
3.1.3.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.
Die Algemene Sinode:
3.1.3.1.1 wil weer die A-Z Beleid onder kerklike vergaderings se aandag bring om te
gebruik ten opsigte van versorging van predikante.
3.1.3.1.2 sinodale verteenwoordigers op die ATP word versoek om die A-Z Beleid weer
onder kerkrade/ringe se aandag te bring.
Dr Tertius Erasmus belig Bylaag 2 in verband met statutêre registrasie as pastorale versorgers.
3.2 STATUTÊRE REGISTRASIE AS PASTORALE VERSORGERS (BYLAAG 2) (A.5.5. bl. 454)
3.2.1 AANBEVELINGS – goedgekeur.
Die Algemene Sinode besluit
GDWƌIRUPHOHMemorandum van Verstandhouding (MvV) tussen die NG Kerk en ACRP
DDQJHJDDQVDOZRUGRPƌZHGHUV\GVHYHUKRXGLQJWHVNHSHQWHIRUPDOLVHHUQDJRHGNHXULQJ
deur die ASM.
3.2.1.2 om met dank kennis te neem van die groot rol wat verteenwoordigers uit NG-geledere
oor baie jare gespeel het om ACRP as wetlik-erkende professionele liggaam vir godsdienspraktisyns in Suid-Afrika tot stand te bring.
3.2.1.3 dat ondersoek ingestel word om predikante en ander bedieningsleiers van die NG Kerk
YLD GLH $OJHPHQH7DDNVSDQ 3UHGLNDQWHVDNH E\ $&53 JHDIILOLHHU ZRUG HQGDW ƌEHNRVWLJEDUH
affiliasietarief met ACRP onderhandel word met verslag aan die ASM.
3.4 STANDPLAASVERWISSELING (BYLAAG 3) (A.5.5. bl. 448)
3.4.1 AANBEVELINGS: STANDPLAASVERWISSELING – goedgekeur.
Die Algemene Sinode:
3.4.1.1 Moedig streeksinodes, ringe en kerkrade aan om deeglik kennis te neem van Bylaag 3
(Standplaasverwisseling) en toe te sien dat die toepaslike gesprekke en prosedures
gevolg word.
3.4.1.2 Ondersteun opnuut die opsie van standplaasverwisseling ten einde mobiliteit
van predikante te verseker.
3.4.1.3 Onderstreep die dringendheid van gesprekke met predikante langer as 10 jaar in een
werkkring/gemeente vir evaluering en assessering. Kerkrade en Ringe word hiertoe
opgeroep.
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3.4.1.4 Versoek sinodes om aktief mee te werk aan die bedieningsvernuwing en -vreugde van
predikante.
3.4.1.5 Sinodale verteenwoordigers op die Algemene Taakspan Predikantesake word versoek
om gesprekke rakende standplaasverwisseling te bevorder en te fasiliteer.
3.5 JAARLIKSE REGISTRASIEFOOI (A.5.5. bl. 448)
3.5.1.AANBEVELINGS: - goedgekeur soos gewysig.
Die Algemene Sinode
3.5.1.1 spreek sy dank uit teenoor predikante wat getrou jaarliks aanmeld asook die
verlangde registrasiefooie oorbetaal,
3.5.1.2 spreek sy dank uit teenoor sinodes wat behulpsaam is met die jaarlikse opdatering van
predikante se data asook die insameling en betaling van die registrasiefooi,
3.5.1.3 bevestig sy besluit van 2011 naamlik: “dat alle proponente, bedienaars van die Woord
in diens van gemeentes en die kerkverband, ander persone met bevoegdheid van bedienaar van
GLH:RRUGHQHPHULWLE\GLH$%5 QRX$73 UHJLVWUHHUHQGDWƌMDDUOLNVHUHJLVWUDVLHIRRLEHtaal
word.”
3.5.1.4 versoek die Bedryfspan om die ASM te dien met voorstelle in verband met die hantering van
gelegitimeerdes wat nie uitvoering gee aan algemeen sinodale besluite ten opsigte van jaarlikse
aanmeldings en oorbetaling van jaarlikse registrasiegeld nie en die gevolglike agterstallige fooie. –
word verwys na die Bedryfspan. (soos gewysig).
3.6 WYSIGINGS VAN REGLEMENT 11 (A.5.5. bl. 449)
3.6.1.1 AANBEVELINGS – net 3.6.1.1.2 word goedgekeur.
Die Algemene Sinode besluit
3.6.1.1.1 dat die beginsels in die Beskrywingspunt, nie ondersteun kan word nie.
3.6.1.1.2 aan die hand van Reglement 19. 2.2.2 hiermee kennis gegee word dat die besluit van
2015 in revisie geneem word.
3.6.1.1.3 dat Reglement 11 punt 13 nie gewysig word nie.
3.6.1.1.4 gee opdrag aan die ATP om ondersoek in te stel na die moontlikheid om predikante
by die ACRP te affilieer en van die huidige registrasiefooie daarvoor te gebruik.
4. AFTREE OUDERDOM VAN PREDIKANTE (A.5.5. bl. 449 en Bylaag 5)
Die verslag word in geheel terugverwys terug na Predikantesake in oorleg met Taakspan Navorsing.
6. WYSIGINGS AAN REGLEMENT 11 (A.5.5. bl. 450)
6.1 AANBEVELINGS: WYSIG REGLEMENET 11 – staan oor.
Die Algemene Sinode
6.1.1 neem die voorgestelde gewysigde Reglement 11 in bespreking,
6.1.2 keur die gewysigde Reglement vir die Bevoegdheid van Predikante, Proponente en Emeriti goed
vir opname in die Kerkorde.
Dr Ungerer spreek dank uit teenoor adv. Len Dekker en adv. Fanie Visser vir hulle onbaatsugtige diens
aan die NG Kerk gelewer in hierdie verband.

55 ALGEMENE TAAKSPAN FONDSE EN BATES (A.5.3. bl. 404)
Die voorsitter stel ds. Johan Brink aan die woord as voorsitter van die Taakspan Fondse en Bates.
5.3 HOE VAL ONS IN BY GOD SE WERK?
Aanbeveling: - goedgekeur.
5.3.1 Die Algemene Sinode besluit dat die huidige bydraekoers van 0,28% oor vier jaar afbestuur
word na 0,20%.

7

56 VERSLAG: EKUMENE (A.2 4. Bl. 32)
Ds Nioma Venter (assessor) tree as voorsitter van die vergadering op, terwyl ds. van Rensburg en dr
Claassen terugvoer gee oor die ekumeniese werk en verhoudinge van die Algemene Sinode.
Die Algemene Sinode van die NG Kerk eer die nagedagtenis van prof John Mbiti, wat op Sondag 6
2NWREHURRUOHGHLVGHXULQƌRRPEOLNYDQVWLOWH te staan.
Dr Gustav Claassen verwelkom die volgende persone in die vergadering:
Prof Jerry Pillay, Dean of the Faculty of Theology, University of Pretoria.
Bishop Alan Kannemeyer of the Anglican Church.
Bishop Sipho Ziwa of the South African Council of Churches.
Rev Purity Malinga of the Methodist Church.
Prof Wim Dreyer van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.
Dr Gustav Claassen bedank die tolke wat na die middagsessie nie meer betrokke gaan wees by die
vergaderinge nie en nooi die ekumeniese gaste om hom by die moderatuurstafel te ontmoet vir
praktiese reëlings.
Ds Nioma Venter verwelkom ook vir prof Reggie Nel van die Verenigende Gereformeerde Kerk van
Suider-Afrika, verbonde aan Universiteit Stellenbosch ter vergadering.
Die vergadering verdaag vir tee om 16:03.

SESSIE 15
'U*XVWDY&ODDVVHQYHUZHONRPGLHYROJHQGHHNXPHQLHVHJDVWHHQJHHDDQHONHHQƌspreekbeurt.
Dr Peter Langerman of the Uniting Presbyterian Church in South Africa and chairperson of the Church
Unity Commission.
Dr Isabel Phiri of the World Council of Churches.
Prof Jerry Pillay of the World Communion of Reformed Churches and Dean of the Faculty of Theology
at the University of Pretoria.
Bishop Sipho Ziwa of the South African Council of Churches and the Methodist Church of South Africa.
Rev Edwin Zulu from the Reformed Church in Zambia and the vice-president of the All African
Conference of Churches.
Dr Gustav Claassen reël dat ontbyt op Donderdag, 10 Oktober vanaf 07:00-07:30 sal plaasvind
aangesien hoofregter Mogoeng Mogoeng die Algemene Sinode om 07:45 besoek.
Dr Gustav Claassen tref reëlings m.b.t. die lokale waarin die verskillende ekumeniese wegbreeksessies
plaasvind. Die vergadering verdaag vir die ekumeniese wegbreeksessies, waarna aandete geniet word.

VERLOF: WOENSDAG, 9 OKTOBER 2019
NAAM EN VAN
Celliers, Bertus
Dorey, Pieter
du Plessis, Gideon
du Plessis, Japie
Gultig, Donovan
Kruger, Pieter
Nel, Irma
Reynolds, Gert
Van As, Jaco
van der Merwe, Thijs
van Rensburg, Nico
Windell, Hannes

SINODE
Vrystaat
Oostelik
Oostelik
Goudland
Wes-Kaap
Hoëveld
Goudland
Hoëveld
Oostelik
Namibië
Goudland
Hoëveld

TYD AFWESIG
09:00 – 19:00
16:00 – 20:00
08:30 – 20:00
08:30 – 21:00
11:00 – 13:00
08:30 – 14:00
08:00 – 18:00
08:30 – 13:00
16:00 – 20:00
14:00 – 19:00
14:00 – 20:00
09:00 – 12:00
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APPENDIKS 1.5: NOTULE DAG 5
VYFDE SITTINGSDAG: DONDERDAG, 10 OKTOBER 2019, 07:45
TEMA VAN DIE DAG: ONS VERBONDENHEID AAN DIE LAND EN KONTEKS

SESSIE 17
Die vergadering sing Lied 533.
Ds. Nelis Janse van Rensburg spreek sy dank uit teenoor die vergadering vir die gesindheid van die
afgelope tyd, ook tydens die ekumeniese byeenkomste gister.
Die vergadering sing die volgende liedere: Lied 175; Lied 188:1,2,3.
Dr Gustav Claassen heet die Hoofregter van Suid-Afrika, eerbare Mogoeng (Thomas Reetsang)
Mogoeng hartlik welkom, en stel hom aan die woord.
Na die Hoofregter se toespraak, beantwoord hy enige vrae.
Die voorsitter spreek die NGK se dank uit teenoor Hoofregter Mogoeng. Hy oorhandig aan hom ‘n
medalje as ‘n herinnering aan sy besoek aan die sinode.
Hoofregter Mogoeng doen ‘n gebed.
Die Hoofregter kniel op die verhoog terwyl Nelis van Rensburg vir hom ‘n gebed doen.
Die vergadering sing Lied 533.
Hoofregter Mogoeng verlaat die vergadering.
VOORSTEL 17: (L Foot/ C van Schalkwyk) - goedgekeur.
1.
2.

Die Algemene Sinode wys sinodes, ringe en kerkraad daarop dat die grondkwessie in SA
nie net oor landbougrond gaan nie, maar ook oor alle grond wat aan die kerk behoort.
Die Algemene Sinode daag sinodes, ringe en kerkrade uit om as rentmeesters opnuut te
kyk na hoe hierdie eiendom in geregtigheid benut word.

Die voorsitter stel ds. Maartje van der Westhuizen van Oostelike Sinode aan die woord vir die
dagwyding.

57 DAGWYDING
TEMA: Ons verbondenheid aan die land en konteks.
Ds. Maartje van der Westhuizen lees Jer. 29:4-14.
Tafelgesprek: Wat tref jou vanoggend in Jeremia 29:4-14 en hoe spreek dit tot jou eie konteks/situasie?
Die voorsitter verwelkom prof. Hannes Knoetze en stel hom aan die woord.
Prof. Hannes Knoetze adresseer die tema kortliks: Die relevansie en roeping van die kerk: ons
verbondenheid aan die land en konteks, ons lidmate in die wêreld.
Tafelgesprek: Die voorsitter versoek dat ter wille van tyd, elke tafel net een vraag kies en bespreek.
1. Wat is die NGK se eerste identiteit en hoe beïnvloed dit ons kerkwees?
2. Waarmee is God besig in ons land en kan ons daarby betrokke raak?
3. Watter ampte het die kerk nou nodig? Moet daar ‘n verbreding van die ampte wees, bv. Efes. 4:11
“En dit is die ‘gawes’ wat Hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herder en leraars?
Die dagwyding word afgesluit met die sing van Flam 70.
Ds. Maartje van der Westhuizen sluit die dagwyding af met gebed.
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Die voorsitter lê die notule van Dinsdag 8 Oktober 2019 (derde sittingsdag) voor vir goedkeuring
- Goedgekeur.
Die voorsitter verwys na die opdrag aan die Tydelike Taakspan Regte Derde verslag en die dokument
in die houers op die tafels.
Dewyk Ungerer gee toeligting oor die opdrag.

58 Tydelike Taakspan Regte – Derde Verslag (T A.5.1)
Dr Ungerer maak enige opmerkings ter verheldering:
Die Taakspan vir Gravamina het gravamina hanteer wat op grond van proseduriële foute, voorgestel
het dat die besluite van 2015 insake selfdegeslagverhoudinge, ter syde gestel word. Die vergadering
het dit so goedgekeur. Dit beteken:
1 Die besluit van die AS van 2015 oor selfdegeslagverhoudinge is ter syde gestel.
2 Reglement 3 en 19 van die Kerkorde bepaal dat revisie toegestaan kan word op grond van ‘n
verslag of ‘n beskrywingspunt, dat bespreking kan plaasvind en dat ander of nuwe besluite geneem
kan word. Dit is inderdaad wat nou gebeur het.
3 In die verlede is heelwat wisselterme, ook in verslae, gebruik as oor die saak van
selfdegeslagverhoudinge gepraat is. Die TTR gaan dit orden.
4 Watter besluite is dan nou geldend en watter nie?
Besluite wat geldend is:
4.1 die besluite van 2004 en 2007: slegs die verbintenis tussen een man en een vrou, as ‘n huwelik
beskou kan word.
4.2 die besluite van 2004 en 2007 word herbevestig – dat heteroseksuele, sowel as homoseksuele
promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.
4.3 die AS het besluit dat die huidige besluit (2019) oor selfdegeslagverbintenisse nie as ‘n alternatief
vir die huwelik beskou kan word nie.
Redaksionele regstellings sal aan besluite gedoen word.
Die voorsitter stel die aanbevelings punt vir punt.
1.1.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode
1.1.1.1 Bevestig dat vorige besluite insake homoseksualiteit, selfdegeslagverbintenisse en
huwelike gewysig en/of vervang is met nuwe besluite. Goedgekeur.
1.1.1.2 Bevestig dat vorige besluite oor die huwelik en promiskuïteit steeds die geldende
besluite is. Goedgekeur.
1.1.1.3 Versoek dat hierdie besluite volledig in die Kerkordeboek opgeneem word.
Goedgekeur.
1.1.1.4 Neem kennis dat besluite oor selfdegeslagverbintenisse vir gemeentes buite die RSA
onderworpe is aan daardie land se wetgewing. Goedgekeur.
AMENDEMENT 23 (S Marais/H Mynhardt) - goedgekeur.

Voeg nuwe punt 1.1.1.5 by:
1.1.1.5. Besluit dat hierdie verslag met die oog op persverklarings die boodskap is wat die
Algemene Sinode aan die wêreld bekend sal maak as die huidige amptelike standpunt van die
Algemene Sinode.
VOORSTEL 24: Aansoek om selfdegeslagverbintenisse te bevestig. (JPA Brink/MJG du Plessis)
Goedgekeur.
VOORSTEL 24
Die Algemene Sinode besluit dat daar net vir leraars wat selfdegeslagverbintenisse wil bevestig,
aansoek gedoen sal word vir registrasie by die Minister van Binnelandse Sake.
Die vergadering verdaag vir tee om 10:30.
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SESSIE 18
Hendrik Labuschagne, kerkraadslid van Sinode Hoëveld, se seun was gisteraand in ‘n motorongeluk
betrokke. Die voorsitter doen ‘n gebed vir die gesin. Hendrik rapporteer dat dit reeds beter gaan.
Die voorsitter verwelkom die dekane van die Teologiese Fakulteite by Universiteite: prof Reggie Nel,
prof Jerry Pillay, prof Francois Tolmie, prof Enst van Eck en dr Willie van der Merwe. Die voorsitter
vra alle dosente aan Teologiese Fakulteite, wat teenwoordig is, om op te staan.
Toestemming word gevra dat dr Coenie Burger en dr Paul du Plessis toeligting kan gee.
Goedgekeur.

59 ALGEMENE KURATORIUM (A.4.5 bl. 312)
Die voorsitter stel vir dr Paul du Plessis, voorsitter van die Algemene Kuratorium, aan die woord.
Dr Coenie Burger lig die vergadering kortliks toe oor die BESINNING OOR DIE AMPTE (A 4.5, bl. 315)
van die verslag.
Dr Fredrick Marais belig die verslag en bylaes verder.
Die voorsitter laat gesprek toe.
Die voorsitter besluit om die Reglement 3 later te laat dien. (Uitdeelstuk nie volledig nie).
3. ONS KYK VORENTOE (A.4.5.3 bl. 314)
Dr Fredrick Marais gee toeligting.
3.1 Algemene Sinode bestudeer en bespreek Bylae 1, 2 en 3.
BYLAAG 1: BESINNING OOR DIE AMPTE (A4.5 bl. 315 – 323)
Die vergadering bespreek Bylaag 1.
Die voorsitter lê die aanbevelings voor die vergadering punt vir punt.
5. AANBEVELINGS (A4.5 Bylaag 1, punt 5, bl. 322 – 323) - goedgekeur.
5.1
5.2
5.3

Dat die Algemene Sinode met dank kennis neem van die verslag en dit aan sinodes, ringe
en gemeentes deurstuur vir studie en oorweging met terugvoer aan die AK.
In die verslag van die AK is daar aanbevelings geformuleer wat die suggesties t.o.v. die
verbreding van die bestaande ampte (sien punt 4.4 bo) opvolg. Dit word nie hier herhaal nie.
Neem kennis.
Dat daar voortgaande ondersoek aangaande die ampsbeskouing en ampstruktuur gedoen
word deur die AK met verslag aan die ASM en AS. Die voortgaande ondersoek moet die
volgende aspekte insluit:
Na belangrike funksies wat die kerk moontlik verloor het met die oordrag van biskoplike
verpligtinge aan kerkvergaderings. Daar moet spesiaal aandag gegee word aan die
leierskaps- pastorale, eenheids- en publieke getuienis funksies. Hierdie opdrag sou in
samewerking met die ATP kon geskied.
Die teologiese en ekklesiologiese vraag of die amp opkom uit die gemeente of na die
JHPHHQWHNRPDVƌYHUWHHQZRRUGLJHUYDQ&KULVWXV
Besinning en aanbevelings oor die rol van diakens in die kerk in die lig van die missionale
ekklesiologie van die kerk.
Besinning en aanbevelings t.o.v. ordinasie of/en bevestiging. In die proses moet ook
gekyk word na die rol van legitimasie.
Besinning en aanbevelings t.o.v. teologiese opleiding se koppeling aan gemeentes.
Besinning en aanbevelings t.o.v. nuwe moontlikhede vir kerkverband (hoe ons gestalte
gee aan die eenheid van die kerk – binne denominasies en t.o.v. die ekumene) en die rol
wat die ampte hierin speel.
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1DGLHPRRQWOLNHLQVWHOOLQJYDQƌHYDQJHOLVWHRINHUNSODQWHUVDPSRIµQVRRUWNRQWLQXHULQJ
van die apostelamp.
Na dLHPRRQWOLNHLQVWHOOLQJYDQƌDPSYLUKRRJOHUDDUV
5.4

Verwante aanbevelings t.o.v. die KO - Kennis geneem en word verwys na die ATR.
'DWGLH$6ƌERQGLJHGRNXPHQWRSVWHOZDDULQGLHYHUVWDDQYDQGLHOHZHGLHQVHQPLVVLHYDQGLH
kerk uitgespel word. Die GRNXPHQWPRHWƌSURPLQHQWHSOHNYRRULQGLHNHUNRUGHNU\HQGLHHHUVWH
taak van alle kerkvergaderings moet wees om oor die roeping en uitdagings vir die kerk in hulle
streek en tyd te besin in die lig van hierdie dokument. Die dokument kan en behoort van tyd tot
tyd hersien te word.
'DW GDDU LQ GLH NHUNRUGH ƌ GXLGHOLNH RQGHUVNHLG JHPDDN ZRUG WXVVHQ ƌ PHHU YDVWH %\EHOVevangeliese raamwerk vir kerkwees en (belangrike) aanvullende praktiese ordereëlings in die
vorm van adviese.

Beskrywingspunt van die kerkraad van Eendracht. (B 10 bl. 526) - nie goedgekeur nie.
Dat die Algemene Sinode van die NG Kerk dringend daaroor besin om oor te gaan tot die
oprigting van ‘n eie teologiese Kweekskool of Seminarium.

60 GELOOFSVORMING JEUG (A.4.3 bl. 271)
Die vergadering gee toestemming dat Fouche de Wet en Tienie Bosman toeligting kan gee.
Goedgekeur
Fouché de Wet gee inleiding oor die verslag.
‘n Video word gewys.
SUB-TAAKSPAN: KATEGESE (A.4.3.2 bl. 281)
Wynand van Niekerk gee ‘n kort oorsig oor die verslag.
SUB-TAAKSPAN: JEUGENISIATIEWE #IMAGINE (A.4.3.1 bl. 276)
Fouché de Wet wys ‘n video en kort oorsig oor die verslag.
SUB-TAAKSPAN: BELYDENIS VAN GELOOF (A.4.3.3 bl. 288)
7LHQLH%RVPDQJHHƌNRUWOLNVH oorsig van die verslag.

MIDDAGETE
Ds Egbert Steyn doen die tafelgebed vir middagete.
Die vergadering verdaag om 13:08.

SESSIE 19
Die vergadering sing die volgende liedere: Lied 200:1,2,3, Lied 471:1, Vonk 269.

61 GELOOFSVORMING JEUG – vervolg (A.4.3 bl. 271)
SUB-TAAKSPAN: KATEGESE (A4.3.2 bl. 287)
AANBEVELINGS: SUB-TAAKSPAN KATEGESE (A.4.3.2 bl. 287) - goedgekeur.
5.3.1 Die Algemene Sinode oordeel steeds dat Kategese as ’n prioriteit van die Algemene
Sinode beskou moet word.
5.3.2 Die Algemene Sinode (Moderamen word versoek om ‘n)Z\Vƌ7DDNVSDQDDQRPQDYRUVLQJ
te doen, na te dink oor eietydse, relevante materiaal en ander hulpmiddels binne die raam
van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te ontwikkel.
5.3.3 Die Taakspan Kategese hoort gemeentes te ondersteun in geïntegreerde
geloofsvorming, sodat geloof geleef word.
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5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9

Die Algemene Sinode versoek die Taakspan Kategese om na te dink oor nuwe vorms
van publikasies in die digitale era.
Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om, wanneer hulle kategese materiaal kies,
die raamwerk van die Taakspan Kategese as riglyn te gebruik.
Die
Algemene
Sinode
betuig
groot
dank
aan
Bybelmedia
vir
die
samewerkingsooreenkoms en groot ondersteuning wat hulle bied aan die Taakspan
Kategese.
Die Algemene Sinode ondersoek moontlikhede waarop die werksaamhede van die
Taakspan Geloofsvorming Jeug voortgebou kan word.
Die Algemene Sinode ondersoek moontlikhede waarop die Taakspan Kategese se
kapasiteit vermeerder kan word, sodat die Taakspan Kategese gemeentes kan
ondersteun in geïntegreerde geloofsvorming.
Die Algemene Sinode begroot genoegsaam vir die werksaamhede van 5.3.7 en 5.3.8.
Nie goedgekeur nie.

SUB-TAAKSPAN: BELYDENIS VAN GELOOF A.4.3.3 bl. 288
5. VERHELDER EN FOKUS: HOE VAL ONS IN BY GOD SE WERK? (A.4.3.3 bl. 302)
Goedgekeur.
5.1
Die sinode neem met dank kennis van al die navorsing wat oor etlike jare gedoen is oor
BVG en verwante sake.
5.2
Die sinode besluit dat die belydenis van ons geloof nie net ‘n eenmalige gebeurtenis
behoort te wees wat maar net ‘n eenmalige toe-eiening van geloof behels nie, maar dat daar
gereelde roetemerkers (stilhouplekke) op ‘n lewenslange pad is waar gelowiges hulle geloof
bely.
5.3
Die sinode besluit om die huidige praktyk van BVG rondom die ouderdom van 17/18, uit
WHEUHLDVƌSHUVRRQOLNHHQSXEOLeke roetemerker wat begelei na jong volwassenheid.
5.4
'LH VLQRGH EHVOXLW RP QRJ ƌ URHWHPHUNHU RS WH ULJ E\ GLH RXGHUGRP YDQ  HQ
simboliese handeling te ontwikkel wat aan hierdie kritiese deurgang uitdrukking gee.
5.5
Die sinode besluit om dringend aandag te gee aan liturgiese verryking en inrigting vir en
tydens die verskillende roetemerkers.
5.6
Die sinode besluit om dringende aandag te skenk aan ouertoerusting ten opsigte van
die eerste nagmaalviering van hulle gedoopte kinders en begeleiding by die daaropvolgende
roetemerkers.
5.7
Die sinode bevestig sy vorige besluit om nie die onderskeid tussen doop- en belydende lidmaat
te handhaaf nie. Die doop bly die enigste manier waarop toegang tot lidmaatskap verkry word. Die
Sinode versoek die ATR om die hele Kerkorde hiermee in lyn te bring.
Verwys na TTR.
Aanbevelings: (3.2.1 bl. 274) - goedgekeur, soos deur Taakspan gewysig.
1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werksaamhede van die Taakspan
Geloofsvorming: Jeug.
2 Die Sinode beveel aan:
2.1 Dat die werksaamhede van die taakspan Geloofsvorming: Jeug rondom strategie en
koördinering van geloofsvorming voortgaan.
2.2 Dat die subtaakspanne gemoeid met Kategese, Skolebediening en #Imagine hul
werksaamhede voortsit.
2.3 Dat nuwe fokus- en groeiareas aandag geniet:
a. Navorsing oor jong volwassene bediening
b. Standaardisering van jeugbegeleier opleiding
c. Interouderdom en deelnemende eredienste
d. Verbeeldingryke missionale bedieningsmoontlikhede
Die voorsitter doen ‘n gebed vir AttiH1HOZDWP{UHYLUƌKHXSRSHUDVLHJDDQ
Oom Japie du Plessis is uit die hospitaal ontslaan.

61 MISSIONALE DIAKONAAT (A3.2 bl. 220)
Elize Bezuidenhout word deur die voorsitter aan die woord gestel.
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Die vergadering gee toestemming dat Lourens Bosman toeligting kan gee - goedgekeur.
Dr Lourens Bosman gee toeligting.
Tafelgesprek: Die vergadering voer gesprek oor Jesaja 58:1-12.
Tafelgesprek: Wat hinder sinodes en gemeentes om betrokke te raak by armoede verligting en
bestryding? Terugvoering word op indekskaarte gegee.
Elize Bezuidenhout wys ‘n video van SmartStart wat in Prieska ‘n impak gemaak het in vroeë
kinderontwikkeling.
Tafelgesprek: Hoe sien julle die kerk se rol in die vroeë kinderontwikkeling? Terugvoering word op
indekskaarte gegee.
Lourens Bosman deel die pad vorentoe.
Die voorsitter stel die aanbevelings wat op die skerm vertoon word:
Aanbevelings: - goedgekeur. (soos op die skerm vertoon)
Die Algemene Sinode versoek die ASM om in die bepaling van fokusareas:
1. indringend en holisties aandag te gee aan die kerk se voortgesette rol in die stryd teen
armoede en onreg,
2. aandag te gee aan strategieë waarop die kerk kan handevat met ekumeniese – en
gemeenskapsvennote.
Voorsitter bedank Elize Bezuidenhout vir haar diens gelewer aan die Sinode, veral in hierdie Taakspan.

62 KERKLIKE MAATSKAPLIKE DIENSRAAD (A6.4 bl. 497)
Die vergadering gee toestemming dat dr Botha van Aarde en dr Willie van der Merwe toeligting
kan gee. Goedgekeur.
Dr Botha van Aarde en dr Willie van der Merwe bied die verslag aan. Dr van Aarde stel dr Johan Botha
aan die woord, die nuut aangewese voorsitter van die Diensraad.
Dr Willie van der Merwe verduidelik die VERKLARING VAN VOORNEME (KMDR Bylaag 1, bl. 500 502).
Die Sinode keur die VERKLARING VAN VOORNEME goed.
Die voorsitter bedank Botha van Aarde en dr Willie van der Merwe vir die verslag. Hy beklemtoon die
belangrikheid van die vennootskap.
Nioma Venter, die ondervoorsitter, ondersteun die dokument en spreek haar dank uit vir elkeen wat
daarvan deel is.

63 TAAKSPAN REGTE AANVULLENDE VERSLAG 3 (bylaag C) A.5.1.3 (los stuk)
Reglement vir Brugbediening (bl. 38) - goedgekeur.

REGLEMENT VIR BRUGBEDIENING
1. AARD VAN DIE POS
1.1 'n %UXJEHGLHQLQJ LV ތQ NRUWWHUP\QEHGLHQLQJ PHW GLH GRHO RP ތQ JHPHHQWH WH
EHJHOHLLQGLHRRUJDQJVW\GWXVVHQWZHHSUHGLNDQWVSRVWHQDGDWތQYDNDWXUHLQ Q
gemeente ontstaan het.
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1.2

1.3
2.
2.1

2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5

3.
3.1
3.2

4.

ތQ%UXJSUHGLNDQWSRVLVYDVWHWHUP\QSRVZDWDDQGLHKDQGYDQGLHSURVHGXUH
soos uiteengesit in Reglement 15 (reglement vir vastetermynposte) geskep en
gevul word.
ތQ%UXJSUHGLNDQWSRVKHWތQGXLGHOLN-omskrewe taakomskrywing.
DIE BRUGPREDIKANT
’n Brugpredikant is ’n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk met die
spesifieke opdrag om die oorgangstyd tussen twee predikantsposte in 'n
JHPHHQWH QDGDWތQYDNDWXUHRQWVWDDQKHW WHEHJHOHL
’n Brugpredikant staan onder opsig en tug van die ring kan vóór verstryking van
die termyn weens wangedrag, ongeskiktheid en bedryfsvereistes uit diens van die
gemeente/kerkverband ontslaan word (vergelyk die Reglement 17 en 18.)
’n Brugpredikant moet:
die toepaslike opleiding as brugpredikant deurloop het;
RRUތQZ\HEHGLHQLQJVHUYDULQJEHVNLN
vertroud wees met die breë kerkverband se funksionering;
deurlopend oor genoegsame 9%2-punte beskik; en
na oorleg met die sinodale strukture en deur die ring of sy gevolmagtigde geskik
geag is vir die spesifieke gemeente se omstandighede en bedieningsbehoeftes.
ތn Brugpredikant tree op die datum van die verstryking van die termyn uit diens
van die gemeente en kan nie in 'n ander pos in die gemeente beroep word nie.
By diensbeëindiging na verstryking van die termyn, word die bevoegdheid van
predikant/emeritus behou.

TERMYN VAN POS
'n Brugbedieningspos kan voltyds of deeltyds gevul word na gelang van die
gemeente se situasie en behoeftes.
Q%UXJEHGLHQLQJVSRVKHWތQYDVWHWHUP\QZDWNDQVWUHNYDQGULHWRWQHJHPDDQGH
,Q XLWVRQGHUOLNH JHYDOOH NDQ GLH WHUP\Q WRW ތQ PDNVLPXP YDQ WZDDOI PDDQGH
verleng word. Goedkeuring hiervoor word verkry van die ring of sy
gevolmagtigde met opgaaf van redes. Sien 4.2.6 van hierdie reglement insake
pensioenverpligting.

SKEP VAN POS EN DIE TERMYN

4.1

:DQQHHU ތQ YDNDWXUH LQ ތQ JHPHHQWH RQWVWDDQ HQ GLH NHUNUDDG RS Q
EUXJEHGLHQLQJEHVOXLWEHJHOHLGLH NRQVXOHQWGLHNHUNUDDGRPތQ JHPRWLYHHUGH
voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde voor te lê oor die wenslikheid van
die skep YDQތQSRVYLUތQEUXJEHGLHQLQJ

4.2

Die ring of sy gevolmagtigde keur die pos vir brugbediening goed met
inagneming van die volgende:
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4.2.1 Die gemeente se bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede tydens die
vakature.
4.2.2 Die advies van die sinode kan ook ingewin word.
4.2.3 ’n Pos vir brugbediening kan nie geskep word om die bevoegdheid van
predikant te verkry of te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te
verkry nie.
4.2.4 Gegewe die sinodale riglyne word in dieselfde gemeente gelykwaardigheid in
diensvoordele gehandhaaf tussen ’n predikantspos vir brugbediening en ’n pos
vir ’n onbepaalde termyn, en geskied vergoeding volgens die algemene sinodale
riglyne.
4.2.5 Vergoeding mag wel in uitsonderlike omstandighede vooraf onderhandel word
tussen partye met dien verstande dat die bostaande riglyn sal geld indien die
gemeente dit kan bekostig.
4.2.6 Indien die pos vir brugbediening ses maande of korter is, of die posbekleër 'n
emeritus is en reeds pensioen ontvang, is die pos nie pensioendraend nie en berus
die vergoeding op die beginsel van totale koste van indiensneming. Indien die
pos vir brugbediening vir ’n periode van langer as ses maande is, is dit van dag
een af pensioendraend en geld die bepalinge van die Reglement vir Vaste
Termynposte.
4.2.7 Die pos vir brugbediening het duidelik-omskrewe bedieningsverpligtinge wat
met die amp van predikant in direkte verband staan.
4.3

Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad oor:

4.3.1 die termyn vir die kontrakperiode van die predikant in die brugbedieningspos;
4.3.2 die opstel van die diensooreenkoms;
4.2.3 die opstel van die pligtestaat aan die hand van Kerkorde Artikel 9.
4.4

5.

Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms
goedgekeur het, kan die kerkraad oorgaan tot die benoemingsproses.

BEROEPING EN BEVESTIGING

5.1

Die kerkraad EHURHSތQJHVNLNWHNDQGLGDDWDVEUXJSUHGLNDQWLQRRUHHQVWHPPLQJ
met die kerklike voorskrifte (Artikel 7 van die Kerkorde), en finaliseer in oorleg
met die ring of sy gevolmagtigde die diensooreenkoms.

5.2

'LH EHQRHPLQJ JHVNLHG W\GHQV ތQ NHUNUDDGVYHUJDGHULQJ XLW ތQ JURVO\V YDQ WHQ
minste twee name van predikante (wat geskikte emeriti insluit).

5.3

Die benoemde se naam word aan die gemeente voorgelê vir approbasie by
twee Sondae se eredienste.

5.4

Nadat approbasie verkry is, keur die ring of sy gevolmagtigde die benoeming
goed tesame met die finale diensooreenkoms.
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5.5

6.
6.1

Nadat die skriftelike aanvaarding van die diensooreenkoms deur die benoemde
ontvang is, word die benoemde as predikant in die gemeente bevestig.
TAAK EN OPDRAG VAN DIE BRUGPREDIKANT
Die brugpredikant:

6.1.1 kan verkies word as voorsitter van die kerkraad aan die hand van Artikel 28;
6.1.2 kan nie as kandidaat oorweeg word vir die vulling van die vakature nie;

6.1.3 word na meerdere vergaderings afgevaardig word;
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4

Die brugpredikant begelei die gemeente om met die oog op die toekomstige
bedeling:
te visioeneer en te beplanning;
oor die geskiedenis (verlede) na te dink;
'n eie identiteit te herontdek;
God se roeping vir die gemeente vir die volgende jare te verstaan;
Die brugpredikant begelei die gemeente RPDIVNHLGWHQHHPYDQތQEHGHOLQJZDW
YHUE\LVHQYRRUEHUHLGLQJVWHWUHIYLUތQQXZHEHGHOLQJ
in hulle verhouding met die breë kerkverband;
WHUYRRUEHUHLGLQJYLUތQQXZHSUHdikant.
Die brugpredikant doen maandeliks verslag aan die kerkraad en ring of sy
gevolmagtigde.

Kerkorde Beleid vir Brugbediening nou goedgekeur as Reglement vir Brugbediening.

64 ALGEMENE KURATORIUM (A.4.5, bl. 312) VERVOLG
Dr Dewyk Ungerer stel die volgende:
REGLEMENT XX.
REGLEMENT VIR STANDPLAAS- EN DIENSLERAARSPOSTE - goedgekeur.
1.
AARD
1.1
ƌ6WDQGSODDVOHUDDULVƌSHUVRRQ
1.1.1 wat die vereiste kerklike opleiding deurloop het, gelegitimeer, georden en bevestig is om
diens te lewer binne die missionale konteks waarvoor hy opgelei en beroep is.
ZDWƌVSHVLILHNHPLVVLRQDOHEHGLHQLQJLQ QPLVVLRQDOHNRQWHNVYHUULJVRRVE\YRRUEHHOG
Khoi-San, Dowes en Portugeessprekendes.
¶Q'LHQVOHUDDULVƌSHUVRRQ
1.2.1 wat die vereiste kerklike opleiding deurloop het, gelegitimeer, georden en bevestig is om
diens te lewer met 'n spesifieke opdrag ooreenkomstig die terrein van opleiding.
1.2.2 wat dienste in een van die volgende spesialisasievelde verrig, naamlik: pastoraat, jeug- en
familiebediening,
diakonaat,
geloofsvormingbegeleiding,
evangelisasie/kerkplanting,
aanbidding, bejaardebediening, berading en sending.
2.
SKEP VAN POS
2.1
Indien die gemeente ’n standplaas- of diensleraarspos wil skep, doen die kerkraad ’n
gemotiveerde voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde.
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ƌ*HPHHQWHNDQVOHJVƌGLHQVOHUDDUVSRVVNHSDVGDDUUHHGVƌOHUDDUVSRVLQGLHJHPHHQWH
gevul is.
2.3
Die ring of sy gevolmagtigde keur, met inagneming van die gemeente se
bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede, die standplaas- of diensleraarspos goed.
2.4
Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die
diensooreenkoms.
2.4.1 Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde, die
Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Predikante, ander toepaslike
bepalinge in reglemente en verbandhoudende besluite.
2.5
’n Standplaas- of diensleraarspos kan nie geskep word om die bevoegdheid van
predikant te verkry of te behou of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie.
2.6
’n Standplaas- of diensleraarspos het duidelik omskrewe bedieningsverpligtinge wat
met die opleiding van die standplaas- of diensleraar amp in direkte verband staan.
2.7
Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms
goedgekeur het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping.
2.8
Standplaas- of diensleraarsposte kan of voltyds of deeltyds gevul word.
3. PENSIOEN VOORDELE
3.1
’n Standplaas- of diensleraarspos (langer as ses maande) is:
3.1.1 pensioendraend, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
3.1.1.1 ’n predikant in ’n standplaas- of diensleraarspos se pensioenbydraevlak word bereken
volgens die ooreengekome bydraekategorie;
3.1.1.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydraes tot die Pensioenfonds aan die hand van
die reëls van die Pensioenfonds;
3.1.1.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die
werknemer;
3.1.2 nie pensioendraend nie, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
3.1.2.1 wanneer die predikant in ’n standplaas- of diensleraarspos beroep word en reeds by ’n
ander wetlik-goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse
uit)
4.
BEROEPING EN BEVESTIGING
By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die
Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Predikante.
5.

AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE
’n Predikant in ’n standplaas- of diensleraarspos word na meerdere vergaderinge
afgevaardig.
6.
DIENSOOREENKOMS MET DIE ANDER WERKGEWER(S)
6.1
‘n Standplaas- of diensleraars wat in deeltydse poste aangestel word kan ook in diens
van ander werkgewers wees.
6.2
By die aangaan van ’n diensooreenkoms met ’n standplaas- of diensleraar, bepaal die
kerkraad sy/haar voorwaarde(s) vir diens aan die ander werkgewer(s).
6.3
Die aangaan van alle toekomstige diensooreenkomste met ander werkgewers, moet
vooraf deur die kerkraad goedgekeur word.
7.
DIENSBEËINDIGING
7.1
’n Predikant in ’n standplaas- of diensleraarspos tree by aanvaarding van ’n beroep of
by bereiking van die normale aftree-ouderdom uit diens van die gemeente.
7.2
Diensbeëindiging anders as beroeping of emeritaat geskied aan die hand van die
diensooreenkoms en ooreenkomstig die toepaslike kerkordelike reglemente van Reglement 17
Reglement vir die bestuur van diensverhoudinge by ongeskiktheid en onvermoë en Reglement
18 Reglement vir Tug en Dissipline.
7.3
By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene
Taakspan Predikantesake daarvan in kennis.

65 TYDELIKE TAAKSPAN REGTE (T.A.5.1)
1. Opdrag: Adviseer die taakspan kerkverband insake die wysiging van artikel 43.
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1.1 Aanbeveling: - goedgekeur.
1.1.1 Die AS neem kennis dat die TTR die reglement nagegaan het met die oog op die gepaste
kerkordelike taal en ondersteun die goedkeuring van die reglement (Reglement 3, punt 6.8).
1.1.2 Aanbeveling: Die AS bevestig dat sinRGHVULQJHZDWLQƌVWDDWEXLWHGLH56$IXQNVLRQHHU
die openbare getuienis en die verhouding en ooreenkomste met daardie staat en ander
lewensverbande, namens die kerkverband behartig.
2. Kerkorde 2019: - goedgekeur.
2.1 Dis AS gee opdrag aan die ATR om die Kerkorde te finaliseer en soos nodig redaksioneel te
wysig.
2.2 Die AS keur goed dat die Kerkorde in Engels vertaal word en gee opdrag aan die ATR om dit
af te handel.
2.3 Die AS befonds die vertaling van die Kerkorde.
Die vergadering verdaag vir tee en koffie.

SESSIE 20
Die vergadering sing die volgende liedere: Lied 165:1,2; Lied 219:1,2,3; Lied 527:1,2.
Kerk In Aksie video’s word vertoon:
Goudland NG Welsyn
Zama-Zama Hope4U Retha Kruidenier

66 TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1) los stuk.
Attie Nel gee toeligting oor die verslag.
3. Artikels
3.1 Artikel 23
Die wysigings het oorgestaan vir verdere gesprek.
3.1.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die volgende wysigings goed ten opsigte van
Artikel 23: - goedgekeur.
Artikel 23. Kerklike appèl, gravamen (beswaar) en hersiening (revisie)
23.1. Die besluite van vergaderings of hulle gevolmagtigdes is bindend, in soverre dit nie in
stryd is met die Woord van God, die Belydenis van die kerk en die Kerkorde nie (sien Artikel 1
en 2).
23.2. Alle ampsdraers en lidmate van die kerk word daartoe opgeroep om voortdurend met die
Woord van God, die Belydenis en die Kerkorde as maatstaf die werk van vergaderings en
ampsdraers te beoordeel.
23.3. Besluite van kerkrade, ringe en sinodes kan by wyse van appèl of aansoek om hersiening
(revisie) heroorweeg word volgens voorskrifte van die reglement.
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23.4. In die geval van ‘n besluit van die Algemene Sinode, kan ‘n proseduriële beswaar,
beswaarskrif oor leer / etiese sake (gravamen) of aansoek om hersiening (revisie) aan die
Algemene Sinode gerig word.
23.5. Iemand wat appelleer, ‘n beswaar (gravamen / beswaarskrif) indien, of aansoek doen om
hersiening (revisie) is verplig om die appèl, beswaar, aansoek om hersiening (revisie) of
proseduriële beswaar in te dien in ooreenstemming met die Reglement wat deur die Algemene
Sinode daarvoor goedgekeur is.
23.6 Lidmate, ampsdraers en predikante in diens van die kerkverband van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk mag hulle nie tot die burgerlike hof en/of openbare media (word deur die
taakspan terug getrek) wend in ‘n beswaar teen ‘n kerkvergadering se besluit(e) nie of ‘n
medegelowige se optrede nie (word deur die taakspan terug getrek), voordat hulle nie eers die
kerklike middele tot hulle beskikking aangewend en uitgeput het nie.
4.4 Reglement 19: (ATR Aanvullende verslag T.A.5.1) los stuk.
Reglement 19 is in sy geheel hersien.
4.4.1 Aanbeveling: Die Algemene Sinode keur die hersiene Reglement 19 goed - goedgekeur.
(Die reglement sal redaksioneel versorg word en aan die ASM voorgelê word)
REGLEMENT 19
5(*/(0(17 9,5 +(56,(1,1* 5(9,6,(  $33Ơ/ %(6:$$56.5,) *5$9$0(1  EN
PROSEDUIELE BESWAAR
+(56,(1,1* 5(9,6,( $33Ơ/%(6:$$56.5,) *5$9$0(1 PROSEDURELE BESWAAR
Doel en voorskrifte
$SSqO*UDYDPHQ5HYLVLHen Prosedurele Besware word gehou en uitgeoefen
1.1.1. tot eer van God;
1.1.2. tot heil van die Kerk of gemeente;
1.1.3. tot behoud van die sondaar;
1.2. volgens die voorskrifte van
1.2.1. die Woord van God;
1.2.2. Die Belydenisskrifte;
1.2.3. Die Kerkorde, Reglemente en ander Bepalinge van die Kerk.
2. REG TOT HERSIENING (REVISIE), APPEL (KERKRAAD, RING SINODE), LEERSTELLIGE
BESWAAR (GRAVAMEN), PROSEDURELE BESWAAR
2.1. Besluite van kerklike vergaderings is bindend, maar dit kan herroep, gewysig of vervang word by
wyse van hersiening (revisie), beswaarskrif leerstellige beswaar JUDYDPHQ RIDSSqO(in die geval van
kerkraad, ring, sinode). In die geval van die Algemene Sinode geskied dit deur middel van 'n
prosedurele beswaar.
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2.1.1 Hersiening (Revisie)/hersiening behels die hersiening van ’n bestaande besluit, tydens dieselfde
of ’n volgende vergadering op versoek van ’n lid van die vergadering.
2.1.2 ‘n Leerstellige beswaar Beswaarskrif (Gravamen) is ‘n ernstige beswaar teen ‘n besluit wat die
Algemene Sinode geneem het oor leerstellige aangeleenthede en word gebruik om ’n ernstige beroep
hieroor op die Algemene Sinode te doen.
2.1.3. $SSqO en beswaar behels ’n beroep op ’n meerdere vergadering wanneer ’n lidmaat en/of
kerkvergadering beswaard voel 'n ernstige beswaar het oor ’n kerkvergadering se besluit.
2.1.4 Appèl kan ook teen die besluite van die Algemene Sinode ingebring word 28 ƌ 3URVHGXUHOH
EHVZDDULVµQEHVZDDULQWHUPHYDQµQNHUNRUGHOLNHSURVHGXUHOHRQJHU\PGKHLGW\GHQVƌYHUJDGHULQJ
van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
2.2. HERSIENING (REVISIE) VAN BESLUITE
2.2.1 Prosedure en hantering van hersiening (revisie)
2.2.1.1 1.2 Besluite wat geneem is, mag alleen na vooraf kennisgewing deur ’n lid van die vergadering
en met die toestemming van die vergadering, in hersiening (revisie) geneem word. Kennisgewing
geskied óf tydens die vergadering waar die besluit(e) geneem is óf in die agenda vir die volgende
vergadering. (Sien Reglement van Orde)
2.2.1.2 1.3 Hersiening (Revisie) kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat in die
bespreking van die saak waaroor dit gaan, aan sekere aspekte daarvan glad nie of nie voldoende
aandag gegee is nie en/of daar later inligting na vore gekom het en/of omstandighede sodanig verander
het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.
2.2.1.3 1.2.2 Die aansoek om hersiening (revisie) word op skrif gestel, aan die vergadering voorgelê en
die vergadering beslis met meerderheidstem of die hersiening (revisie) toegestaan word. Indien
toegestaan, is die saak weer oop vir bespreking. Die aansoek om hersiening (revisie) moet duidelik
aandui watter besluite van die vergadering ter sprake is en hoe die besluite moontlik gewysig kan word.
2.2.1.4 1.2.2 Indien toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering
tot ’n gewysigde of ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word of herroep word.
7\GHQV GLH EHKDQGHOLQJ YDQ GLH DDQVRHN RP KHUVLHQLQJ UHYLVLH  NDQ ތQ QXZH YRRUVWHO RI
amendement(e) opnuut ingedien word. Die vergadering kan tot ’n gewysigde of ander besluit kom, of
die vorige besluit kan gehandhaaf of herroep word.
2.2.1.5 2.3.2 Indien die hersieningsvoorstel (revisie) goedgekeur is, vervang dit die vorige besluit(e).
2.2.2. 2.1 Besluite tydens die vergadering:
2.2.2.1 2.1.1 Wanneer kennis van hersiening (revisie) met betrekking tot besluite van dieselfde
vergadering gegee word, word die redes verstrek waarom hersiening (revisie) aangevra word, maar ‘n
beredenering van die saak waaroor die besluit handel, word nie toegelaat nie.
2.2.2.2 2.1.2 Nadat kennis van hersiening (revisie) gegee is, besluit die vergadering of hersiening
(revisie) toegestaan word.
2.2.2.3 2.1.3 Indien hersiening (revisie) toegestaan word, word die besluit tydens die vergadering in
behandeling geneem op ތn tyd soos deur die voorsitter gereël.
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Vergelyk Artikel 23.4.
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2.2.3

Besluite van die verlede:

2.2.3.1 Kerkraadsvergaderings:
2.2.3.1.1 Wanneer kennis van hersiening (revisie) gegee word, word die redes verstrek waarom
KHUVLHQLQJ UHYLVLH DDQJHYUDZRUGPDDUތQEHUHGHQHULQJYDn die saak waaroor die besluite handel,
word nie toegelaat nie.
2.2.3.1.2 Nadat kennis van hersiening (revisie) gegee is, besluit die vergadering of hersiening (revisie)
toegestaan word.
2.2.3.1.3 Indien hersiening (revisie) toegestaan word, word die besluLWE\ތQYROJHQGHYHUJDGHULQJLQ
behandeling geneem.
2.2.3.2 2.2.2 Meerdere vergaderings:
2.2.3.2.1 Besluite van meerdere vergaderings word na vooraf skriftelike kennisgewing in behandeling
geneem.
2.2.3.2.2 Verslae van kommissies en beskrywingspunte waar nuwe aanbevelings oor vorige besluite
gemaak word, word geag genoegsame skriftelike kennisgewing van hersiening (revisie) te wees.
3. 8. BESWAARSKRIF LEERSTELLIGE BESWAAR (GRAVAMEN)
3.1 ‘n Beswaarskrif Leerstellige beswaar (gravamen) is ‘n ernstige beswaar teen ‘n besluit wat die
Algemene Sinode geneem het ten opsigte van 'n leerstellige aangeleentheid.
Benewens reg van appèl ‘n kerkordelike prosedurele beswaar of hersiening (revisie), kan ’n lidmaat of ’n
kerkvergadering wat 'n ernstige beswaar op grond van die Skrif en die Belydenis teen ’n besluit van die
Algemene Sinode het, die beswaar by wyse van ’n beswaarskrif skriftelike leerstellige beswaar
(gravamen) of beswaarskrif aan die Algemene Sinode voorlê.
3.2 Die Algemene Taakspan Regte besluit oor die ontvanklikheid van die beswaarskrif leerstellige
beswaar (gravamen) met verslag aan die Moderamen van die Algemene Sinode.
3.3 Indien die beswaarskrif leerstellige beswaar (gravamen) ontvanklik is, word dit vir oorweging aan die
volgende Algemene Sinode voorgelê.
3.4 Indien die beswaarskrif leerstellige beswaar (gravamen) nie ontvanklik is nie word die beswaarde
skriftelik in kennis gestel van die redes waarom die beswaarskrif leerstellige beswaar (gravamen) nie
ontvanklik is nie, na voorlegging verslag aan die Moderamen van die Algemene Sinode.
3.5 In gevalle waar leerstellige sake ter sprake is, kan die saak voor die Algemene Sinode met ‘n
tweederdemeerderheid na die sinodes vir bespreking oorweging verwys word.
3.6 Die gesamentlike volstrekte meerderheid van stemme van die afsonderlike sinodes is dan die
beslissing.
3.6.1 Waar ‘n besluit op hierdie wyse geneem is, val lidmate wat nie met die besluit saamstem nie in
by die sinodebesluit.
4. APPÈL
4.1 Algemene Sake
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4.1.1 ’n Lidmaat of ’n kerkvergadering wat 'n ernstige beswaar het op grond van die Skrif, die Belydenis
en/of die Kerkorde teen ’n besluit van ‘n kerkvergadering ‘n kerkraad, ring of sinode (streeksinode) kan
DSSqOE\µQPHHUGHUHNHUNYHUJDGHULQJWHHQGDDUGLHEHVOXLWDDQWHNHQ.
.HQQLVYDQDSSqOZRUGELQQHGDHQDGDWGLHEHVOXLWHYDQGLHNHUNYHUJDGHULQJLQZHUNLQJWUHH
ingedien.
'LHJURQGHYLUDSSqOZRUGELQQHGDHQDGLHNHQQLVJHZLQJYDQDSSqOLQJHGLHQE\GLHVNULEDYDQ
GLHNHUNYHUJDGHULQJE\ZLHGDDUDSSqODDQJHWHNHQZRUG
4.1.4 Appèl kan op grond van kerkordelike / prosedurele aangeleenthede teen besluite van die Algemene
Sinode ingebring word (vgl. Artikel 23).
$SSqOOH VLHQ ZRUGRSGLHYRRUJHVNUHZHZ\VH YJO$UWLNHO KDQWHHU
'DDUNDQQLHPHHUDVHHQNHHURRUGLHVHOIGHVDDNE\GLHVHOIGHYHUJDGHULQJDSSqODDQJHWHNHQZRUG
nie.
4.1.7 Waar die appellant deur die besluit van die algemeen sinodale appèlliggaam verontreg voel, kan die
appellant by die Moderamen van die Algemene Sinode met opgaaf van redes toestemming vra om op die
volgende Algemene Sinode ‘n beroep te doen.
:DQQHHU QDSSqOLQJHGLHQZRUGEHVOXLWGLHDSSqOOLJJDDPRRUGLHPRRQWOLNKHLGRPGLHXLWYRHULQJ
YDQGLHEHVOXLWRSWHVNRUW,QGLHQRSVNRUWLQJRRUZHHJZRUGYHUNU\GLHDSSqOOLJJDDPGLHPHQLQJYDQ
die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde (in die geval van die Algemene Sinode, die
Moderamen van die Algemene Sinode) oor redes waarom die besluit nie opgeskort moet word nie en
neem daarna ‘n besluit.
4.1.9 3.3; 4.3; 5.3 'LH NHUNYHUJDGHULQJ RI V\ JHYROPDJWLJGH DSSqOOLJJDDP NDQ ZDDU WRHSDVOLN GLH
saak éérs vir herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil
bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van
Kerklike Geskille).
4.1.9.1 3.4; 4.4; 5.4 ,QGLHQJHVNLOEHVOHJWLQJQLHGLHJHZHQVWHUHVXOWDDWOHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.1.9.2 As deel van geskilbeslegting kan die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen
geappelleer word, eers deur die meerdere vergadering of sy gevolmagtigde versoek word om die
appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit nie na bevrediging van die appellant
JHZ\VLJZRUGQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW 29
4.2 4. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE KERKRAAD
4.2.1 4.1 Lidmate van die gemeente wat 'n ernstige beswaar het op grond van die Skrif, die Belydenis
en/of die Kerkorde teen ’n besluit van die kerkraad, kan binne die toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3
7.2 en 7.3 hieronder) skriftelik by die ring daarteen appelleer. Die appellant gee daarvan kennis aan die
kerkraad.
4.2.2 4.2 'LHJURQGHYLUDSSqOof beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die ring of
V\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPJHVWXXU
4.2.3 Die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, kan eers besluit om
die appellant aan te hoor (vgl. Regl 19.5.6.). Indien die kerkraad of sy gevolmagtigde besluit om eers
29
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die appellant aan te hoor, word die ring of sy gevolmagtigde binne 14 dae na die ontvangs van die
NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO GDDUYDQ LQ NHQQLV JHVWHO 'LH ULQJ RI V\ JHYROPDJWLJGH EHSDDO GLH
tydsraamwerke waarbinne so ‘n gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die ring of sy gevolmagtigde
kan ‘n persoon of persone aanwys om die ontmoeting as waarnemer by te woon.
4.2.4 4.3 'LHNHUNYHUJDGHULQJRIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil verwys
(vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
4.2.4.1 Indien die optrede waarna in 4.2.4 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.2.4.2 As deel van die optrede waarna in 4.2.4 verwys word, geskilbeslegting kan die kerkvergadering
wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, eers deur die meerdere vergadering of sy
gevolmagtigde versoek word om die appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit
QLHQDEHYUHGLJLQJYDQGLHDSSHOODQWJHZ\VLJZRUGQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW30
4.3. 4. APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE RING OF SY GEVOLMAGTIGDE
4.3.1 4.1 Lidmate of ’n kerkraad van ’n ringsgemeente wat 'n ernstige beswaar het op grond van die
Bybel, die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die ring of sy gevolmagtigde, kan binne
die toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3 7.2 en 7.3 hieronder VNULIWHOLNE\GLHVLQRGHGDDUWHHQDSSqO
aanteken. Die appellant gee daarvan kennis aan die ring.
4.3.2 4.2 'LHJURQGHYLUDSSqO- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die sinode
RIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPJHVWXXU
4.3.3 Die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen geappelleer word, kan eers besluit om
die appellant aan te hoor. Indien die ring of sy gevolmagtigde besluit om eers die appellant aan te hoor,
ZRUGGLHVLQRGHRIV\JHYROPDJWLJGHELQQHGDHQDGLHRQWYDQJVYDQGLHNHQQLVJHZLQJYDQDSSqO
daarvan in kennis gestel. Die sinode of sy gevolmagtigde bepaal die tydsraamwerke waarbinne so ‘n
gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die sinode of sy gevolmagtigde kan ‘n persoon of persone
aanwys om die ontmoeting as waarnemer by te woon.
4.3.4 4.3 Die keUNYHUJDGHULQJRIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil bemiddeling
en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
4.3.4.1 4.4 Indien die optrede waarna in 4.3.4 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.3.4.2 As deel van die optrede kan die kerkvergadering wat die besluit geneem het waarteen
geappelleer word, eers versoek eers deur die meerdere vergadering of sy gevolmagtigde versoek word
om die appellant aan te hoor en die besluit reg te stel. Indien die besluit nie na bevrediging van die
DSSHOODQWJHZ\VLJZRUGQLHJDDQGLHDSSqO voort. 31
4.4 5. APPÈL TEEN BESLUITE VAN ‘N SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE
4.4.1 5.1 Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring YDQƌVLQRGHwat 'n ernstige beswaar het op grond van die
Bybel, die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van 'n sinode of sy gevolmagtigde, kan binne
die toegelate tyd (vergelyk 4.1.2 en 4.1.3 ) skriftelik by die Algemene Sinode daarteen appelleer. Die
appellant gee daarvan kennis aan die sinode.
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4.4.2 5.2 'LH JURQGH YLU DSSqO- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die
Algemene Sinode gestuur.
4.4.3 5.3 'LHNHUNYHUJDGHULQJRIV\JHYROPDJWLJGHDSSqOOLJJDDPNDQZDDUWRHSDVOLNGLHVDDNppUVYLU
herderlike sorg, versoeningsaksie, kerklike mediasie of die hantering daarvan as ‘n geskil bemiddeling
en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille).
4.4.3.1 5.4 Indien die optrede waarna in 4.4.3 verwys word geskilbeslegting nie die gewenste resultaat
OHZHUQLHJDDQGLHDSSqOYRRUW
4.4.4 Die sinode wat die besluit geneem het of sy gevolmagtigde, waarteen geappelleer word, kan eers
besluit om die appellant aan te hoor (vgl. Regl 19.5.6). Indien die sinode of sy gevolmagtigde besluit
om eers die appellant aan te hoor, word die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde binne 14 dae na die
ontvangs van die kennisgewiQJ YDQ DSSqO GDDUYDQ LQ NHQQLV JHVWHO 'LH $OJHPHQH 6LQRGH RI V\
gevolmagtigde bepaal die tydsraamwerke waarbinne so ‘n gesprek of ontmoeting moet plaasvind. Die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde kan ‘n persoon of persone aanwys om die ontmoeting as
waarnemer by te woon.
4.4.5 5.5 'LH EHVOLVVLQJ YDQ GLH $OJHPHQH 6LQRGH RI V\ JHYROPDJWLJGH DSSqOOLJJDDP LV ILQDDO WHQ
opsigte van daardie aangeleenthede wat tot sy bevoegdheid behoort.
4.5 APPÈL PROSEDURELE BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE OF SY
GEVOLMAGTIGDE
4.5.1 Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring of ’n sinode wat op grond van prosedurele ongerymdhede volgens
die Kerkorde ernstig beswaard is beswaard voel (sien 3.5) op grond van die Kerkorde teen die oor
besluit(e) van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde kan binne 21 dae nadat die notule van die
vergadering beskikbaar is, die toegelate tyd skriftelik ‘n beswaar by die Algemene Sekretaris indien.
appèl aanteken en gee kennis hiervan aan die Algemene Sekretaris. Die Algemene Sekretaris stel die
moderatuur in kennis van die prosedurele beswaar wat ontvang is en stuur dit aan die skriba van die
Algemene Taakspan Regte.
4.5.2 Die beswaargronde met motivering word skriftelik binne 10 dae ná die kennisgewing van die
beswaar aan die Algemene Sekretaris verskaf. JURQGHYLUDSSqO DSSqOVWXNZDWODWHURSGLHNHQQLVJHZLQJ
volg, word aan die Algemene Sekretaris gestuur. Die Algemene Sekretaris stuur die JURQGHYLUDSSqO
skriftelik gemotiveerde beswaargronde aan die Algemene Taakspan Regte. gevolmagtigde
appèlliggaam.
4.5.3 By ontvangs van die prosedurele beswaar kan die ATR besluit om die moderatuur te versoek om
met die beswaarde (s) te ontmoet ten einde die aangeleentheid te bespreek en tot ‘n moontlike vergelyk
te kom oor die beswaargronde en die hantering daarvan. Indien daar nie ‘n bevredigende ooreenkoms
bereik word nie, gaan die formele hantering van die beswaar voort.
4.5.3 Die aanvanklike kennisgewing van appèl en/of latere gronde vir appèl, is slegs ter insae vir die
vergadering wat die appèl hanteer, totdat die appèl afgehandel is en die verslag van die appèlliggaam
voor die betrokke vergadering gedien het.
4.5.4 By die ontvangs van die beswaar oor prosedurele ongerymdhede wys die Algemene Taakspan
Regte ‘n onafhanklike tribunaal van minstens drie persone aan om die beswaar te oorweeg. Die
tribunaal van minstens drie persone word saamgestel uit regspraktisyns wat NG lidmate is en ten minste
een kerkregkundige wat nie lid was van die betrokke vergadering nie. Indien nodig word die lede van
die tribunaal deur die Algemene Sinode vergoed. Daar mag egter nooit meer kerkregkundiges as
regspraktisyns in die tribunaal wees nie.
4.5.5 Die tribunaal oorweeg die skriftelik gemotiveerde beswaargronde nadat die skriftelike
kommentaar (repliek) van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde verkry is.
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4.5.5.1 Die tribunaal oordeel oor die dringendheid van die beswaar. Indien die tribunaal oordeel dat die
beswaar sonder nadelige gevolge vir die kerk kan oorstaan na die volgende vergadering van die
Algemene Sinode stel die tribunaal die persoon wat die prosedurele beswaar ingedien het, asook die
ASM, in kennis daarvan en sien die Algemene Sekretaris toe dat die saak op die agenda van die
volgende Algemene Sinode geplaas word.
4.5.6 Indien die tribunaal van mening is dat die aangeleentheid dringend hanteer moet word, neem hy
dit in behandeling en kom tot ‘n bevinding en stel die persoon wat die beswaar ingedien het, asook die
ASM, in kennis van die bevinding.
4.5.7 Die bevinding van die tribunaal is finaal.
4.5.8 Maatreëls tot beskikking van die tribunaal.
4.5.8.1 In geval van ernstige prosedurele foute wat die betrokke besluit(e) onwettig maak word die
besluit(e) ter syde gestel.
4.5.8.2 In geval van prosedurele foute wat nie die integriteit van die besluit aantas nie, word die
Algemene Sinode gewys op die prosedurele fout wat gemaak is.
4.5.8.3 In die geval van geen wesentlike prosedurele foute nie, word die beswaar van die hand gewys.
4.6. 7. HANTERING VAN APPÈL DEUR KERKVERGADERINGE OF HULLE GEVOLMAGTIGDE
APPÈLLIGGAME
4.6.1 7.1 Indien ’n kerkvergadering nie self ’n DSSqORIEHVZDDUDDQKRRUQLHZRUG’n DSSqOOLJJDDPYDQ
minstens drie lede deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde DDQJHZ\VRPGLHDSSqOWHKDQWHHU
'LH DSSqOOLJJDDP NDQ NXQGLJHOLGPDWH NR|SWHHU 'LHYHUJDGHULQJYDQ GLH DSSqOOLJJDDPLV ’n geslote
vergadering.
4.6.2 7.2 ’n Lidmaat of ’n kerkvergadering wat ’n DSSqOVWXNZLOLQGLHQPRHWELQQH21 dae nadat die
vergadering se goedgekeurde notule beskikbaar gestel is, of nadat die bevindinge van ’n tug- en/of
dissiplinêre ondersoek bekend gemaak is, by die meerdere vergadering daarvan kennis gee. In die
JHYDO YDQ µQ NHUNUDDG PRHW GLH NHQQLVJHZLQJ YDQ DSSqO ELQQH  GDH QDGDW GLH EHVOXLW JHQHHP LV
ingedien word.
4.6.3 7.3 Die appellant of beswaarde PRHWELQQHGDHQDGDWGDDUNHQQLVYDQDSSqOJHJHHLVDDQ
GLH DSSqOOLJJDDP ¶Q VNULIWHOLNH XLWHHQVHWWLQJ YDQ GLH JURQGH YDQUHGHV YLU GLH DSSqO WHU VDNH
GRNXPHQWDVLHLQJHVOXLW YRRUVLHQDQGHUVYHUYDOGLHUHJRSDSSqO
4.6.4 7.4 In terme van Artikel 65.2 en 65.3 van die Kerkorde kan daar oor leerstellige sake en
bevoegdheidsaangeleenthede van gelegitimeerdes tot by die Algemene Sinode geappelleer word. Oor
ander sake wat met die tug verband hou, kan daar nie verder as die sinode geappelleer word nie.
4.6.5 7.5 'LHVNULEDYDQGLHDSSqOOLJJDDPvoorsien die kerkvergadering, of sy gevolmagtigde, teen wie
VHEHVOXLWGDDUJHDSSHOOHHUZRUGYDQGLHJURQGHYDQDSSqOHQ verkry binne 21 dae nadat die gronde
YDQUHGHVYLU GLH DSSqO LQJHGLHQLV GLH NHUNYHUJDGHULQJ ZDW GLH EHVOXLW H  JHQHHP KHW VH VNULIWHOLNH
reaksie daarop (ter sake dokumentasie, waaronder alle dokumente, notules, transkripsies, ensovoorts,
moet ingesluit ZRUG HQEHVRUJGLWDDQGLHDSSqOOLJJDDP
'LHVNULEDYDQGLHDSSqOOLJJDDPvoorsien die kerkvergadering, of sy gevolmagtigde teen wie se
besluit daar geappelleer word , asook enige ander partye (bv. klaer of aangeklaagde in die geval van
‘n tugsaak) YDQGLHJURQGHYDQDSSqOHQ YHUNU\ELQQHGDHQDGDWGLHJURQGHYDQUHGHVYLUGLHDSSqO
ingedien is, die kerkvergadering wat die besluit(e) geneem het, asook enige ander party betrokke, se
skriftelike reaksie daarop (ter sake dokumentasie, waaronder alle dokumente, notules, transkripsies,
HQVRYRRUWVPRHWLQJHVOXLWZRUG HQEHVRUJGLWDDQGLHDSSqOOLJJDDP
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'LHDSSHOODQWZRUGE\GLHLQGLHQLQJYDQGLHDSSqOLQNHQQLVJHVWHOGDWLQGLHQGLHDSSqOYDQGLH
hand gewys word, die uiteindelike koste 32 van die saak van die appellant gevorder mag word, indien
GLHEHWURNNHDSSqOOLJJDDPVyEHVOXLW'LHDSSHOODQWPRHWVNULIWHOLNHLQVWHPPLQJPHWGLHUHsOLQJEHWXLJ
,QGLHQGLHDSSHOODQWGLWQLHGRHQQLHYHUYDOGLHDSSqO'LHDSSHOODQWLVJHUHJWLJRPYRRUDI’n aanduiding
te kry van die beraamde koste.
  'LH DSSqOOLJJDDP YHUJDGHU ELQQH  GDH QD GLH RQWYDQJV van die antwoord van die
kerkvergadering wat die besluit geneem het, op die DSSqOstuk of beswaarskrif en beslis so spoedig
moontlik daaroor.
4.6.9 7.8 'LHDSSqORQGHUVRHNJHVNLHGRSJURQGYDQGLHVNULIWHOLNHXLWHHQVHWWLQJYDQGLHDSSHOODQWVH
JURQGH YLU DSSqOronde (met ter sake dokumentasie) en op grond van die skriftelike reaksie van die
NHUNYHUJDGHULQJRSGLHDSSHOODQWVHJURQGHYLUDSSqOgronde (met ter sake dokumentasie).
$SSqOOHPHWEHWUHNNLQJWRWSURVHGXUHOHIRXWHHQWXJGLVVLSOLQHYDQLQGLYLGXHZRUGLQµQJHVORWH
YHUJDGHULQJKDQWHHU:DQQHHUGLHDSSqODIJHKDQGHOLVLVGLHDSSqOGLHJURQGHYLUGLHDSSqOGLHUHDNVLH
van die kerkvergaderinJDVRRNGLHQRWXOHVYDQGLHDSSqOOLJJDDPWHULQVDHYLUHQLJHLHPDQGZDWPHW
opgaaf van redes insae sou wou hê. Sulke inligting sal nie sonder baie goeie redes weerhou word nie.
4.7 9. MIDDELE TOT BESKIKKING VAN ’N APPÈLLIGGAAM
4.7.1 9.1 Na oorweging van ’n DSSqONDQGLHDSSqOOLJJDDPGLHDSSqORSHHQYDQGLHYROJHQGHZ\VHV
hanteer:
4.7.1.1 9.1.1 GLHDSSqOJHKHHORIJHGHHOWHOLNWRHVWDDQRI
4.7.1.2 9.1.2 GLHDSSqOLQJHKHHORIJHGHHOWHOLNDIZ\VRI
4.7.1.3 9.1.3 LQGLHQGLHDSSqOEHUXVRS ZHVHQOLNHRQUHsOPDWLJKHGHVWHOGLHDSSqOOLJJDDPGLHEHVOXLW
van die betrokke kerkvergadering tersyde.
4.7.2 9.2 ,QGLHQGLHDSSqOOLJJDDPGLHDSSqOLQJHKHHORIJHGHHOWHOLNWRHVWDDQZRUGGLHEHWURNNHNHUNOLNH
vergadering se besluit/uitspraak, waar van toepassing, na die betrokke kerkvergadering of
gevolmagtigde ondersoekliggaam terugverwys vir hersiening.
4.7.3 9.3 In die geval van ‘n ondersoekliggaam, kan die kerkvergadering na wie die saak terugverwys
is, kan ތQQXZHJHYROPDJWLgde ondersoekliggaam aanwys om die saak van nuuts af te ondersoek.
4.8 10. BESLISSING VAN DIE APPÈLLIGGAAM
4.8.1 10.1 'LHDSSqOOLJJDDPNRPWRW¶QEHVOLVVLQJRRUGLHDSSqOHQQRWXOHHURRNGLHUHGH V GDDUYRRU
Die appellant en die kerkvergadering teen wie se besluit(e) geappelleer is, word skriftelik in kennis
gestel van die beslissing en die rede(s) daarvoor.
4.8.2 10.2 ,QGLHQGLHDSSqOEHWUHNNLQJJHKDGKHWRSGLHEHYRHJGKHLGYDQ¶QJHOHJLWLPHHUGHZRUGGLH
Algemene Taakspan Predikantesake binne 14 dae in kennis gestel van die beslissing van die
DSSqOOLJJDDP

67 BYBELGENOOTSKAP & BYBELVERTALING (A.6.3, bl. 491)
Die vergadering gee toestemming dat prof Francois Tolmie, ds. Dirk Gevers en prof Bernard
Combrink toeligting kan gee. Goedgekeur).
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'LH NRVWH YDQ ¶Q DSSqOVDDN ZRUG EHSHUN WRW GLH ELOOLNH NRVWH YHUERQGH DDQ GLH YHUJDGHU-, reis-,
duplisering- en administratiewe uitgawes.
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Francois Tolmie word aan die woord gestel. Hy gee ‘n kort oorsig van die verslag.
Dirk Gevers word aan die woord gestel. Prof Bernard Combrink word aan die woord gestel.
Die voorsitter bedank prof Bernard Combrink vir sy lewensbydrae ten opsigte van Bybelvertaling. Hy
bedank hom namens die NGK dat hy ‘n getroue dienskneg was, en dat ons hom eer. Die vergadering
sing hom toe: “Laat Heer U seën op hom daal”.
Die voorsitter dra dankbaarheid oor aan almal wat betrokke is by die totstandkoming van die Direkte
Vertaling.
1.3. AANBEVELINGS: BYBELVERTALING (A.6.3.2.3 bl. 491) - goedgekeur.
1.3.1 Vordering met die nuwe vertaalprojek (Direkte Vertaling).
Die Algemene Sinode neem met dank kennis dat die Direkte Vertaling (wat as die 2020-vertaling
bekend sal staan), teen Junie 2019 voltooi is en in November 2020 amptelik bekendgestel sal
word.
1.3.2 Gebruik van die 2020-vertaling (Direkte Vertaling).
1.3.2.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis dat die vertaling van die 2020-vertaling
(Direkte Vertaling) volgens die voorgestelde proses en vertaalopdrag plaasgevind het;
1.3.2.2 Die Algemene Sinode spreek opregte dank uit teenoor alle betrokkenes: die
%\EHOJHQRRWVNDSZDWSRVLWLHIUHDJHHUKHWRSGLHYHUVRHNRPƌQXZHYHUWDOLQJGLHRQJHYHHU
kerke wat aan die projek saamgewerk het en Prof. Bernard Combrink vir sy inspirerende visie
en onbaatsugtige ywer in die voltooiing van hierdie projek, saam met die redaksiekomitee en al
die vertalers;
1.3.2.3 In die lig van die noukeurige vertaalproses wat gevolg is, keur die Algemene Sinode die
2020-vertaling (Direkte Vertaling) amptelik goed, vir gebruik saam met die ander twee amptelike
vertalings, die 1953-vertaling en die 1983-vertaling;
 'LH $OJHPHQH 6LQRGH GRHQ ƌ EHURHS RS VLQRGHV ULQJH HQ JHPHHQWHV RP GLH vertaling (Direkte Vertaling) met entoesiasme in eredienste, kategese en Bybelstudie te gebruik,
en om in 2020 verbeeldingryke projekte te loods om die 2020-vertaling in gebruik te neem, onder
andere ook omdat dit saamval met die 200-jarige viering van die bestaan van die
Bybelgenootskap in Suid-Afrika.
1.3.2.5 Die Algemene Sinode besluit om 2020 as die “Jaar van die Bybel” te vier.
2.3 AANBEVELING: BYBELVERKLARING - goedgekeur.
Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ATBV om verdere ondersoek in te stel na die
elektroniese verryking van die 2020-vertaling (Direkte Vertaling) in samewerking met die BSA en
aan die volgende Sinode voorstelle voor te lê oor die beste manier waarop Bybelwetenskaplikes
van die NGK en die VGKSA hierby betrokke kan raak.
3.10 AANBEVELINGS: BYBELVERSPREIDING - goedgekeur.
3.10.1 Die Algemene Sinode spreek sy groot en opregte dank uit teenoor die leraars, gemeentes,
lidmate en akademici van die NG Kerk vir hul besondere en volgehoue ondersteuning van die
Bybelgenootskap deur gebede, bydraes, Bybelvertaling en die verspreiding van die Bybel.
3.10.2 Die Algemene Sinode van die NG Kerk versoek alle gemeentes en lidmate om deur
volgehoue gebed en finansiële ondersteuning aktief by die verskillende programme van die
Bybelgenootskap betrokke te wees. Die Sinode moedig gemeentes aan om tydens Pinkster en
op Bybelsondag spesiale kollektes vir Bybelverspreiding en Bybelvertaling op te neem.
3.10.3 Die Algemene Sinode moedig gemeentes en lidmate aan om die Bybel in die Jaar van die
Bybel 2020 gereeld te lees en deel te neem aan die twee miljoen Bybelverspreidingsprojek van
die Bybelgenootskap.
3.10.4 Die Algemene Sinode benoem die voorsitter en ondervoorsitter van die ATBV as die
verteenwoordigers van die NG Kerk op die Algemene Jaarvergadering van die
Bybelgenootskap.
4. REGLEMENT ATBV
4.3 AANBEVELING: REGLEMENT ATBV - goedgekeur.
Die Algemene Sinode neem kennis dat die gewysigde reglement van die ATBV by die verslag
van die ATR dien.
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5.2 AANBEVELINGS: FUNKSIONERING VAN STEUNSPAN (ATBV) - goedgekeur.
5.2.1 Personeel
Die Algemene Sinode wys die volgende lede aan om vir die volgende termyn op die ATBV te
dien:
5.2.1.1 Deur NG Kerk-dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite aanbeveel:
OT: Proff. LC Jonker (US), DJ Human (UP), Dr. L Sutton (UV)
NT: Prof. MJ Nel (US), Dr. H Janse van Rensburg (UP), Prof. DF Tolmie (UV)
5.2.1.2 Deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanbeveel:
Drs. QE Heine en F Sieberhagen (sekundus: Ds. Gerrie van Dyk)
5.2.2 Begroting (Goedgekeur)
Die Algemene Sinode begroot vir die werksaamhede van die ATBV.
Dr Claasen tref reëlings vir more rondom die hantering van bagasie.
Kobus Stapelberg doen die tafelgebed.
Die vergadering verdaag om 18:05.

SESSIE 21
Die voorsitter stel prof Kobus Schoeman aan die woord.

68 SCENARIO BEPLANNING – vervolg
Kobus Schoeman verwys na ‘n scenario. Hy stel vir Marius Oosthuizen aan die woord en hy wys ‘n
YLGHRRRUƌGURRPVFHQDULRYLUGLH1*.
Tafelgesprek: Wat maak die scenario van die video by julle los?
Marius Oosthuizen vra dat die vergadering hulle selfone sal uithaal en deelneem aan die gesprek.
www.menti.com kode:649242
Tafelgesprek: Wat moet die gemeente doen om hierdie droom scenario te verwesenlik?
Kobus Schoeman verduidelik dat die proses ten opsigte van ƌGURRPVFHQDULRYLUGLH1*.KLHUQD
deur die ASM gefasiliteer gaan word.
Die voorsitter bedank Kobus Schoeman en Marius Oosthuizen vir die besondere manier van hulle
aanbieding.

69 TYDELIKE TAAKSPAN KERKVERBAND (verslag A.3.3) los stuk.
Dr Barry Tolmay hanteer die verslag.
BESKRYWINGSPUNT B9: Samestelling van die Algemene Sinode. (Moderamen: Namibië) bl. 524.
Nie goedgekeur nie.
3 SAMESTELLING EN FREKWENSIE VAN VERGADERINGS - goedgekeur met twee-derde
meerderheid.
(Word verwys na TTR om nuwe besluite in die Kerkorde op te neem.)
1. Die Algemene Sinode vergader elke vier jaar.
2. Die vergadering van die Algemene Sinode bestaan uit 'n maksimum van 370 afgevaardigdes
wat sover moontlik saamgestel word uit 'n gelyke aantal predikante en kerkraadslede.
3. 200 afgevaardigdes wat uit 20 persone per samestellende sinode saamgestel word, waarvan
die helfte verkieslik jonger as 40 jaar moet wees.
4. 160 afgevaardigdes word proporsioneel volgens die aantal belydende lidmate van elke
samestellende sinode aangewys.
5. Die Algemene Kuratorium wys 10 afgevaardigdes uit die 5 opleidingsentra met volle
sittingsreg aan. Hierdie persone word addisioneel bygetel by die getal afgevaardigdes uit die
betrokke samestellende sinodes.
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6. Diversiteit ten opsigte van geslag en ouderdom word in ag te neem met die saamstelling van
afvaardigings.
4 SAMESTELLING VAN DIE ASM - goedgekeur.
1. Sinodes besluit self oor die wyse waarop hulle afvaardiging saamgestel word.
2. Sinodes hoef nie hulle afvaardiging saam te stel slegs uit persone wat na die vergadering van
die Algemene Sinode afgevaardig is nie.
3. Sinodes word sterk aangemoedig om diversiteit in ag te neem met die samestelling van die
ASM. Dit sluit onder andere in dat kerkraadslede, vroue en jong leiers ingesluit word.
7 SAMESTELLING VAN TAAKSPANNE VAN DIE ASM - goedgekeur.
1. Taakspanne word deur die ASM saamgestel uit kundige persone in oorleg met die
samestellende sinodes.
2. Die ASM besluit of ‘n taakspan sinodaal saamgestel moet word.
3. Taakspanne kan verdere kundiges koöpteer in oorleg met die ASM en Bedryfspan (vir
begrotingsdoeleindes).
4. Die Algemene Bestuurder sien toe dat taakspanne hulle werk koördineer en organiseer.
5. Die ASM roep ‘n operasionele span saam wat toesien dat die werk van die Algemene Sinode
deurvloei na die samestellende sinodes.
6. Die Algemene Bestuurder konsulteer met sinodes indien daar vakatures op taakspanne
ontstaan.
Punt 9 van die verslag (Ombudsfunksie) word na die TTR verwys.
Dewyk Ungerer lig die vergadering toe rondom punt 10 - Oorgangsreëlings.
10 OORGANGSREËLINGS - goedgekeur.
1. Wysig Artikel 40.3 met die volgende:
40.3. Die ASM konstitueer aan die einde van die AS vergadering.
(Goedgekeur met 2/3 meerderheid.)
2. Die huidige Artikel 40.3 geld tans en moet uitgevoer word. (Kennis geneem)
3. Die AS skort tydelik die huidige Reglement 1 op in terme van die ASM se samestelling en
wys die ASM as volg aan:
3.1. Vyf lede van elke sinode.
3.2. Die Moderatuur wat verkies is, vorm deel van die ASM.
3.3. Wes-Kaap moet nog drie lede aanwys en Noordelike Sinode nog vier lede.
(Goedgekeur met ‘n 2/3 meerderheid.)
4. Die ASM konstitueer vroeg November onder leiding van die verkose Moderatuur.
5. Tydens die konstituering word:
5.1. Die personeel deur die onderskeie Sinode gefinaliseer en bekragtig.
5.2. Word die Moderatuur uitgebrei met drie addisionele lede (vanuit die ASM).
6. Die AS gee opdrag aan die ASM om aan die hand van die beginsels soos aanvaar in die
Verslag, die betrokke reglement te wysig.
7. Die AS keur goed dat wanneer die gewysigde reglement deur die ASM aanvaar word, dit die
huidige reglement vervang.
11 VOORSTEL: WYSIGING VAN ARTIKEL 43 - goedgekeur met 2/3 meerderheid.
Bestaande Artikel 43

Nuwe Artikel 43

43.1

Die taak en funksie van die
Algemene Sinode

43.1

43.1.1

dit wat uitdrukking gee aan die Kerk
se gemeenskaplike identiteit in terme
van Woord, Belydenis, Kerkorde,
roeping en beleid;

43.1.1 dit wat uitdrukking gee aan die Kerk se
gemeenskaplike identiteit in terme van
Woord, Belydenis, Kerkorde, roeping en
beleid; (Goedgekeur)

43.1.2

dit wat die Kerk se nasionale en
internasionale ekumeniese
verhoudinge raak;

43.1.2 dit wat die Kerk se ekumeniese
verhoudinge raak; (Goedgekeur)

Tot die taak en funksie van die Algemene
Sinode behoort: (Goedgekeur)
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43.1.3

dit wat die Kerk se publieke getuienis
op nasionale en internasionale
gebied raak (vergelyk Artikel 67.4
van die Kerkorde);

43.1.3 dit wat die Kerk se publieke getuienis op
nasionale en internasionale gebied raak
(vergelyk Artikel 67.4 van die Kerkorde);
(Goedgekeur)

43.1.4

die viering van die Kerk se onderlinge
verbondenheid;

43.1.4 die viering van die Kerk se onderlinge
verbondenheid, eenheid en diversiteit;
(Goedgekeur)
43.1.5 die bevordering van sinergie tussen
samestellende sinodes ten opsigte van
roeping en getuienis(Goedgekeur)

die aanwysing van die
Bybelvertaling(s) wat amptelik
gebruik moet word;
die vasstelling van die
Belydenisskrifte ooreenkomstig
Artikel 44, die Kerkorde, die liturgiese
formuliere en gebruike, die
liederebundel(s) en die liturgiese
grondlyne vir eredienste;
die vasstelling van die formele
vereistes vir die opleiding van die
predikante;

43.1.6 die aanwysing van die amptelike
Bybelvertaling(s); (Goedgekeur)

43.1.8

die administrasie van vaste eiendom
en fondse van die Algemene Sinode ;

43.1.9 die administrasie van vaste eiendom en
fondse van die Algemene Sinode;
(Goedgekeur)

43.1.9

die beheer oor algemene kerklike
media;

43.1.10 die oorsig en instandhouding van 'n
konstruktiewe werksverhouding met die
kerklike maatskappye; (Goedgekeur)

43.1.5
43.1.6

43.1.7

43.1.7 die vasstelling van die Belydenisskrifte
en die Kerkorde; (Goedgekeur)

43.1.8 die vasstelling van die vereistes vir
teologiese opleiding, legitimasie en
akkreditasie; (Goedgekeur)

43.1.10 GLHKDQWHULQJYDQDSSqOVDNHZDWYRRU GLHKDQWHULQJYDQDSSqOVDNHZDWYRRUGLH
die Algemene Sinode gebring word.
Algemene Sinode gebring word.
(Goedgekeur)
43.2

Die agenda van die Algemene Sinode
word bepaal deur die sake soos in
hierdie artikel beskryf (Goedgekeur)

43.2.1 Die Algemene Sinode hanteer nie sake
wat deur gemeentes, ringe en die
samestellende sinodes hanteer kan word
nie. (Goedgekeur)
43.2.2 Die agenda van die Algemene Sinode
word aangevul uit sake wat deur die
sinodes verwys word en wat uit die werk
van die ASM voortspruit, met dien
verstande dat dit nie die mandaat van
artikel 43 oorskry nie. (Goedgekeur)
43.3

Die Algemene Sinode gee 'n mandaat
aan die ASM om as gevolmagtigde die
werksaamhede, bedieningsprioriteite,
besluite, opdragte en bedryfsake van die
AS uit te voer aan die hand van die
toepaslike reglemente vir die AS en
ASM. (Goedgekeur)
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5. Die sinode keur die gewysigde Artikel 43 goed. (Goedgekeur).
6. Die sinode keur die oorgangsreëlings in punt 10 goed. (Afgehandel.)
7. Die sinode wys Lourens Bosman en Charl Stander aan om reglemente vir die Algemene
Sinode en ASM voor te berei vir goedkeuring by die eerste ASM vergadering.
(Goedgekeur)
8. Die sinode versoek die Algemene Taakspan Regte om reglement 9 te hersien met
vergaderingsprosedures wat die AS in staat sal stel om in lyn met die nuwe reglement te
vergader. (Nie goedgekeur nie – teruggetrek deur die Taakspan.)
Die voorsitter spreek sy dank aan die Taakspan Regte en Taakspan Kerkverband uit.

70 TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 - los stuk)
Dewyk Ungerer hanteer die verslag.
1. Opdrag: Adviseer die taakspan kerkverband insake die wysiging van artikel 43.
1.1.2 $DQEHYHOLQJ'LH$6EHYHVWLJGDWVLQRGHVULQJHZDWLQƌVWDDWEXLWHGLH56$IXQNVLRQHHU
die openbare getuienis en die verhouding en ooreenkomste met daardie staat en ander
lewensverbande, namens die kerkverband behartig. (Goedgekeur met 2/3 meerderheid.)
3.2 Artikel 36 en 37 (ATR verslag)
'LH775KHWƌDPHQGHPHQWRSGLHZ\VLJLQJYDQ$UWLNHOHQ $75YHUVODJE\ODDJDJHQGDbl.
361-362, aanbeveling 1.4 en 1.5) ontvang.
3.2.1 Aanbeveling: Die TTR versoek die AS om aanbevelings 1.4 en 1.5 (Agenda p 361 en 362)
terug te trek. (Goedgekeur.)
4. Reglemente
4.1 Reglement 3 (Agenda, bl. 362).
Charl Stander hanteer die verslag.
4.1.1 Aanbeveling: Die AS keur die volgende wysigings goed ten opsigte van Reglement 3:
Goedgekeur.
REGLEMENT 3
REGLEMENT VAN ORDE
INLEIDING
Kerklike vergaderinge behandel sake vanuit kerklike perspektief, in die lig van die Woord van God en
op kerklike wyse (artikel 22.1). Die Algemene Sinode (asook alle ander vergaderinge van die kerk) is
vergaderings waar Christus die kerk deur Woord en Gees lei.
1.

OPENING EN KONSTITUERING

1.1

Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos vooraf deur die moderamen bepaal. Die
ontwerpspan (of projekspan) wys iemand aan om die opening van die vergadering te behartig.
afgevaardigde predikant met die langste diens wat die oudste in jare is, open die vergadering en
gaan voor totdat die moderator verkies is. Die algemene sekretaris neem leiding help met die
konstituering van die vergadering en die verkiesing van die moderator. By ’n buitengewone
Algemene Sinode tree die voorsitter van die moderamen op as voorsitter.
Die berekening van elke samestellende sinode se die afvaardiging per sinode op grond van
artikel 38.1.2 van die Kerkorde geskied deur die moderamen aan die hand van artikel 38.1 van
die Kerkorde. Geloofsbriewe van afgevaardigdes moet die algemene sekretaris minstens drie
maande voor die aanvang van die vergadering bereik. Gewysigde geloofsbriewe kan tot die
aanvang van die vergadering ingedien word. By konstituering word die geloofsbriewe ter tafel

1.2

25
geneem. By ’n buitengewone Algemene Sinode word geloofsbriewe en verslae ingedien soos
deur die moderamen bepaal. en dien alleen die sake waarvoor die buitengewone Algemene
Sinode byeengeroep is.
1.3 Die vergadering word deur die algemene sekretaris voorsitter as wettig gekonstitueer verklaar
soos saamgestel uit die afgevaardigdes wie se geloofsbriewe ingedien is. Die meerderheid van
die afgevaardigdes na die vergadering ingevolge Artikel 38.1 van die Kerkorde vorm die kworum.
1.4 Na konstituering van die Algemene Sinode word die moderatuur verkies. vir die duur van die
vergadering.
1.4.1 Die verkiesing van die moderatuur geskied uit vanaf afsonderlike nominasielyste. Die opneem
en tel van die stemme word aan ’n kommissie/stemtellers opgedra wat vooraf deur die
Projekspan Agenda Algemene Sinode benoem is.
1.4.2 Die moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ’n moderator, assessor en aktuarius. Die
algemene sekretaris tree met adviserende stem as skriba van die vergadering op. Die
moderatuur word tydens die vergadering deur die moderators/voorsitters op versoek van die
moderatuur of wanneer die vergadering so versoek van die onderskeie samestellende sinodes
bygestaan.
1.4.3 Lede van die moderatuur kan nie by meer as twee agtereenvolgende vergaderings gekies word
om in dieselfde posisie te dien nie. 33 Die persoon kan daarna wel in een van die ander posisies
verkies word.
1.5 Die vergadering word met oop deure gehou, tensy die vergadering anders besluit.
1.6 Elke sittingsdag word op ’n gepaste wyse geopen met Skriflesing en gebed en afgesluit met
gebed.
1.7 ’n Lid van die vergadering moet vooraf verskoning maak indien die persoon vir ’n deel van die
vergadering afwesig gaan wees. ’n Sekundus kan in die persoon se plek verskyn. Geen lid mag
sonder verlof die vergadering verlaat nie.
2. BUITENGEWONE ALGEMENE SINODE
2.1 Die moderamen van die Algemene Sinode (ASM) het die reg om 'n buitengewone sinode byeen te
roep met skriftelike kennisgewing van vier weke aan al die samestellende sinodes en mag in
onvoorsiene omstandighede die sinode uit stel.
2.2 'n Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode konstitueer met dieselfde personeel as by
verdaging van die vorige gewone sitting. Dit staan samestellende sinodes egter vry om die
afvaardiging aan te vul. In alle gevalle moet geloofsbriewe ingehandig word.
2.3 Die voorsitter van die moderamen van die Algemene Sinode lei die vergadering en gaan ook in die
opening voor.
2.4 Die buitengewone Algemene Sinode kan net die sake hanteer waarvoor die buitengewone Algemene
Sinode byeen geroep is.
3.
3.1

3.2
3.3
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BEHANDELING VAN SAKE
Die Projekspan Agenda Algemene Sinode, deur die moderamen saamgestel, stel die agenda vir
die vergadering saam en dra sorg dat die agenda, indien enigsins moontlik, ses weke voor die
vergadering elektronies aan die in die hande van die afgevaardigdes beskikbaar gestel word.
Harde kopieë van die agenda word ter vergadering beskikbaar gestel of kan vooraf deur
samestellende sinodes aangevra word soos benodig. Vóór die vergadering word die agenda en
ná die vergadering word die handelinge aan alle diensdoende predikante van die Kerk, sowel as
gemeentes, amptenare en belanghebbende instansies, gestuur. Die agenda en handelinge kan
in gedrukte en/of elektroniese formaat versprei word.
Die verslag van die Projekspan Agenda Algemene Sinode word ter aanvang van die vergadering
in behandeling geneem.
Die algemene sekretaris maak aantekeninge van sake wat op meer as een plek in die agenda
voorkom en stel hierdie aantekeninge tot beskikking van die voorsitter.

Vanaf Algemene Sinode 2011 is hierdie voorskrif ook op die verkiesing van die aktuarius van toepassing.
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3.4

By die behandeling van sake neem die voorsitter die orde in ag wat die geskikste voorkom. Die
voorsitter dra die sake wat behandel moet word, duidelik voor, gee die nodige inligting en kan,
as die saak dit vereis, wenke aan die hand doen om die vergadering te help om tot ’n beslissing
te kom.
3.5 Die voorsitter kan, met instemming van die vergaderLQJƌRUGHUHsOLQJWUHIRPLQGLHVWHPPLQJRRU
die amendemente af te wyk van die volgorde waarin die amendement ingedien is. Die voorsitter
kan ook versoek dat die voorsteller van die aanbeveling en die voorstellers van amendemente
die geleentheid kry om die amendemente te konsolideer.
3.6 Die voorsitter neem ’n saak wat op meer as een plek in die agenda voorkom, op die mees sinvolle
plek in behandeling en handel, indien enigsins moontlik, die saak daar af. Waar dieselfde saak
elders voorkom en afgehandel is, word slegs die opskrif aangegee en deur middel van die
betrokke bladsyverwysing aangedui waar dit reeds afgehandel is.
3.7 In gevalle wat op die orde van die vergadering betrekking het en waarvoor geen voorsiening in
hierdie reglement gemaak word nie, handel die voorsitter volgens gebruik en eie oordeel. As
enige lid teen hierdie handelswyse beswaar het, word dit aan die beslissing van die vergadering
onderwerp.
3.8 Elke lid van ’n vergadering moet by deelname aan die bespreking die voorsitter aanspreek.
3.9 By die behandeling van sake is elke lid op een ’n spreekbeurt geregtig, tensy die vergadering
anders besluit. Niemand mag buite ’n toegekende spreekbeurt en/of sonder verlof van die
voorsitter praat nie. As twee of meer lede gelyk opstaan, beslis die voorsitter wie die eerste aan
die woord kom.
3.10 Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een spreekbeurt oor dieselfde saak nie,
behalwe wanneer die persoon die aandag van die voorsitter wil vestig op ’n afwyking van die
reglement van orde, óf met die verlof van die vergadering óf om as voorsteller of as indiener van
'n amendement, of iemand wat ‘n amendement ingedien het repliek te lewer.
3.11 Die voorsitter het die reg om, wanneer na eie oordeel die saak onder behandeling genoegsaam
bespreek is, dit aan die vergadering te stel of daar nie tot stemming oorgegaan kan word nie.
3.12 Indien die vergadering goeie rede het om, tydens 'n verslag of debat, te vermoed dat 'n besluit
of standpunt moontlik tot groot verdeeldheid in die kerk kan lei, kan die vergadering vóór die
finale besluitneming een van die volgende opsies uitoefen:
3.12.1 die saak word tydens die vergadering verwys na die tien samestellende sinodes se onderskeie
afvaardigings vir besinning en konsultasie met terugvoer aan die vergadering.
3.12.2 die saak word verwys na die tien samestellende sinodes om in die reses daarmee te gaan werk
in die gemeentes en sinodale strukture met verslag aan die toepaslike taakspan van die
Algemene Sinode.
3.12.3 Opsies 3.12.2 kan slegs uitgeoefen word indien opsie 3.12.1 nie tot konsensus gelei het nie.
4.

VOORSTEL EN AMENDEMENT(E)

4.1 Die Algemene Sinode neem bindende besluite oor die sake wat in artikel 43 van die Kerkorde
beskryf word.
4.2 Indien die Algemene Sinode goeie rede het om te vermoed dat ‘n besluit of standpunt moontlik tot
groot verdeeldheid kan lei, moet die Sinode vóór die finale besluitneming, die advies van mindere
kerkvergaderings inwin ten einde konsensus oor die betrokke sake in die NG Kerkverband as geheel
te probeer verkry.
4.3 In die finale instansie is dit egter die Algemene Sinode se eie oortuiging in die lig van die Skrif, die
Gereformeerde Belydenisskrifte en die Kerkorde wat die deurslag moet gee.
4.4 ‘n Substantiewe mosie of - voorstel kom by wyse van ‘n skriftelike verslag van ‘n taakspan van die
Algemene Sinode voor die vergadering.
4.5 ‘n Substantiewe mosie of -voorstel kan by wyse van ‘n amendement gewysig word.
4.6 ‘n Amendement kan slegs een keer deur ‘n verdere amendement gewysig word. (vergelyk ook
3.3.2.4).
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4.7 Amendemente word by wyse van ‘n gewone meerderheid goedgekeur. Indien die voorstel ‘n tweederde meerderheid vereis, word sal dit by die finale stemming oor die gewysigde voorstel gedoen
word.
4.8
Die voorstel en die amendement(e) moet skriftelik ingedien en deur die voorsteller en die
sekondant geteken word. Aanbevelings van ’n projekspan en ’n algemene of ’n tydelike taakspan
word as substantiewe voorstelle aan die vergadering voorgehou. Indien ’n tydelike taakspan ’n
aanbeveling doen wat ’n aanbeveling van ’n projekspan of algemene taakspan raak, het die
projekspan of die algemene taakspan die voorstel en moet die tydelike taakspan amendeer.
Indien meer as een projek- of algemene taakspan ’n voorstel oor dieselfde saak voor die
vergadering het, reël die voorsitter watter een die voorstel is.
4.9 Geen spreekbeurt mag aangevra word, of geen voorstel of amendement(e) mag dien, voordat
die voorsitter die saak aan die orde stel nie.
4.10 ’n Voorstel of amendement wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die verlof van die vergadering
teruggetrek word nie.
4.11 Die indiener van ’n voorstel word beperk tot ’n spreekbeurt van 8 agt minute, met 5 vyf minute
tyd vir repliek. Ander sprekers in die debat word beperk tot vyf minute. en ander sprekers tot 5
minute. Die vergadering mag in bepaalde gevalle van hierdie tydsbeperking afwyk afsien.
4.12 Wanneer ‘n amendement tot stemming gebring word, het die persoon/taakspan wat die
oorspronklike voorstel ingedien het reg op repliek alvorens daar oor die amendement gestem
word.
4.13 Wanneer die vergadering ‘n voorstel by wyse van ‘n amendement gewysig het, is die gewysigde
voorstel die voorstel voor die vergadering. Voordat die gewysigde voorstel tot stemming gebring
word, het die voorsteller van die amendement die reg op repliek.
4.14 Wanneer enige voorstel, beskywingspunt of amendement regs-/en/of kerkordelike implikasies het,
word die voorstel/aanbeveling/beskrywingspunt na die ATR of TTR verwys vir kerkordelike
advies voordat ‘n finale besluit geneem word.
4.15 Indien sodanige advies en aanbevelings nie ter vergadering gelewer kan word nie, staan die
voorstel/aanbeveling/beskrywingspunt oor tot die volgende sitting van die Algemene Sinode om
die ATR in staat te stel om die implikasies deeglik, indien nodig met regsadvies, te oorweeg met
verslag aan die Sinode.
5.
STEMMING
Die Sinode neem so ver moontlik besluite by wyse van ’n gespreksmatige proses waartydens
konsensus gesoek word.
5.1

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4

5.2.5
5.3
5.3.1

Elke lid van die vergadering moet stem. Vir ’n beslissing word ’n volstrekte meerderheid (helfte
plus een) van stemme van die aanwesige lede vereis, behalwe in die gevalle waar die Kerkorde
’n tweederdemeerderheid vereis (Artikel 44.1 tot 44.4 en 70.4). Die voorsitter het ’n gewone maar
nie ’n beslissende stem nie. Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon,
mag aan die bespreking deelneem, maar nie stem nie.
Die stemming oor persone geskied op geslote wyse en soos volg:
Eers word ’n nominasielys saamgestel. Elke stemgeregtigde lid mag persone nomineer, maar
nie meer as die getal persone wat gekies moet word nie.
Uit die name in op die nominasielys stem elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal
persone wat gekies moet word.
Die persoon op wie die meeste stemme verenig word, is verkies indien die getal stemme op die
persoon uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige stemgeregtigdes uitmaak. ('n
Volstrekte meerderheid is die helfte plus een van al die stemme wat uitgebring is)
Indien ’n persoon/persone nie ’n volstrekte meerderheid van stemme kry nie, vind daar ’n
verdere stemming plaas uit die name wat die hoogste getal stemme gekry het en saam ’n
volstrekte meerderheid vorm.
Indien daar ’n staking van stemme is wat nie deur verdere stemming opgelos kan word nie,
geskied die beslissing deur die lot.
Die stemming oor sake verloop soos volg:
Oor alle sake, waaroor daar nie konsensus verkry kan word nie, wat nie algemene instemming
ontvang nie, word daar gestem óf met opsteek van hande, óf in die geval van kontensieuse
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sake op ’n geslote stemwyse, indien die vergadering so besluit. Die meerderheid van stemme
bepaal die besluit. ,QGLHQGLHVWHPPLQJRRUƌVDDNJHO\NRSLVZRUGGLHVDDNWHUXJYHUZ\s.
5.3.2 In die geval van ’n voorstel met amendemente,
5.3.2.1 word die amendemente eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste
amendement wat ingedien is en
5.3.2.2 daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendement(e) gewysig.
5.3.2.3 Slegs indien al die amendemente verwerp word, stem die vergadering oor die oorspronklike
voorstel.
5.3.3 Na elke stemming oor ’n amendement of ’n voorstel word die uitslag van die stemming
aangekondig – nie die getal stemme vir of teen die voorstel of amendement uitgebring nie, maar
of dit aanvaar of verwerp is.
5.3.4 Dit staan ’n lid vry om met of sonder opgaaf van redes te laat notuleer dat die persoon met ’n
besluit wat geneem is nie instem saamstem nie of dat die persoon nie teenwoordig was toe die
besluit geneem is nie.
6.
MOSIE VAN ORDE
6.1 ’n Mosie van orde is ’n voorstel wat betrekking het op:
6.1.1 die volgorde waarin sake ter tafel moet kom; of
6.1.2 die opskorting van die bespreking van ’n bepaalde saak; of
6.1.3 die verwysing van ’n bepaalde saak; of
6.1.4 die afstap van ’n bepaalde saak.
6.2 ’n Ordemosie kan op enige tydstip gedurende die voortgang van die bespreking ingedien word.
Daaroor word dadelik sonder bespreking oor die ordemosie gestem. Dit word egter aan die
oordeel van die voorsitter oorgelaat om die mosie terug te hou as die voorsitter van mening is
dat dit aangewend word om ’n behoorlike bespreking van die onderwerp te voorkom.
7.
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

BESKRYWINGSPUNTE EN VERSLAE
Alleen ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde en ’n kuratorium oor beleid ingevolge Artikel 6.2
van die Kerkorde mag beskrywingspunte by die Algemene Sinode indien. Beskrywingspunte wat
hulle oorsprong by kerkrade of ringe het, word met ’n motivering na die betrokke samestellende
sinode of sy moderamen of diensraad /sinodale kommissie/moderamen gestuur.
Beskrywingspunte en verslae van taakspanne en tydelike taakspanne is bedoel om die
Algemene Sinode in sitting behulpsaam te wees met die neem van ingeligte en weldeurdagte
besluite. Die Algemene Sinode het die verantwoordelikheid om enige en alle verslae deeglik te
oorweeg en die voorstelle van taakspanne te wysig indien nodig.
Die betrokke sinodale vergadering of sy gevolmagtigde neem die beskrywingspunt van ’n
kerkraad of ring in behandeling en stuur die beskrywingspunt met bykomende kommentaar na
die Algemene Sinode.
Beskrywingspunte is alleen ontvanklik as dit in ooreenstemming met Artikel 43 van die Kerkorde
is en minstens drie maande voor die vergadering deur die algemene sekretaris ontvang is.
Beskrywingspunte van spoedeisende aard mag deur die vergadering in behandeling geneem
word, indien die vergadering, na raadpleging en aanbeveling van die Tydelike Taakspan Regte,
daartoe besluit.
Verslae van projek- en algemene taakspanne van die Algemene Sinode moet minstens drie
maande voor die vergadering by die algemene sekretaris ingedien word.
Dringende sake wat binne in die drie-maande-tydperk voor die vergadering van die Algemene
Sinode voorkom en deur projek- of algemene taakspanne behandel is, mag by wyse van
addendum verslae, met verlof van die Projekspan Agenda Algemene Sinode, ter tafel gelê word.
Die Projekspan Agenda Algemene Sinode het die bevoegdheid om verslae, wat deur die projeken algemene taakspanne ingedien is, te laat verkort indien dit onnodig lank is.
Aanbevelings van projek- en algemene taakspanne wat wysigings aan die Kerkorde en
reglemente behels, word in die agenda gemerk: Vir die aandag van die Tydelike Taakspan Regte.
Hierdie voorstelle word dan voor die sinodesitting vergadering deur die Tydelike Taakspan Regte
nagegaan vir kerkregtelik bevredigende formulerings, sonder uitspraak oor die beginsel vervat in
die voorstel. Tydens die behandeling van die betrokke voorstel in die projek- of algemene
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taakspan se verslag, lewer die Tydelike Taakspan Regte advies oor die kerkregtelike aspekte
daaraan verbonde.
7.9 Aanbevelings in verslae van taakspanne en/of beskrywingspunte van kerkvergaderings waar nuwe
aanbevelings oor vorige besluite gemaak word, word gesien as kennisgewing van hersiening met
betrekking tot vorige besluite van die Algemene Sinode. Die taakspan en/of kerkvergadering wat
nuwe voorstelle oor vorige besluite maak, lig die vergadering in oor die vorige besluite wat ter
sake is. (Sien Reglement 19.2.2.2?)
8.
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

TAAKSPANNE PROJEK- EN ALGEMENE TAAKSPANNE
Tydelike taakspanne, soos deur die TaakProjekspan Agenda Algemene Sinode aangewys, mag
voor die aanvang van die vergadering met hulle werksaamhede begin.
Die benoeming van tydelike taakspanne gedurende die sitting van die Algemene Sinode word,
op aanbeveling van die Moderamen moderatuur, deur die vergadering met opsteek van hande
gedoen.
Amptenare in diens van die samestellende sinodes en van die Algemene Sinode het sitting met
adviserende stem in tydelike taakspanne (wat hulle portefeuljes raak), as afgevaardigdes of
waarnemers wat op koste van die onderskeie sinodes teenwoordig is.
Beskrywingspunte wat betyds ontvang word, word deur die algemene sekretaris na die
toepaslike projek- of algemene taakspanne verwys vir verslag aan die vergadering van die
Algemene Sinode. Ander beskrywingspunte word deur tydelike taakspanne hanteer. Insenders
van beskrywingspunte mag dit by die projek- of algemene taakspan toelig.
Tydelike taakspanne maak nie aanbevelings (sien 4.5) oor die verslae van projek- of algemene
taakspanne nie, tensy daar ’n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore
bring, of wanneer ’n saak deur die vergadering na hulle verwys is.
Na afloop van die vergadering word opdragte uitgevoer en werksaamhede voortgesit deur
taakprojekspanne onder die strategiese leiding van die moderamen, met ondersteuning van die
Bedryfspan, taakspanne steundienste (administrasie, fondse en bates, regte, menslike
hulpbronne en kommunikasie), algemene taakspanne en die Kantoor van die Algemene Sinode.
Ad-hoc taakProjekspanne hanteer korttermyn opdragte en werksaamhede en ontbind as die
opdrag afgehandel is. met ’n korter of ad hoc-leeftyd, terwyl Algemene taaksteunpanne bestaan
vir die volle termyn tussen die gewone sinodesittings en het 'n deurlopende opdrag en
werksaamheide van ’n meer durende of onbepaalde aard verrig.
Projek- en Algemene taakspanne word tydens die Algemene Sinode deur die vergadering óf na
afloop van die vergadering deur die moderamen saamgestel. ’n Sameroeper word vir elke projeken algemene taakspan aangewys, wat die aangewese lede binne drie maande na die
vergadering van die Algemene Sinode vir die eerste vergadering byeenroep en die om te
konstitueer behartig. 'n Voorsitter, ondervoorsitter en skriba word tydens die
konstitueringsvergadering vir die hele termyn tussen die gewone sinodevergaderings verkies.
Vakatures in projek- en algemene taakspanne wat tussen gewone vergaderinge van die
Algemene Sinode in algemene taakspanne ontstaan, word aangevul deur die moderamen, op
aanbeveling van die betrokke projek- of algemene taakspan, aangevul.

HERSIENING 34
Besluite wat geneem is, mag alleen na voorafgaande kennisgewing en met die toestemming van
die vergadering op ’n tyd deur die Moderatuur bepaal, in revisie geneem word.
9.2 Kennisgewing van revisie:
9.2.1 Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat:
9.2.1.1 in die bespreking van die saak waarom dit gaan in die vergadering aan sekere aspekte
daarvan glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie; en/of
9.2.1.2 daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak.
9.2.2 Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Taakspan Regte verwys om oor die meriete
daarvan te oordeel teen die agtergrond van 8.2.1.
9.2.3 Die aansoeker stel die rede(s) vir die aansoek om revisie aan die Tydelike Taakspan Regte.
9.
9.1

34

Vergelyk ook Reglement vir Appèl en Beswaar, 2.1 .
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9.2.4
9.2.5

Die Tydelike Taakspan Regte doen ’n aanbeveling aan die vergadering ten opsigte van elke
kennisgewing van revisie.
Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien toegestaan,
word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n ander besluit kom of
die vorige besluit kan gehandhaaf word.

9.3 Wanneer revisie by wyse van die proses soos beskryf in 8.2 of by wyse van ‘n verslag soos beskryf
in 6.9 behandel word is die saak waaroor dit gaan oop vir bespreking en word voorstelle en
amendemente opnuut ingedien (Sien paragraaf 4).
,QGLHQƌQXZHYRRUVWHOJRHGJHNHXUZRUGYHUYDQJGLWGLHYRULJHEHVOXLWH
10.
10.1
10.2
10.3

NOTULE
Voorstelle moet word, soos skriftelik ingedien word en sodanig genotuleer word.
Alle voorstelle en amendemente, ook die wat nie aanvaar word nie, word in die notule opgeneem.
Die notule van elke sittingsdag word deur ’n notulekommissie versorg en tydens die volgende
sittingsdag deur die vergadering goedgekeur en deur die moderator en skriba onderteken.
10.4 Die notule van die laaste sittingsdag word deur die notulekommissie geredigeer en deur die
Moderamen by sy eerste vergadering goedgekeur en onderteken.
10.5 Besluite van die Algemene Sinode (soos vervat in die Handelinge en die wysiging van die
Kerkorde) tree in werking met die goedkeuring van die notule die gedrukte en/of elektroniese
publikasie van die Handelinge van die Algemene Sinode, tensy die Algemene Sinode anders
besluit.
11.

TOEGANG TOT MINDERE VERGADERINGE, AMPSDRAERS EN LIDMATE

11.1 Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem, is hy bevoeg om die kerk in haar geheel aan
te spreek, dit wil sê mindere kerkvergaderings, ampsdraers en lidmate.
11.2 Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem wat opgevolg of in die praktyk uitgevoer moet
word, werk die Algemene Sinode deur die samestellende sinodes.
12.

SLUITING
Die vergadering word op ’n wyse afgesluit waarop die moderatuur besluit.

4.1.2. Indien daar in die verslag kerkverband enige wysigings aan reglement 3 voorgestel word,
verwys die AS dit na die ATR vir oorweging en goedkeuring deur die eerste ASM. Goedgekeur.
4.2 Reglement 17 (ATR VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 - los stuk)
4.2.1 Die ATR gee kennis van revisie - goedgekeur.
Die vergadering neem weer Reglement 17 in behandeling. Tikfoute het ingesluip by 2.5.2 en 2.5.3.
Dit is reggestel en daarom word die reglement weer in behandeling geneem.
AMENDEMENT 20 Bylaag 3: A.5.1.3 Regte aanvullende verslag.
Reglement 17 Punt 2.5 tot 2.5.3.2 (C Jansen van Vuuren/I Jonker).
Die amendement word nie gestel nie.
Die bewoording van Reglement 17 punt 2.5.1 tot 2.5.3.2 bly onveranderd.
INLEIDENDE UITGANGSPUNTE BY REGLEMENT 17 EN 18
1.1

1.2

Indien die gebrekkige bedieningsvaardigheid, GLHQVOHZHULQJ RI PHGLHVH RQJHVNLNWKHLG YDQ ƌ
predikant ondersoek word, word dit volgens die prosedures in reglement 17 (Reglement vir die
bestuur van diensverhoudings vir predikante by ongeskiktheid en onvermoë) hanteer.
Indien die kerkvergadering ondersoek wil instel of gebrekkige bedienings- of bedryfsvereistes tot
ƌ PRRQWOLNH GLHQVEHsLQGLJLQJ YDQ GLH SUHGLNDQW NDQ OHL ZRUG GLW YROJHQV GLH SURVHGXUHV LQ
reglement 17 hanteer.
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1.3

1.4

,QGLHQ ƌ SUHGLNDQW YDQ OHHUGZDOLQJ HQRI ZDQJHGUDJ LQ OHZHQVZ\VH EHVNXOdig word, word dit
volgens die prosedures in Reglement 18 (Reglement vir Kerklike Dissipline en Vermaning) van
die Kerkorde hanteer.
Kerkvergaderinge moet van enige besluit, wat kragtens reglement 17 en 18 van die Kerkorde oor
ƌSUHGLNDQWJHQHHPZRUG, aan die Algemene Taakspan Predikantesake kennis gee.

REGLEMENT 17
REGLEMENT VIR DIE BESTUUR
ONGESKIKTHEID EN ONVERMOË
1.

VAN

DIENSVERHOUDINGE

VIR

PREDIKANTE

BY

ALGEMENE UITGANGSPUNTE

Hierdie reglement sit prosedures uiteen vir die uitvoering van Artikel 12.7 van die Kerkorde.
1.1

1.2
1.3

2.

Elke kerkvergadering (kerkraad/ring/sinode/Algemene Sinode) het ’n gevolmagtigde
taakspan/kommissie/diensgroep wat die diensverhouding tussen die gemeente/kerkverband as
werkgewer en die predikant(e) as werknemer(s) bestuur. Die kerkvergadering se gevolmagtigde
taakspan/kommissie/diensgroep kan kundiges buite die gemeente/kerkverband betrek. Hierdie
taakspan/kommissie/diensgroep kan 'n gevolmagtigde taakspan wees en doen verslag aan die
kerkvergadering oor sy werksaamhede.
In alle gevalle van diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7 van die Kerkorde word aan die
Algemene Taakspan Predikantesake kennis gegee van die predikant(e) se diensbeëindiging.
Kerkvergaderinge moet, waar van toepassing in samewerking met die ring, vir elke predikant ’n
rekord hou waarin die aard van enige dissiplinêre oortreding, die optrede van die werkgewer
ingevolge Artikel 12 van die Kerkorde en die rede(s) vir die optrede aangedui word.
PROSEDURE (WYSE VAN OPTREDE)

2.1

Gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering (ongeskiktheid) en disfunksionele
interpersoonlike verhoudings
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat die moontlike gebrekkige bekwaamheid, JHVNLNWKHLGYLUGLHSRVHQGLVIXQNVLRQHOHYHUKRXGLQJVYDQ QSUHGLNDQWLQGLHQVYDQƌJHPHHQWH
'n disfunksionele/nadelige invloed op die funksionering van 'n gemeente (werkkring) het, formele
ondersoek na die bekwaamheid of geskiktheid van ’n predikant, asook disfunksionele
verhoudings tussen predikant en lidmate nodig is, word die saak op die agenda van die kerkraad
geplaas vir formele ondersoek hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag
aan die ring:
2.1.1 Die kerkraad Z\VތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van die
kerkraad, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys.
2.1.2 Hierdie Die ondersoekliggaam ondersoek die bekwaamheid, of geskiktheid of disfunksionele
verhoudings van die predikant. of die aard en omvang van die disfunksionele verhoudings tussen
die predikant en lidmate. Die vereistes vir ’n formele ondersoek is dieselfde as die vereistes vir
’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Reglement vir Tug en Vermaning), aangepas vir
die formele ondersoek na bekwaamheid, of geskiktheid of disfunksionele verhoudings.
2.1.3 Die besware oor ongeskiktheid, of onbekwaamheid, of disfunksionele verhoudings wat formeel
ondersoek gaan word, moet skriftelik onder die aandag van die predikant gebring word.
2.1.4 Indien bevind word dat die predikant onbevredigende diens lewer, moet die aard van die
onbevredigende diens en die vereistes waaraan die persoon moet voldoen, skriftelik onder die
persoon se aandag gebring word met verslag aan die kerkraad.
2.1.5 Die kerkraad en ring se gevolmagtigde ondersoekliggaam doen alles in sy vermoë om deur
toepaslike evaluering, toerusting, begeleiding (leiding en advies), berading en mediasie die
betrokke predikant te help om bevredigende diens aan die gemeente te lewer en/of die
disfunksionele verhoudings te herstel.
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2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.1.9

’n Redelike tyd word toegelaat vir die predikant om dienste te verbeter en te voldoen aan die
vereistes wat die kerkraad aan die persoon gestel het, waarna die predikant se dienslewering
weer geëvalueer word.
Die kerkraad oorweeg eerstens ander wyses buiten diensbeëindiging om die aangeleentheid
reg te stel.
Indien die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam tot die gevolgtrekking kom dat die
onbekwaamheid of ongeskiktheid of disfunksionele verhoudings nie uit die weg te ruim is nie,
kan die kerkraad die predikant uit diens van die gemeente ontslaan. Diensbeëindiging weens
gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering of disfunksionele verhoudings geskied met
volle behoud van die predikantsbevoegdheid van die predikant en die uitreiking van die Akte
van Demissie.
In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs/kerkordekommissie/diensgroep die bekwaamheid of geskiktheid van die predikant of die aard
en omvang van disfunksionele verhoudings tussen die predikant en ander personeel formeel
te ondersoek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.2.2 tot 2.2.8 hierbo, en indien nodig
aangepas, word gevolg.

2.2

Swak gesondheid of besering (ongeskiktheid)
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n predikant weens swak gesondheid of
besering nie meer sy/haar diensverpligtinge kan nakom nie, word die saak op die agenda van
die kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag aan
die ring:
2.2.1 'LHNHUNUDDGZ\VތQJHYROPDJWLJGHRQGHUVRHNOLJJDDPDDQZDWVDDPJHVWHOLVXLWGULHOHGHYDQ
die kerkraad, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde
aangewys, en ten minste een lid deur die sinode se gevolmagtigde aangewys,
2.2.2 Wanneer alternatiewe ondersoek word, word daar gekyk na die aard van die diensverpligtinge,
die duur van die afwesigheid, die erns van die siekte of besering, die moontlikheid van herstel
of rehabilitasie en die moontlikheid van plaasvervangende diens.
2.2.3 In die geval van permanente ongeskiktheid, word die moontlikheid van veranderde
diensverpligtinge en/of veranderde werksomstandighede en/of die beskikbaarheid van enige
geskikte alternatiewe werk ondersoek ten einde die predikant se ongeskiktheid te
akkommodeer.
2.2.4 Die ondersoek na die ongeskiktheid van die predikant weens swak gesondheid of beserings
ZRUGLQRRUOHJPHWGLHVLQRGDOHSHQVLRHQIRQGVHQRIƌDQGHUVRRUWJHO\NHWRHSDVOLNHOLJJDDP
gedoen.
2.2.45 Tydens die ondersoek kry die predikant die geleentheid om sy/haar kant van die saak te stel
en om met voorstelle te kom. Die predikant kan deur ’n NG Kerklidmaat bygestaan word.
2.2.56 Indien die predikant tydens die uitvoering van ’n diensverpligting ernstig beseer of siek word,
rus daar ’n swaarder plig op die gemeente/kerkverband om die ongeskiktheid van die predikant
te akkommodeer.
2.2.67 Die kerkraad kan, nadat alle moontlike alternatiewe ondersoek is, op billike gronde in oorleg
met die sinodale pensioenfonds of ander soortgelyke toepaslike liggaam besluit om ’n predikant
weens swak gesondheid of besering uit diens van die gemeente te ontslaan. Diensbeëindiging
weens mediese ongeskiktheid geskied met behoud van die bevoegdheid van predikant en die
uitreiking van die Akte van Demissie.
2.2.78 In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs-/
kerkordekommissie/diensgroep, die mediese ongeskiktheid van die predikant formeel te
ondersoek. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.2.2 tot 2.2.6 hierbo, en indien nodig aangepas,
word nagekom.
2.3

Die gemeente/kerkverband se bedryfsvereistes
Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n gemeente om finansiële redes nie meer
’n predikant kan bekostig nie, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir
hantering aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan die ring:
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2.3.1

'LHNHUNUDDGZ\VތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van
die kerkraad waarin die kommissie/taakspan/diensgroep wat die diensverhoudinge en fondse
hanteer, verteenwoordig is, ten minste een lid van die laaste ringsvergadering deur die ring se
gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid (verkieslik ƌILQDQVLsOHNXQGLJH deur die sinode
se gevolmagtigde aangewys,

2.3.2

Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam bepaal die omvang van die finansiële
probleem en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek. 35, byvoorbeeld
voortgesette diens teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, deeltydse- of
tentmakerbediening, aanstelling in ’n ander pos, standplaasverwisseling en kombinasie van
poste.
2.3.3 Indien diensbeëindiging die enigste oplossing blyk te wees, pleeg die kerkraad se
gevolmagtigde ondersoekliggaam oorleg met die predikant(e) wat waarskynlik deur die
beoogde diensbeëindiging geraak sal word.
2.3.4 Die oorlegplegende partye poog om eenstemmigheid te bereik oor:
2.3.4.1 geskikte maatreëls om die diensbeëindiging te vermy, dit tot die minimum persone te beperk,
die tydsberekening uitvoering daarvan te verander so te kies bestuur dat dit die minimum
ontwrigting vir al die partye tot gevolg sal hê en die nadelige gevolge daarvan te versag;
2.3.4.2 die metode van selektering bepaling van die predikant(e) wie se dienste beëindig gaan word
in die geval van medeleraarskap; en
2.3.4.3 voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket).
2.3.5 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam voorsien skriftelik aan die predikant(e) met
wie oorleg gepleeg word:
2.3.5.1 die redes vir die beoogde diensbeëindiging;
2.3.5.2 alternatiewe wat oorweeg is voordat diensbeëindiging voorgestel is en die redes waarom elk
van die alternatiewe verwerp is;
2.3.5.3 die aantal predikante wat waarskynlik geraak gaan word in die geval van medeleraarskap;
2.3.5.4 die voorgestelde metode van selektering bepaling van welke predikant(e) se diens beëindig
moet word in die geval van medeleraarskap;
2.3.5.5 die datum waarop die diensbeëindiging waarskynlik van krag sal word;
2.3.5.6 die voorgestelde voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket);
2.3.5.7 enige bystand wat die kerkraad beoog om aan te bied; en
2.3.5.8 die moontlikheid van ’n toekomstige beroep.
2.3.6 Die betrokke predikant(e) word geleentheid gebied om vertoë te rig oor enige aangeleentheid
waaroor oorleg gepleeg word, en die kerkraad en ring se gevolmagtigdes oorweeg die vertoë
en reageer daarop. Indien die kerkraad en ring se gevolmagtigdes nie daarmee eens is nie,
word redes daarvoor verstrek.
2.3.7 Die kerkraad se gevolmagtigde ondersoekliggaam selektering bepaal die predikant(e) wie se
diens beëindig gaan word volgens maatstawwe waaroor die oorlegplegende partye
ooreengekom het of wat, indien daar nie eenstemmigheid is nie, billik en objektief is.
2.3.8 By bereiking van ’n ooreenkoms, goedkeuring deur die kerkraad en na ondertekening daarvan
deur die oorlegplegende partye, beëindig die kerkraad die diens van die predikant(e). Indien
daar nie eenstemmigheid is nie, besluit die werkgewer kerkraad in oorleg met die ring of sy
gevolmagtigde op billike en objektiewe wyse in die lig van die voorgeskrewe voorsiening.
Diensbeëindiging weens bedryfsvereistes geskied met behoud van die bevoegdheid van
predikant en die uitreiking van die Akte van Demissie.
2.3.9 In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, ondersoek die kerkvergadering
se gevolmagtigdes taakspan/kommissie/diensgroep wat die diensverhoudinge en fondse
hanteer in oorleg met die sinodale regs-/ kerkordekommissie/diensgroep die saak formeel.
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Voorbeelde is: voortgesette diens teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, tentmakerbediening, aanstelling in ’n
ander pos, standplaasverwisseling en kombinasie.
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Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.3.2 tot 2.3.8 hierbo, en indien nodig aangepas, word
nagekom.
2.4

Gemeente/kerkverband se bedieningsvereistes

’n Predikant se diensverhouding kan ook weens die gemeente/kerkverband se veranderde
tegnologiese behoeftes (bv. gebrekkige rekenaarvaardigheid), strukturele aanpassings (bv.
oortollige poste by kombinering, eenwording of samesmelting van gemeentes),
bedieningsvereiste (bv. demografiese- en taalveranderinge van die lidmate) of soortgelyke
behoeftes omstandighede (bv. nood en oorlewing van die gemeente, die werknemer predikant
se onaanpasbaarheid) van die gemeente/kerkverband beëindig word.
2.4.1 Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n predikant nie meer aan die
bedieningsvereiste van die gemeente voldoen nie, word die saak op die agenda van die
kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan die
ring:
2.4.1.'LHNHUNUDDGZ\VތQgevolmagtigde ondersoekliggaam aan wat saamgestel is uit drie lede van
die kerkraad waarin die gevolmagtigdes kommissie/taakspan/diensgroep wat die
diensverhoudinge hanteer, verteenwoordig is, ten minste een lid van die laaste
ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, en ten minste een lid deur die
sinode se gevolmagtigde aangewys.
2.4.1.2 Die kerkraad, se gevolmagtigde ondersoekliggaam bepaal die omvang van die
bedieningsbedryfsvereistes waaraan die predikant nie voldoen nie en wend daadwerklike
pogings aan om oplossings te soek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.1.2 tot 2.1.8 en/of
2.3.2 tot 2.3.8 (wat ook al van toepassing is) hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg.
2.4.2
In gevalle waar die predikant in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy
gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs/ kerkordekommissie/diensgroep, die bedieningsvereistes waaraan die predikant nie voldoen
nie formeel te ondersoek. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.4.1.2 hierbo, en indien nodig
aangepas, word nagekom.
2.5

Voorsiening
In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:
2.5.1 Diensbeëindiging weens gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering of
disfunksionele verhoudings
2.5.1.1

2.5.1.2

In die geval van diensbeëindiging weens onbekwaamheid, ’n uittreeloon/ skeidingspakket
gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van
aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer vir die eerste dertien jaar en daarna een
week per voltooide jaar. Dit word bereken teen die geldende ooreengekome TKVI (totale
koste vir indiensneming). ,. asook reëlings in verband met pensioendekking en die werkgewer
se bydraes tot die mediese fonds en groepsversekering vir hierdie periode. In die verband
geld ’n minimum van 4 weke en ’n maksimum van 26 weke.
Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.

2.5.2 Diensbeëindiging weens mediese ongeskiktheid
2.5.2.1 Wanneer ’n predikant se diens weens mediese ongeskiktheid beëindig moet word daarvoor
kwalifiseer, ontvang die persoon ongeskiktheidsvoordele volgens die bepalinge van die
sinodale pensioenfonds (vergelyk Artikel 14 van die Kerkorde). 36
2.5.2.2 In die geval waar ’n reglement wat ongeskiktheidsvoordele reël nie van toepassing is nie, ’n
uittreeloon/skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes
vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer vir die eerste
dertien jaar en daarna een week per voltooide jaar. Dit word bereken teen die geldende
ooreengekome TKVI (totale koste van indiensneming) asook reëlings in verband met
pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en
36

Kerkrade moet hulle voor die beëindiging van diens weens mediese ongeskiktheid vergewis van die
bepalinge van die betrokke reglement.

35

2.5.2.3

groepslewensversekering vir hierdie periode. In die verband geld ’n minimum van 4 weke en
’n maksimum van 26 weke.
Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.

2.5.3 Diensbeëindiging weens die gemeente/kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes
2.5.3.1 In die geval van diensbeëindiging weens die gemeente/kerkverband se finansiële onvermoë
of ander bedryfsvereistes, ’n uittreeloon/skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se
lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke
werkgewer vir die eerste dertien jaar en daarna een week per voltooide jaar. Dit word bereken
teen die geldende ooreengekome TKVI (totale koste van indiensneming)., asook reëlings in
verband met pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en
groepslewensversekering vir hierdie periode. In die verband geld ’n minimum van 4 weke.
2.5.3.2 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die
Verlof van Predikante.
3.
3.1

APPÈL
,QDOOHJHYDOOHYDQGLHQVEHsLQGLJLQJKHWGLHSUHGLNDQWGLHUHJWRWDSSqOLQJHYROJH$UWLNHOYDQ
die Kerkorde en die Reglement vir Appèl of Beswaar. By diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7
van die Kerkorde ZRUGGLHSUHGLNDQWRRUGLHUHGHLQJHOLJHQKHULQQHUDDQGLHUHJWRWDSSqO

3.2

In die geval van die verlies van bevoegdheid (indien van toepassing by Artikel 12.7.1 van die
Kerkorde KHW¶QSUHGLNDQWGLHUHJWRWDSSqOQDGLHmoderamen/Algemene Sinode (vergelyk
Artikel 65.2 van die Kerkorde).

4.3 REGLEMENT 18 (ATR: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1 - los stuk) - goedgekeur.
Reglement 18 is terug verwys vir gesprek met lede van die vergadering.
Navraag in verband met 8.1.7 op bl. 25 van die ATR verslag A.T.5.1 – (adviserende hoedanigheid).
Ook by 1.5 op bl. 20 van die ART verslag A.T.5.1.
Soos reglement 18 hier aangehaal word, is die korrekte weergawe.
4.3.1 Aanbeveling: Die AS keur die volgende wysigings goed ten opsigte van Reglement 18.
Goedgekeur.
INLEIDENDE UITGANGSPUNTE BY REGLEMENT 17 EN 18
1.1

1.2

1.3

1.4

,QGLHQ GLH JHEUHNNLJH EHGLHQLQJVYDDUGLJKHLG GLHQVOHZHULQJ RI PHGLHVH RQJHVNLNWKHLG YDQ ƌ
predikant ondersoek word, word dit volgens die prosedures in reglement 17 (Reglement vir die
bestuur van diensverhoudings vir predikante by ongeskiktheid en onvermoë) hanteer.
Indien die kerkvergadering ondersoek wil instel of gebrekkige bedienings- of bedryfsvereistes tot
ƌ PRRQWOLNH GLHQVEHsLQGLJLQJ YDQ GLH SUHGLNDQW NDQ OHL ZRUG GLW YRlgens die prosedures in
reglement 17 hanteer.
,QGLHQ ƌ SUHGLNDQW YDQ OHHUGZDOLQJ HQRI ZDQJHGUDJ LQ OHZHQVZ\VH EHVNXOGLJ ZRUG ZRUG GLW
volgens die prosedures in Reglement 18 (Reglement vir Kerklike Dissipline en Vermaning) van
die Kerkorde hanteer.
Kerkvergaderinge moet van enige besluit, wat kragtens reglement 17 en 18 van die Kerkorde oor
ƌSUHGLNDQWJHQHHPZRUGDDQGLH$OJHPHQH7DDNVSDQ3UHGLNDQWHVDNH kennis gee.

REGLEMENT 18
REGLEMENT VIR TUG EN DISSIPLINE VERMANING
Hierdie reglement handel oor die hantering van kerklike dissipline t.o.v. die leer en lewe van
lidmate en ampsdraers
PROLOOG
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Wanneer van reglement 18 gebruik gemaak word, moet dit geskied binne die konteks van Kerkorde
artikels 1 en 2se “gegrond op die Bybel,” wat impliseer dat die inhoud en gees van die Bybel bepalend
is vir hoe die letter van die Kerkorde geïnterpreteer word.
Dat die Woord van God se voorskrifte bepalend moet wees vir hoe die tug hanteer moet word, word
eksplisiet aangedui in artikel 59: “Kerklike opsig word gehou en kerklike tug en dissipline uitgeoefen…
volgens voorskrifte van die Woord van God; die Belydenisskrifte; die Kerkorde en ander bepalings van
die Kerk; die diensooreenkoms.“ Hierdie volgorde beteken dat daar `n bepaalde rangorde is in wat in
ag geneem moet word.
Die eer van God, die heil van die Kerk (gemeente ingesluit) en die behoud van die sondaar is drie
lense waarmee na die saak gekyk word. Die eer van God en die heil van die kerk kan nie gedien word
as die behoud van die sondaar en optrede wat daarop gemik is, nie deeglik in ag geneem word nie.
Reglement 18 mag nooit so vertolk word of gebruik word dat dit die aard van die kerklike opsig en tug
misken nie. Artikel 60 bepaal: “Die kerklike opsig en tug dra ’n geestelike karakter en pas by die kerk
as ’n geloofs- en ’n liefdesgemeenskap. Opsig en tug word dus op ’n kerklike wyse en met geestelike
middele uitgeoefen. Amptelike kerklike opsig en tug is pastoraal-kerkregtelik van aard en moet uit ’n
Bybelse en geestelike oogpunt billik en regverdig toegepas word.”
Verder geskied die toepassing van reglement 18 teen die agtergrond dat die lidmaat by die aflegging
van belydenis van geloof en die ampsdraer hom by legitimasie, ordening en bevestiging onderwerp aan
die kerklike opsig en tug. Daarmee lê hy saam met ander lidmate en ander ampsdraers 'n eed af om
hom verantwoordbaar te hou aan die Woord, die belydenisskrifte en waardes wat gepas is vir lidmate
en ampsdraers en versoek hy die geloofsgemeenskap om hom daaraan te hou en te vermaan en te
tug wanneer sy leer en lewe in stryd is daarmee in so 'n mate dat dit sy getuienis, geloofwaardigheid
en die heil van die liggaam van Christus tot nadeel strek.
Teen hierdie agtergrond geskied 'n tugondersoek met die oog op die vasstelling- en
billike beoordeling van die feite en die waarheid. Die tugliggaam tree nie op as "regter"
nie, maar as 'n besorgde lid van die liggaam van Christus wat soek na weë en middele
vir hoe daar gehandel kan word om die eer van God, die welwese van die liggaam van
Christus, asook die behoud van die sondaar ten beste te dien.

1.

SAMESTELLING VAN DIE KERKLIKE TUGLIGGAAM

1.1

Tugverhore na beweerde tugwaardige sondes en/of dissiplinêre oortredings wat as wangedrag
geklassifiseer kan word 37 Ondersoeke na beweerde optrede, uitsprake of dissiplinêre
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Wangedrag deur ’n predikant as werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige sonde wees.
Die term tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as lidmaat en ampsdraer in verband met
gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan word. Die term dissipline word gebruik
vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant as werknemer in verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep

37
oortredings wat as tugwaardige sondes geklassifiseer kan word, word deur ’n kerklike liggaam
hanteer wat óf die kerkvergadering self kan wees óf ’n gevolmagtigde tugliggaam van die
kerkvergadering met tug- en vermanende verantwoordelikheid hanteer.
1.2

Elke kerkvergadering of sy gevolmagtige (bv. ringskommissie), besluit self of hy die
tugondersoek self gaan doen en of daar van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik gemaak gaan
word.

1.32

1.3

Kerkraadstugliggaam
Indien ’n kerkraad van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik maak om ’n tugondersoek te doen,
wys Die kerkraad ’n tugliggaam van ten minste vyf lede aan. Die gevolmagtigde tugliggaam van
die kerkraad bestaan uit ten minste drie lede aan. Hierdie tugliggaam word saamgestel uit
minstens drie twee ouderlinge van die gemeente soos deur die kerkraad aangewys en minstens
twee lede HHQSUHGLNDQWRXGHUOLQJYDQƌDQGHUULQJVJHPHHQWH soos deur die ringskommissie
aangewys. Minstens een vrou moet, hetsy deur aanwysing of koöpsie, op die tugliggaam dien,
en indien die geïmpliseerde of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die
tugliggaam dien. Ander kundige lidmate van binne of buite die gemeente kan ook gekoöpteer
word as volwaardige lede van die tugliggaam.
ƌ.HUNUDDGRIV\JHYROPDJWLJGH EYGLHGDJEHVWXXU NDQPHWRSJDDIYDQUHGHVRRNYHUVRHN
GDWƌULQJVWXJOLJJDDPRIƌDQGHUNHUNUDDGGLHRQGHUVRHNEHKDUWLJ
Ringstugliggaam
Indien ’n ring van ’n gevolmagtigde tugliggaam gebruik maak in ’n tugondersoek, verwys die
ring of sy gevolmagtigde die aangeleentheid na die ringstugliggaam vir hantering. Die
gevolmagtigde ULQJVWXJOLJJDDPEHVWDDQXLWތQPLQLPXPYDQY\IOHGHZDDUYDQGULHOHGHGHXU
die ring of sy gevolmagtigde aangewys word en minstens twee lede deur die sinode sinodale
regskommissie/kerkorde kommissie/taakspan/diensgroep of sy gevolmagtigde aangewys
word. +LHUGLH QDPH ZRUG XLW ތQ O\V YDQ JRHGJHNHXUGH OHGH DDQJHZ\V ZDW E\ GLH YRULJH
sinodevergadering en ringsvergadering goedgekeur is vir die doel. Die ringskommissie stel in
oorleg met die sinodale regspan die ringstugliggaam saam. Minstens een lid van die
ringstugliggaam moet, hetsy deur aanwysing of koöpsie, vroulik wees, en indien die
geïmpliseerde of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die tugliggaam dien.
Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede
van die ringstugliggaam. Al die lede moet die goedkeuring van die betrokke partye wegdra.
Besware oor lede van die ringstugliggaam deur enige van die partye moet met opgaaf van
redes geskied en word deur die ringstugliggaam in oorleg met die ring of sy gevolmagtigde
hanteer. Die ringstugliggaam het finale besluitnemingsbevoegdheid by die beslegting van enige
beswaar oor sy samestelling.

1.4

1.5

ƌ5LQJRIV\JHYROPDJWLJGH EYULQJVNRPPLVVLH NDQPHWRSJDDIYDQUHGHVRRNYHUVRHNGDW Q
ander ring dit namens hom doen of dat die sinode of sy gevolmagtigde lede aanwys om dit
namens hom te doen (vgl. 1.8 hieronder). Die ring of sy gevolmagtigde wys hierdie persone
aan as sy gevolmagtigde tugliggaam.

1.56

1.67

Algemene bepalings oor die tugliggaam
ƌ .HUNUDDGVOLG Enige lid wat in ’n kerklike tugliggaam dien en aan ’n verhoor tugondersoek
deelneem, behou sittingsreg in die tugliggaam tot die ondersoek voltooi is. al verstryk die
kerkraadslid se ampstermyn tydens die duur van die verhoor..
Indien ’n situasie ontstaan waartydens óf die tugliggaam óf die aangeklaagde/geïmpliseerde
oordeel dat ’n regverdige en billike verhoor ondersoek nie kan plaasvind met die huidige
samestelling van die kerklike tugliggaam nie, het beide die reg om, met opgaaf van rede(s),
aansoek te doen dat ’n ander tugliggaam saamgestel word om die verhoor tugondersoek te

gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre verhoor kan dus plaasvind, maar wanneer beide
tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én dissiplinêre verhoor verwys.
en
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hanteer behartig. Die tugliggaam het in oorleg met die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
finale besluitnemingsbevoegdheid by die beslegting van enige beswaar oor sy samestelling.
1.6,QJHYDOYDQƌkerklike verhoor tugondersoek deur die kerkraad of sy gevolmagtigde, word die
ring of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander tugliggaam aan te wys om as gevolmagtigde van
die betrokke kerkraad die ondersoek te doen.
1.67.2 In geval van ’n kerklike verhoor tugondersoek deur die ringstugliggaam, word die sinode of sy
gevolmagtigde versoek om ’n ander tugliggaam aan te wys om as gevolmagtigde van die
betrokke ring die ondersoek te doen.
1.8

WANGEDRAG:
PREDIKANTE 38
TUGWAARDIGE
PROPONENTE, EMERITI, EN LIDMATE

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.63
2.74
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,QGLHQƌJHYROPDJWLJGHWXJOLJJDDPYDQGLHULQJ VRRVLQSDUYHUZ\V EHQHZHQVƌVLWXDVLH
soos in punt 1.7, nie die tugondersoek kan hanteer nie, kan die kerkvergadering of sy
gevolmagtigde, by hoë uitsondering en met goeie opgaaf van redes, die betrokke sinode of sy
JHYROPDJWLJGH YHUVRHN RP ƌ JHYROPDJWLJGH WXJOLJJDDP VDDP WH VWHO RP GLH WXJRQGHUVRHN
namens die ring te behartig (vgl. 1.5 hierbo). Indien die sinode of sy gevolmagtigde oordeel dat
die versoek meriete dra, wys die sinodale regs/kerkorde kommissie/taakspan/diensgroep of sy
gevolmagtigde minstens drie persone aan om die tugondersoek namens die ring of kerkraad te
behartig. Die ring of sy gevolmagtigde wys hierdie persone aan as sy gevolmagtigde
tugliggaam. MinsteQVHHQOLGYDQGLpWXJOLJJDDPPRHWƌYURXZHHVHQLQGLHQGLHJHwPSOLVHHUGH
of die klaer 'n vrou is, moet daar verkieslik twee vroue op die tugliggaam dien. Ander kundige
lidmate kan ook deur dié tugliggaam gekoöpteer word as volwaardige lede.
SONDES:

AMPSDRAERS,

ƌ7XJ- en/of dissiplinêre verhoor teen ƌ7XJondersoek RRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQRIOHZH van
’n predikant wat in diens van ’n gemeente is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde
tugliggaam van die ring (vgl. 1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
’n Tugverhoor teen Tugondersoek RRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQRIOHZH van ’n predikant wat in
diens van die kerkverband is, ƌ HPHULWXV RI ƌ SURSRQHQW geskied deur die ring of sy se
gevolmagtigde tugliggaam, onder wie se opsig die predikant, emeritus of proponent staan (vgl.
1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
’n Dissiplinêre ondersoek teen ’n predikant wat in diens van die kerkverband staan, geskied
deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, in wie se diens die predikant
staan.
Indien die dissiplinêre ondersoek teen ’n predikant ook ’n ondersoek na ’n tugwaardige sonde
insluit, wys die betrokke ring in oorleg met die ander kerkvergadering ’n gevolmagtigde tug- en
dissiplinêre liggaam aan, en bekragtig die ring die bevindinge en tugmaatreëls, terwyl die ander
kerkvergadering die bevindinge en dissiplinêre maatreëls bekragtig.
ƌ7XJRQGHUVRHNRRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQOHZHYDQ¶QRXGHUOLQJRIGLDNHQJHVNLHGGHXUGLH
ring of sy gevolmagtigde tugliggaam (vgl. 1.1, 1.4, 1.7 en 1.8).
ƌ7XJRQGHUVRHNRRUƌNODJWHWHHQGLHOHHUHQOHZHYDQƌOLGPDDWYDQGLHJHPHHQWH DQGHUVDV
ampsdraers, emeriti en proponente) geskied deur die kerkraad of sy gevolmagtigde tugliggaam
(vgl. 1.1, 1.2 en 1.3).

Wangedrag deur ’n predikant as werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband, kan ook ’n
tugwaardige sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n predikant
as lidmaat en ampsdraer in verband met gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde
geroep en getug kan word. Die term dissipline word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n
predikant as werknemer in verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en
gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre verhoor kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug
en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én dissiplinêre verhoor verwys.
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3.
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

4.
4.1

AANBRING VAN KLAG, NADELIGE GERUG OF VERSLAG
Die tugwaardige sondes waarna in Artikel 61 van die Kerkorde en dissiplinêre oortredings
waarna in Artikel 63 van die Kerkorde verwys word, kom op een van drie maniere voor die
betrokke kerkvergadering:
deur ’n nadelige gerug; of
deur ’n skriftelike klag; of
deur ’n skriftelike verslag aan die kerkvergadering wat voortvloei uit amptelike werksaamhede
van die gevolmagtigde van die kerkvergadering wat die diensverhoudinge hanteer.
AANVANKLIKE HANTERING VAN DIE KLAG, NADELIGE GERUG OF VERSLAG
By ontvangs van ’n klag, gerug of verslag en vóórdat besluit word om dit te verhoor:
Enige klag, nadelige gerug of verslag word deur 'n kerkvergadering of sy gevolmagtigde (bv.
ringskommissie) in ontvangs geneem en na die gevolmagtigde tugliggaam wat hy aanwys,
verwys vir hantering

4.2
Voordat die gevolmagtigde tugliggaam besluit om die aangeleentheid formeel te ondersoek:
4.12.1 word die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam gesuiwer van die persone oor wie die
klag, nadelige gerug of verslag gaan, asook van die klaer of aanbringer van die gerug of verslag;
4.12.2 stel die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam deur die insameling van relevante
dokumente en verhelderende gesprekke eers vas of die klag, nadelige gerug of verslag tot ’n
verhoor na ’n beweerde tugwaardige sonde(s) en/of dissiplinêre oortreding(s) in die geval van
wangedrag kan lei formele tugondersoek sal lei; (Die aard van hierdie vasstelling word aan die
diskresie van die tugliggaam oorgelaat en moet so gedoen word dat die moontlike ondersoek
nie daardeur benadeel word nie.) en;
4.12.3 probeer die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam eers om, waar toepaslik, die saak
deur herderlike sorg, versoeningsaksie, verhelderende gesprekke, kerklike mediasie of die
hantering daarvan as ’n geskil, op te los. Indien so ’n proses nie die gewenste resultaat lewer
nie, gaan die verhoor voort word 'n formele tugondersoek gedoen.
4.23
Indien besluit word om ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding nie te
verhoor nie nie 'n tugondersoek na die leer, lewe van die aangeklaagde/geïmpliseerde te doen
nie, moet die klaer of aanbringer van die nadelige gerug of verslag, asook die
aangeklaagde/geïmpliseerde, skriftelik daarvan in kennis gestel word, met opgaaf van redes.
4.34
’n Klag, nadelige gerug of verslag wat ontvang word, word nadat dit ter tafel geneem is, die
besit van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam en kan nie sonder
toestemming van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam teruggetrek
word nie.
4.45
Indien ’n aangeklaagde/geïmpliseerde lidmaat of ampsdraer voor of tydens ’n verhoor na
aanleiding van ’n klag, gerug of verslag oor die persoon ’n tugondersoek bedank, gaan die
betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam voort om die aangeleentheid te
ondersoek, die nodige besluit(e) te neem en die Algemene Taakspan Predikantesake, asook
die kerkvergadering aan wie aangeklaagde verbonde was voor die bedanking, skriftelik daarvan
in kennis te stel.
5.
5.1

5.1.1

5.1.2

OPSKRIFSTELLING VAN DIE KLAG DEUR DIE GEVOLMAGTIGDE TUGLIGGAAM
Indien besluit word om die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding klag,
nadelige gerug of verslag te ondersoek, word die aanklag waarteen die
aangeklaagde/geïmpliseerde verwerend moet optree dit deur die gevolmagtigde tugliggaam op
skrif gestel.
In die geval van ’n klag of nadelige gerug kan die tugliggaam die klaer of die aanbringer van
die gerug adviseer bystaan met betrekking tot die formulering van die aanklag, sonder om die
wese en inhoud daarvan te verander. Die geformuleerde klag word per handtekening deur die
klaer as korrek bevestig.
In die geval van ’n verslag formuleer die tugliggaam self die beweerde tugwaardige sonde en/of
dissiplinêre oortreding wat verhoor moet word klag.
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5.2

’n Geformuleerde aanklag wat ondersoek word, moet skriftelik die aard, plek en tyd van die
beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding van die beweerde tugwaardige
sonde ten opsigte van leer en lewe vermeld.

6.

BESORGING VAN DIE KLAG
Die klagskrif moet ten minste 7 dae vóór die aanvang van die tugondersoek skriftelik aan die
aangeklaagde/geïmpliseerde besorg word. Die kerkraad van die aangeklaagde/geïmpliseerde
word in kennis gestel van die ondersoek en datum.

7.
7.1

7.2
7.3

DIE MOONTLIKHEID VAN STUITING VAN AMPSDRAERS, EMERITI EN
PROPONENTE
By beweerde ergerlike wangedrag ƌ RRUWUHGLQJ LQ OHHU HQRI OHZH 39 (onder meer owerspel,
onsedelikheid, seksuele teistering, molestering, pornografie, egskeiding, moord, aanranding,
meineed, diefstal, bedrog, rassisme, haatspraak, laster en leerdwaling) deur ’n ampsdraer,
emeritus of proponent mag die ring of sy se gevolmagtigde tugliggaam, na ontvangs van die
klag, nadelige gerug of verslag, die aangeklaagde/geïmpliseerde in die diens stuit om enige
ampsdiens te verrig. Die betrokke kerkvergadering of gevolmagtigde tugliggaam moet die
aangeklaagde/geïmpliseerde ampsdraer, emeritus of proponent vooraf skriftelik kennis gee van
die voorneme om die persoon in die amp te stuit voorgenome stuiting. Hierdie kennisgewing
moet ’n kort en saaklike uiteensetting bevat van die beweerde ergerlike wangedrag oortreding
in leer en/of lewe en die aangeklaagde/geïmpliseerde uitnooi inlig dat om skriftelike vertoë te
gerig mag word voordat ’n besluit tot stuiting gefinaliseer word.
Hierdie stuiting geskied met kennisgewing aan die aangeklaagde/geïmpliseerde en die
kerkvergadering/instansie in wie se diens die persoon staan.
Stuiting behels die opskorting van lidmaatsregte en ampsvoorregte ampspligte. Stuiting is nie
’n tug- en/of dissiplinêre handeling of -maatreël nie, maar dien slegs om al die betrokkenes te
beskerm en ’n vry en regverdige verhoor ondersoek moontlik te maak. Dit geld in die geval
waar die beZHHUGHRRUWUHGLQJLQOHHUHQRIOHZHYDQVRDDUGHQRPYDQJLVGDWGLWƌQHJDWLHZH
impak op die uitvoering van die aangeklaagde/geïmpliseerde se ampspligte kan hê.

7.4

Stuiting kan hoogstens drie maande duur waarna die gevolmagtigde ringstugliggaam dit moet
ophef of die voortsetting daarvan by die ring of sy gevolmagtigde (bv. ringskommissie) moet
motiveer met die opgaaf van redes.

7.5

Lewensonderhoud word nie tydens stuiting van enige aard opgeskort nie.

8.

DIE MOONTLIKHEID VAN ’N VOORLOPIGE ONDERSOEK

8.1

Die tugliggaam kan ’n voorlopige ondersoek deur van sy lede laat doen. Die doel van die
YRRUORSLJHRQGHUVRHNLVRPLQOLJWLQJYLUGLHYHUKRRULQWHZLQHQYLUGLHWXJOLJJDDPތQDDQGXLGLQJ
te gee oor die verloop van die kerklike verhoor.

8.1.1 Die lede wat die voorlopige ondersoek doen, berei ’n verslag voor vir die tugliggaam wat tot ’n
bevinding(e) oor die verdere ondersoek moet kom.
8.1.2 Die verslag moet slegs feitelike inligting betreffende die voorlopige ondersoek bevat, naamlik:
8.1.2.1 ’n beskrywing van die inhoud en verloop van die ondersoek; en
8.1.2.2 stawende skriftelike bewyse.
8.1.3 Die verslag bevat geen bevinding(e) na aanleiding van die ondersoek of aanbevelings
betreffende skuld of onskuld en moontlike tug- en of dissiplinêre maatreëls nie.
8.2
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Die verslag van die voorlopige ondersoek dien voor die tugliggaam wat ’n bevinding(e) maak en
besluite neem tydens die verhoor van die aanklag(te).

Ergerlike wangedrag ƌ 2RUWUHGLQJ LQ OHHU HQRI OHZH kan onder meer die volgende behels: owerspel,
onsedelikheid, egskeiding, moord, meineed, diefstal, bedrog, rassisme, en leerdwaling.
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8.3

Die vereistes vir die voorlopige ondersoek is dieselfde as dié vir die tugliggaam wat tot die finale
bevinding(e) en besluite moet kom (behalwe 9.1.6).

8.4

Deelname aan ’n voorlopige ondersoek ontneem hierdie lede nie van sittingsreg in die betrokke
kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam nie.

98. VEREISTES VIR ’N TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE VERHOOR TUGONDERSOEK
98.1 Ooreenkomstig Artikel 59.2 van die Kerkorde gee die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
tugliggaam aan die volgende uitvoering tydens die verhoor tugondersoek:
98.1.1 Niemand met ’n botsende belang ten opsigte van die persoon/saak wat verhoor ondersoek word,
mag deel wees van ’n gevolmagtigde WXJOLJJDDP ZDW ƌ tug- en/of dissiplinêre verhoor
tugondersoek doen en besluite daaroor neem nie.
98.1.2 Die gevolmagtigde tugliggaam word gesuiwer van die alle partye met botsende belange. Dit is
die klaer(s), aanbringer(s) van die nadelige gerug of verslag, die aangeklaagde(s), moontlike
getuies, persone wat in die eerste of tweede graad aan die partye verwant is en ander persone
wat een of ander persoonlike belang by die saak het.
98.1.3 Vergaderings wat tug- en/of dissiplinêre verhore tugondersoeke hanteer, is geslote vergaderings.
98.1.4 Die gevolmagtigde tugliggaam het die reg om vooraf voldoende getuienis en inligting te versamel
ter voorbereiding van die ondersoek. (Sien ook 4.2.2 en 4.2.3 van hierdie reglement.)
98.1.45 Klaer(s), aangeklaagde(s) en getuies moet voldoende geleentheid kry om hulle saak te stel.
8.1.6 Die doel van die tugondersoek is om die eer van God, die welwese van die kerk en die behoud
van die sondaar te dien (Sien Kerkorde artikel 59). Die tugondersoek fokus op die vasstelling van
die werklike feite, 'n soeke na die waarheid en die billike beoordeling daarvan in die lig van die
Skrif, belydenisskrifte en die Kerkorde. Die tugliggaam tree nie op as 'n "regter" tussen twee
strydende partye nie, maar as 'n besorgde lid van die liggaam van Christus wat deur hierdie
"insident" benadeel word (seergekry het) en soek na weë en middele vir hoe daar opgetree kan
word om die eer van God, die welwese van die liggaam van Christus, asook en die behoud van
die sondaar ten beste te dien.
98.1.57 Die partye is nie geregtig op iemand wat namens hulle optree nie, maar kan bygestaan word
deur ‘n enige NG Kerklidmaat van die eie of ’n ander gemeente. Indien die klag(te) van sodanige
ergerlike aard is dat die aangeklaagde/geïmpliseerde uit diens van die gemeente/kerkverband
ontslaan kan word, het die gevolmagtigde tugliggaam die diskresie om op versoek van enige van
die partye regsverteenwoordiging in adviserende hoedanigheid (vgl. punt 8.1.6 hierbo) aan die
party(e) toe te staan.
98.1.8 Die lede van ’n gevolmagtigde tugliggaam wat tot ’n bevinding(e) en besluit(e) in ’n tug- en/of
dissiplinêre verhoor tugondersoek kom, moet almal vir die volle duur van die verhoor ondersoek
teenwoordig wees.
98.1.69 Die verhoor ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding van ’n
klag vind deurentyd plaas in die teenwoordigheid van die klaer(s) en die aangeklaagde(s). Vrae
deur al die aanwesiges kan oor en weer gestel word. Die betrokke tugliggaam kan self ook
getuies oproep en getuienis aanbied om tot ’n behoorlike bevinding in sy verhoor te kom. Die
partye self kan in die loop van die saak verdere getuienis aanbied om lig op die saak te werp.
8.1.10 Die gevolmagtigde tugliggaam moet so ver moontlik binne veertien dae na ontvangs van die
klagte met sy verrigtinge begin en dit so ver moontlik binne ses weke na die aanvang van die
ondersoek afhandel. Redes moet aan die betrokke kerkvergadering gegee word waar nie by
hierdie tydsraamwerk gehou kon word nie.
98.1.711
Indien enige van die partye weier om in die tugondersoek voor die betrokke kerklike
tugliggaam te verskyn of die voortgang van die verhoor tugondersoek verhinder, kan die
gevolmagtigde tugliggaam
met opgaaf van rede(s) die verhoor ondersoek in afwesigheid
van die party(e) voortsit.
98.1.912
Ná die aanhoor van die partye en die getuies, kom die gevolmagtigde tugliggaam tot
sy 'n
skriftelike bevinding wat op skrif gestel word. ,QGLHQ ތQ DDQJHNODDJGHJHwPSOLVHHUGH
aan ’n tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding In die geval waar die aangeklaagde
skuldig bevind word word getuienis eers ter versagting en verswaring aangehoor alvorens daar
op ’n tug- en/of dissiplinêre maatreël besluit word. vorm getuienis ter versagting of verswaring
deel van die totale ondersoek en hoef dit nie afsonderlik hanteer te word nie
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98.1.1013
Die bevinding(e) oor skuld of onskuld en besluit(e) oor die toepassing van ’n tug en/of
dissiplinêre maatreël(s) deur ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam, gaan met
opgaaf van redes gepaard.
9. APPÈL TEEN DIE BEVINDING VAN ‘N GEVOLMAGTIGDE TUGLIGGAAM
:DQQHHUƌOLGPDDWDSSqOZLODDQWHNHQWHHQGLHEHYLQGLQJHQRIWXJ- HQGLVVLSOLQrUHPDDWUHsOYDQƌ
kerkvergadering of sy gevolmagtigde, moet dit ingevolge die bepalings van die Reglement vir
Appèl en beswaar gedoen word.
,QJHYDOOHYDQGLHQVEHsLQGLJLQJWUHHGLWHHUVLQZHUNLQJZDQQHHUGLHW\GSHUNYLUDSSqOVRRVJHUHsO
deur die Reglement vir Appèl en beswaar geëindig het. Die betrokke ampsdraer word in sy
ampspligte gestuit tot op daardie datum.
9.3 In gevalle van diensEHsLQGLJLQJHQZDDUDSSqODDQJHWHNHQZRUGVNRUWGLHEHWURNNHNHUNYHUJDGHULQJ
wat die bevinding gemaak het, die diensbeëindiging onmiddellik op by die ontvangs van die
DSSqO'LHEHWURNNHDPSVGUDHUZRUGLQV\DPSVSOLJWHJHVWXLWWRWE\GLHDIKDQGHOLQJYDQGLHDSSqO
:DQQHHUGLHDSSqOQLHJHKDQGKDDIZRUGQLHWUHHGLHGLHQVEHsLQGLJLQJRQPLGGHOOLNLQZHUNLQJ
9.4

Lewensonderhoud word nie tydens stuiting van enige aard opgeskort nie.

10. KOSTE
10.1 Die koste van ’n tug- en of dissiplinêre verhoor tugondersoek, wat koste vir duplisering van
dokumente, reis- en vergaderkoste en ander uitgawes insluit, is vir die rekening van die betrokke
NHUNYHUJDGHULQJ 'LH VLQRGH QHHP YHUDQWZRRUGHOLNKHLG YLU GLH VLQRGDOH OHGH ZDW RS ƌ
gevolmagtigde tugliggaam aangewys is.
10.2 Alle koste wat deur die partye self aangegaan is om óf die klag in te dien en/of die klag te
verdedig, sowel as vir die koste van hulle getuies is vir hulle eie rekening.
11.

VOORSIENING IN DIE GEVAL VAN DIENSBEËINDIGINGE IN TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE
VERHORE TUGONDERSOEKE VAN PREDIKANTE
In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening:

11.1 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof
van Predikante.
11.2 In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien.
11.3 In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud,
toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum.
12

KENNISGEWING VAN BEVINDING IN GEVAL VAN PREDIKANTE

12.1 In alle gevalle waar die kerkvergadering of sy gevolmagtigde tugliggaam ’n dissiplinêre maatreël
teenoor bevinding ten opsigte van 'n proponent, predikant, of emeritus gemaak het (selfs al het
die persoon bedank – vergelyk 3.4 4.5 hierbo), word die sinodale regs-/kerkordekommissie én
die Algemene Taakspan Predikantesake binne 14 dae deur die tugliggaam voorsien van die
skriftelike bevinding(e) en die besluit(e). word daarvan binne twee dae aan die betrokke kerkraad
en die ring kennis gegee. Indien moontlik moet die voorsitter van die tugliggaam self die kerkraad
en gemeente hiervan inlig. Hierna word die bevinding en besluite van die tugliggaam binne
veertien dae skriftelik aan die sinodale regskommissie/kerkordekommissie/taakspan/diensgroep
én die Algemene Taakspan Predikantesake verskaf.
12.2 Die Algemene Taakspan Predikantesake word deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde
skriftelik in kennis gestel indien ’n party appelleer teen die bevinding en besluite van ’n tugliggaam
rakende ’n proponent, predikant of emeritus.
12.3 Die Algemene Taakspan Predikantesake word onverwyld deur die betrokke kerkvergadering of
sy gevolmagtigde in kennis gestel wanneer ’n tug- en of dissiplinêre maatreël tugmaatreël
opgehef word of ’n verdere tug- en of dissiplinêre maatreël tugmaatreël toegepas word rakende
’n proponent, predikant of emeritus.
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VOORSTEL 19. Bylaag 3 A.5.1.3: VIERDE VERSLAG (T.A.5.1) - los stuk.
Reglement 17 Punt 2.3.8 (C Jansen van Vuuren/I Jonker)
Die TTR word versoek om die verband tussen 2.3.8: “Indien daar nie eenstemmigheid is nie” en 2.5
“Voorsiening” op te helder. Hoe bindend is 2.5?
Bertus Celliers antwoord dat die twee punte nie teenstrydig met mekaar is nie.
5. Beskrywingspunte
B7 Huweliksbevestigers (Agenda bl. 522) - goedgekeur.
Die TTR het Beskrywingspunt B7 beoordeel. Die TTR is bewus van hierdie ongemak met die
hantering van huweliksregistrasie, ensovoorts deur die Departement Binnelandse Sake.
5.2.1 AANBEVELING:
Die AS gee opdrag aan die moderatuur om so spoedig moontlik met die Departement
Binneland se Sake die volgende aan te spreek:
5.2.1.1 Die registrasie van nuwe huweliksbevestigers
5.2.1.2 Die registrasie van huwelike
5.2.1.3 Toegang van huweliksbevestigers tot die kantore van die Departement
5.3 Beskrywingspunt B 11 (Agenda bl. 527)
B11 Kerkorde artikels 26 en 27
Die TTR het Beskrywingspunt B 11 beoordeel. Die beskrywingspunt versoek dat artikels 26 en 27
van die Kerkorde uitgebrei moet word. Dit hou egter verband met die kerk se ampsbeskouing.
5.3.1.Aanbeveling: - goedgekeur.
Die AS verwys die Beskrywingspunt B11 na ATLAS vir studie en verslag aan die volgende
Algemene Sinode.
Voorstel 29: - goedgekeur. Byvoeging deur ATR self. (A.4.3.3 bl. 302.)
Die Sinode bevestig vorige besluit (2002) om nie die onderskeid tussen doop-en belydende
lidmaat te handhaaf nie. Die doop bly die enigste manier waarop toegang tot lidmaatskap verkry
kan word. Die Sinode versoek die ATR om die kerkorde hiermee in lyn te bring en verwys die
afhandeling van hierdie proses na die ASM.

71 CHRISTELIKE LEKTUURFONDS A.6.2 bl. 488
Die vergadering gee toestemming dat Willem Botha en Charmaine Stoffberg toeligting kan gee.
Goedgekeur.
Willem Botha bied die verslag kortliks aan.
Willem Botha oorhandig aan die voorsitter en ondervoorsitter elk ‘n boek.
5. AANBEVELINGS. Goedgekeur.
5.1 Die Algemene Sinode neem met dank kennis van die werk wat deur CLF gedoen word en
versoek hulle om daarmee voort te gaan.
5.2 Die Algemene Sinode versoek sinodes om gemeentes aan te moedig om van die produkreeks
van CLF gebruik te maak.
5.3 Die Algemene Sinode wys die volgende persone aan as die stemgeregtigde NGafgevaardigdes op die ledevergadering van CLF: Dr EC Orsmond, Dr CHJ van Schalkwyk, Ds
WJ Botha, Prof PGJ Meiring, Ds FJ Cillié, Dr RB van Aarde en Ds WD Schoeman.
Die sinode verdeel vir Sinodale gesprekke op die aangewese plekke. Die voorsitter versoek dat
sinodes hulle afvaardiging aanwys na die ASM, en dan af te sluit in hulle onderskeie sinodes.
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VERLOF:
NAAM EN VAN
Booy, Casper
Booy, Debbie
du Plessis, Gideon
du Plessis, Japie
Gultig, Donovan
Kruger, Pieter
Loubser, Gys
van As, Jaco
van Rensburg, Nico

DONDERDAG 10 OKTOBER 2019
SINODE
Oostelik
Oostelik
Oostelik
Goudland
Wes-Kaap
Hoëveld
Hoëveld
Oostelik
Goudland

TYD AFWESIG
09:00 – 16:00
09:00 – 16:00
08:30 – 20:00
08:30 – 20:00
11:00 – 13:00
19:00 – 21:00
08:00 – 13:00
16:30 – 21:00
08:00 – 14:00

1

APPENDIKS 1.6:

NOTULE DAG 6

SESDE SITTINGSDAG: VRYDAG, 11 OKTOBER 2019, 08:30
SESSIE 22
Die voorsitter stel Elize Klut aan die woord vir die dagwyding.

DAGWYDING
Elize Klut bied die dagwyding aan.
Die vergadering sing Flam 87:1 biddend.
Elize Klut doen voorlesing uit Joh. 15:1-8 en begelei die vergadering in ‘n kort spiritualiteitsoefening. Sy
GRHQƌNRUWRRUGHQNLQJ
6\VOXLWDIPHWƌspesiale Engelse voorlesing oor Joh. 15 en doen ‘n gebed.
Die voorsitter bedank Elize Klut.

72 TYDELIKE TAAKSPAN LEER EN AKTUELE SAKE (los stuk)
Heerden van Niekerk hanteer die verslag. Hy verwys ook na die A.4.3.3 bl. 290, Sub-Taakspan:
Belydenis van Geloof.
1
BESKRYWINGSPUNT
VAN
SINODALE
DIENSRAAD
OOSTELIKE
HERINTERPRETASIE VAN BELYDENISSKRIFTE T.O.V. DIE DOOP (B5, bl. 519)

SINODE:

AANBEVELING: Goedgekeur
1.1
Die Algemene Sinode neem kennis van die Beskrywingspunt van die Sinodale Diensraad
van die Oostelike Sinode, naamlik: “Die Algemene Sinode gee opdrag aan ATLAS om die
belydenisskrifte te herinterpreteer met spesifieke verwysing na die doopbeskouing en die
relevansie vir vandag van die afwysing van die wederdopers.”
1.2
Die Algemene Sinode neem kennis dat die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode
hierdie Beskrywingspunt opgestel het nadat hulle gesprekke gevoer het met lidmate en leraars
wat die behoefte uitspreek aan 'n belydenisdoop as “simbool van hernude toewyding aan God”.
1.3
Die Algemene Sinode verwys die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode na
onlangse besluite in verband met die doop (AS 2011, 2013, 2015) waarin die Goddelike inisiatief
wat menslike keuse voorafgaan (verbondskarakter) en die eenmalige karakter van die doop
duidelik herbevestig word.
1.4
Die Algemene Sinode neem kennis dat ATLAS vanuit hierdie vertrekpunt (pt. 1.3) nie die
moontlikheid sien van ‘n herinterpretasie van die belydenisskrifte wat die belydenisdoop
(herdoop) moontlik maak nie.
1.5
Die Algemene Sinode oordeel dat die onus by die opstellers van die Beskrywingspunt
rus om aan te toon hoe ‘n herinterpretasie van die Belydenisskrifte ter regverdiging van die
wederdoop/belydenisdoop “as simbool van hernude toewyding aan God” gedoen sou kon word.
1.6
In die lig daarvan dat die Beskrywingspunt nie ‘n substantiewe, inhoudelike voorstel
bevat nie, oordeel die Algemene Sinode dat daar nie genoeg rede is vir revisie nie en word die
Oostelike Sinode versoek om die Algemene Sinode met ‘n substantiewe voorstel te dien.
2 SKRYWE VAN DS MARCEL VOSLOO OOR DIE DOOP (bl. 266)
Ds van Heerden verduidelik dat ds. Vosloo ‘n opvolgskrywe gerig het aan die Sinode en dat ATLAS,
op advies van ATR, die saak as ‘n gravamen hanteer het.
AANBEVELING: Goedgekeur.
2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van die gravamen van Ds Marcel Vosloo oor die doop
waarin hy ‘n nuwe studie deur ATLAS oor die belydenisdoop versoek.
2.2 Die Algemene Sinode wys die gravamen af en volstaan met die besluite van 2011, 2013 en
2015 aangaande die doop.
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73 TYDELIKE TAAKSPAN REGTE: T.A.5.1 VIERDE VERSLAG (los stuk bl. 37),
ook Agenda bl. 518.
5 BESKYWINGSPUNTE
5.1 B3 Besware teen beroep (Agenda bl. 518).
5.1.1 Aanbeveling: - goedgekeur met 2/3 meerderheid.
5.1.1.1 Die AS verwys beskrywingspunt B3 na die ATR vir verslag aan die volgende vergadering
van die AS.
5.1.1.2 Die AS wysig bepaling 8.3.2 van die Reglement vir beroeping, bevestiging, demissie en
emeritaat van predikante om te lui: “Indien die besware handel oor onreëlmatighede gedurende
die beroepsproses word dit as ‘n appèl teen die besluit van die kerkraad hanteer ingevolge die
Reglement vir Appèl met dien verstande dat dit as uiters dringend hanteer sal word en indien
enigsins moontlik binne twee weke afgehandel word. Indien die beswaar gehandhaaf word, word
die beroep ter syde gestel.
5.1.1.3. Dis AS wysig bepaling 8.3.3 van die Reglement vir beroeping, bevestiging, demissie en
emeritaat van predikante om te lui: “Indien die besware handel oor die leer of lewe van die
beroepene, word dit as ‘n tugondersoek hanteer volgens die Reglement vir opsig en tug, met
dien verstande dat dit as uiters dringend hanteer sal word.
8.3.3.1 Die volgende proses word gevolg:
8.3.3.1.1 Die Ringskommissie van die ring waaronder die beroepende gemeente sorteer stel eers
vas of die beswaar ontvanklik is in terme van bepaling 8.1 van hierdie reglement.
8.3.3.1.2 Indien dit ontvanklik is word dit verwys na die ring of sy gevolmagtigde wat oor die
beroepene opsig het.
8.3.3.1.3 Hierdie Ring of sy gevolmagtigde stel na die ontvangs van die skriftelike beswaar en
na gesprek met die beroepene vas of daar bona fide redes is waarom die beswaar ondersoek
behoort te word.
8.3.3.1.4 Indien besluit word dat die besware ondersoek behoort te word, word dit na ‘n
tugliggaam verwys vir ondersoek, waarop die beroep ter syde gestel word (vgl. die bepaling
7.3.5 van hierdie reglement wat lui: skriftelike bevestiging van die huidige ring onder wie se
opsig die beroepene staan, dat daar geen tug en/of dissiplinêre ondersoek teen die beroepene
hangende is nie en/of dat die persoon beroepbaar is.)
VOORSTEL 25 (A Celliers/C Stander) - goedgekeur.
Die Algemene Sinode verwys gravamen teen die besluite van die Algemene Sinode van 2015
oor die uitbreiding van die belydenisgrondslag deur sinodes (Artikel 35.7) na ATLAS vir
oorweging met verslag aan die eerste ASM-vergadering van 2020 om af te handel.

74 BYBELMEDIA A.6.1 bl. 485
Danie Mouton hanteer die verslag.
5.5 AANBEVELING - goedgekeur.
5.5.1 Die Algemene Sinode keur goed dat Reglement 1 pt. 3.2.5 gewysig word om te lui: "Die
aanwysing van die lede van ledevergaderings van die Algemene Sinode se mediamaatskappye
geskied ooreenkomstig die memoranda van inkorporasie".
Die voorsitter bedank Danie Mouton. Hy verwys na die Kerkbode Applikasie vir selfone om op hoogte
te wees van kerknuus. Hy motiveer die vergadering om die Kerkbode tot beskikking van lidmate te stel.
Nioma Venter neem voorsitterstoel in.

75 VERSLAG VAN DIE MODERAMEN bylaag 12 (A.2.12 bl. 159)
(word vervang met VERSLAG VAN DIE MODERAMEN BYLAAG 12)
VERSLAG AAN DIE DIREKSIE VAN BYBEL-MEDIA EN DIE ALGEMENE SINODE MODERAMEN
(ASM) OOR ‘N GEDEELDE KOMMUNIKASIEBELEID) - los stuk.
Nelis Janse van Rensburg doen toeligting oor die verslag.
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Nelis Janse van Rensburg neem die voorsitterstoel weer in. Hy bedank alle mediamense vir hulle
verslaggewing van die Sinode.

76 HUGENOTE KOLLEGE A.2.13.1 bl. 74.
Die vergadering keur goed dat dr Willie van der Merwe die verslag hanteer - goedgekeur.
Willie van der Merwe gee toeligting oor die verslag.
Die voorsitter bedank Willie van der Merwe spesiaal en meld sy besondere diens en sy aftrede einde
Januarie 2020.
Die notule van die vierde sittingsdag WOENSDAG 9 OKTOBER 2019 word gestel en
goedgekeur - goedgekeur.

77 ALGEMENE TAAKSPAN PREDIKANTESAKE A.5.5 bl. 449 en 473.
3.6 WYSIGING VAN REGLEMENT 11 (bl. 449)
3.6.1 Prosesvoorstel ten opsigte van Beskrywingspunt van Noord-Kaap
Die Algemene Sinode het in 2015 die volgende opdrag gegee:
VOORSTEL: PROSESVOORSTEL TOV B.1 (GJ Duursema/CHJ van Schalkwyk) – goedgekeur:
1. Die Algemene Sinode aanvaar die beginsels vervat in A.15 Moderamen Bylae 3 (bl. 325 – 331).
Die beskrywingspunt van Noord-Kaapland (B.1. Algemene Bevoegdheidsraad (ABR) is daarin
volledig hanteer en afgehandel.
2. Moderamen Bylae 3 word na die ASR verwys om aan die hand van die beginsels daarin vervat
Reglement 11 te wysig voor voorlegging aan die volgende vergadering. Dit geskied in oorleg met ASP.
3.6.1.1 AANBEVELINGS - goedgekeur.
Die Algemene Sinode besluit
3.6.1.1.1
dat die beginsels in die Beskrywingspunt, nie ondersteun kan word nie.
3.6.1.1.2
aan die hand van Reglement 19. 2.2.2 hiermee kennis gegee word dat die besluit van
2015 in revisie geneem word.
3.6.1.1.2
dat Reglement 11 punt 13 nie gewysig word nie.
3.6.1.1.3
gee opdrag aan die ATP om ondersoek in te stel na die moontlikheid om predikante
by die ACRP te affilieer en van die huidige registrasiefooie daarvoor te gebruik.
Bylaag 4 bl. 473 Reglement 11 - goedgekeur.

REGLEMENT 11
REGLEMENT VIR DIE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANTE, PROPONENTE EN EMERITI
1.
1.1

1.2
1.3
1.4

ALGEMENE UITGANGSPUNTE
Daar moet by elke aspek van die reëling van die bevoegdheid (wat verpligtinge en
regte insluit) van predikante, diensleraars, proponente en emeriti daarvan uitgegaan
word dat dit Christus is wat sy kerk deur Sy Woord en die Heilige Gees regeer en dat
Hy dit doen deur persone wat Hy daartoe roep, toerus en in sy diens stel.
Die verlening van bevoegdheid om as predikant beroep te word, asook die behoud
daarvan, geskied deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde (vergelyk Artikel 7
van die Kerkorde) op aanbeveling van ’n kuratorium.
Die beëindiging van bevoegdheid as predikant geskied deur die Algemene Sinode of
sy gevolmagtigde (vergelyk Artikel 7 van die Kerkorde) op aanbeveling van ’n ring of
sy gevolmagtigde
Die bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van die predikant is nie geleë in
bepaalde vermoëns of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat beklee
is met ’n blywende eer of mag en wat deur ordening verkry word nie. Daar bestaan
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1.5
1.6

1.7

nie so iets soos ’n ampsbevoegdheid wat aan die persoon kleef en aan sodanige
persoon sekere regte en bevoegdhede verleen sonder dat die betrokkene die amp
binne gemeentelike verband beklee nie. Bevoegdheid word verleen aan
gelegitimeerdes wat kerklike werk doen, hetsy in 'n gemeente, die kerkverband,
'n teologiese fakulteit of 'n kerklike instansie waarvoor die posvereistes die van
'n opgeleide predikant is.
:DQQHHUƌULQJQD QWXJ- of dissiplinêre ondersoek die die reg om beroep te
word, tydelik wegneem, het dit nie sonder meer die permanente verlies van
ampsbevoegdheid tot gevolg nie.
’n Persoon kan predikant wees indien die persoon op wettige wyse beroep is, die
nodige approbasie verkry het, en in ’n gemeente bevestig is (vergelyk Artikel 5 en 8
van die Kerkorde). Die amp van predikant funksioneer dus binne gemeentelike
verband.
Predikante/proponente wat in 2.4.3 hieronder genoem, naamlik diegene wat deur die
kerkverband benoem is vir diens aan die kerkverband, word deur ’n gemeente
beroep en in ’n gemeente in die amp bevestig.

2.

VERLENING VAN BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD

2.1

DIE BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD
Die bevoegdheid om beroep te word, word aan die volgende gelegitimeerdes verleen
nadat hulle aan die gestelde vereistes voldoen het:
standplaasleraar
diensleraar
proponente
predikante
emerituspredikante jonger as 70 jaar

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1

STANDPLAASLERAAR
ƌ6WDQGSODDVOHUDDULVƌSHUVRRQZDWGLHYHUHLVWHNHUNOLNHRSOHLGLQJGHXUORRSKHW
gelegitimeer, georden en bevestig is om diens te lewer binne die missionale konteks
waarvoor hy opgelei en beroep is.
2.2.2 'n Standplaasleraar verrig 'n spesifieke missionale bediening in 'n missionale konteks
soos byvoorbeeld Khoi-San, Dowes, Portugeessprekendes...
2.2.3 'n Standplaasleraar moet aan die volgende vereistes voldoen:
ƌLQQHUOLNe roeping hê en oortuig is wees dat die Here hom tot die kerklike bediening
geroep het;
2.2.1.2 die voorgeskrewe kerklike opleiding deurloop het;
2.2.1.3 persoonlike en teologiese vaardighede, asook 'n gesonde geestelike lewe wat insluit:
- *gevestigde geestelike dissiplines;
- psigiese gesondheid en geestelike volwassenheid
- Bybelse en kerklike/teologiese kennis en insig;
- kontekstuele insig en hermeneutiese oordeel;
- verstaan van die kerk en van die roeping en funksionering van gemeentes; en
- RSJHOHLLVLQVSHVLILHNHYDDUGLJKHGHLQƌEHSDDOGHNRQWHNV
2.2.1.4 die suksesvolle eksaminering van die kandidaat se kennis van die Bybel en die
Belydenisskrifte;
2.2.1.5 die suksesvolle evaluering van taal- en kommunikasievaardigheid;
2.2.1.6 die suksesvolle voltooiing van die bedieningsvorming en die verpligte praktykvorming
ooreenkomstig die voorskrifte van die Algemene Kuratorium; en
2.2.1.7 die geslaagde lewering van ’n proefpreek onder toesig van ’n dosent en ’n lid van die
proponentskommissie in ’n gemeente tydens die finale studiejaar.;
2.2.1.8 deur die Algemene Sinode gelegitimeer is.
2.2.2 Standplaasleraars moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan
Predikantesake aanmeld ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir

5

2.2.3

2.2.4
2.2.5

bediening in die kerk. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van die bygewerkte
vertroulike inligting en die nodige jaarlikse registrasiegelde soos bepaal deur die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
Standplaasleraars word met goedkeuring van die ring in 'n spesifieke gemeente vir 'n
spesifieke missionale opdrag bevestig. Wanneer standplaasleraars nie meer hierdie
taak verrig nie, of verhuis, verloor hulle die bevoegdheid wat verleen is om die werk
te verrig.
Standplaasleraars het preekbevoegdheid en kan die sakramente bedien in die
missionale konteks van sy bediening.
Standplaasleraars is nie beroepbaar vir ander bedieninge buite die spesifieke
bediening/konteks waarvoor hulle opgelei is nie.

2.3
2.3.1

DIENSLERAARS
'LHQVOHUDDUVLVƌSHUVRRQZDWGLHYHUHLVWHNHUNOLNHRSOHLGLQJGHXUORRSKHW
gelegitimeer is en georden en bevestig is om diens te lewer met 'n spesifieke opdrag
ooreenkomstig die terrein van opleiding.
2.3.2 Diensleraars verrig dienste in een van die volgende spesialisasievelde naamlik:
pastoraat, jeug- en familiebediening, diakonaat, geloofsvorming, evangelisasie,
kerkplanting, aanbidding, bejaardebediening, berading, sending, ens.
2.3.3 Diensleraars moet aan die volgende vereiste voldoen:
2.3.1.ƌLQQHUOLNHURHSLQJKrt en oortuig van die Here se roeping tot die kerklike bediening
2.3.1.2 die voorgeskrewe kerklike opleiding deurloop het;
2.3.1.3 persoonlike en teologiese vaardighede, asook 'n gesonde geestelike lewe wat insluit:
gevestigde geestelike dissiplines;
psigiese gesondheid en geestelike volwassenheid;
Bybelse en kerklike/teologiese kennis en insig;
kontekstuele insig en hermeneutiese oordeel;
verstaan van die kerk en van die roeping en funksionering van gemeentes; en
opgelei LVLQVSHVLILHNHYDDUGLJKHGHLQƌEHSDDOGHVWXGLHYHOGE\YRRUEHHOGMHXJ
pastoraat, diakonaat, berading ens. wat vir die kerklike bediening toepaslik is.
2.3.1.4 die suksesvolle eksaminering van die kandidaat se kennis van die Bybel en die
Belydenisskrifte;
2.3.1.5 die suksesvolle evaluering van taal- en kommunikasievaardigheid;
2.3.1.6 die suksesvolle voltooiing van die bedieningsvorming en die verpligte praktykvorming
ooreenkomstig die voorskrifte van die Algemene Kuratorium; en
2.3.1.7 die geslaagde lewering van ’n proefpreek onder toesig van ’n dosent en ’n lid van die
proponentskommissie in ’n gemeente tydens die finale studiejaar;
2.3.1.8 deur die Algemene Sinode gelegitimeer is.
2.3.2 Diensleraars moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan
Predikantesake aanmeld ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir
bediening in die kerk. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van die bygewerkte
vertroulike inligting en die nodige jaarlikse registrasiegelde soos bepaal deur die
Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
2.3.3 Diensleraars word met goedkeuring van die ring in 'n spesifieke gemeente vir 'n
spesifieke opdrag bevestig. Wanneer Diensleraars nie meer hierdie taak verrig nie, of
verhuis, verloor hulle die bevoegdheid wat verleen is om die werk te verrig.
2.3.4 Diensleraars het preekbevoegdheid en kan die sakramente bedien in die konteks van
hulle bediening.
2.3.5 Diensleraars is nie beroepbaar vir ander bedieninge buite die spesifieke
bediening/konteks waarvoor hulle opgelei is nie.
2.3.6 Diensleraars werk altyd onder toesig van die betrokke plaaslike gemeente se
predikant
2.3.7 Diensleraars kan ook tentmakers wees.
3.

PROPONENT
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3

3.9.4

ƌ3URSRQHQWLVƌSHUVRRQZDWGLHYHUHLVWH teologiese opleiding deurloop het,
gelegitimeer is en nog nie georden of in die amp van Predikant bevestig is nie en aan
die volgende vereiste voldoen:
ƌLQQHUOLNHURHSLQJKHWHQRRUWXLJLVGDWGLH+HUHKRPKDDUWRWGLHHYDQJHOLHEHGLHQLQJ
geroep het
teologiese opleiding deurloop het;
wat gedurende teologiese opleiding deurentyd aan die volgende voldoen het:
geestelike lewe en geestelike dissiplines;
roepingsbewustheid;
psigiese gesondheid en geestelike volwassenheid;
Bybelse en teologiese kennis en insig;
kontekstuele insig en oordeel;
verstaan van die kerk en van die roeping en werking van gemeentes; en
vorming van spesifieke vaardighede wat vir die bediening nodig is.
die suksesvolle eksaminering van die kandidaat se kennis van die Bybel en die
Belydenisskrifte;
die suksesvolle evaluering van die kandidaat se taal- en kommunikasievaardigheid;
die suksesvolle voltooiing van die bedieningsvorming en die verpligte gemeentejaar
ooreenkomstig die voorskrifte van die kuratorium en die NG Kerkdosenteraad; en
die geslaagde lewering van ’n proefpreek onder toesig van ’n dosent en ’n lid van die
proponentskommissie in ’n gemeente tydens die finale studiejaar.;.
deur die Algemene Sinode gelegitimeer is.
'n Proponente behou proponentsbevoegdheid tot en met die normale aftreeouderdom (tans 65).
'n Proponent het preekvergunning en kan dus op uitnodiging van ’n gemeente die
Woord- en sakramentsbediening behartig.
Persone wat reeds by legitimasie die normale aftree-ouderdom van 65 jaar bereik
het, ontvang die bevoegdheid om beroep te word in terme van die Reglement vir
Vaste Termynposte (vergelyk 4.).
Proponente moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan
Predikantesake aanmeld ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir
beroeping. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van ’n vertroulike aanbeveling
oor die persoon se gemeentelike meelewing, uitgereik deur die kerkraad van die
gemeente waar die persoon lidmaat is.
Aangesien proponente onder die opsig van die kerkraad staan, word dit van die
kerkraad verwag om op die hoogte te bly van die leer en lewe van proponente wat
onder sy opsig val.
Proponente mag op uitnodiging van ’n kerkraad die Woord verkondig en sakramente
bedien tydens eredienste en ander geleenthede.
Die volgende voormalige predikante behou die bevoegdheid om beroep te word,
maar ontvang die bevoegdheid as proponent:
Predikante wat op grond van Artikel 11 vooraf by die Algemene Taakspan
Predikantesake toestemming ontvang om hulle diensooreenkoms met die gemeente
te beëindig.
Predikante wat met die oog op verdere studie demissie ontvang het (vergelyk
Reglement vir Verlof van Bedienaars van die Woord, 5.4 en 5.5).
Predikante wie se diensooreenkoms beëindig (deur die ring met behoud van
bevoegdheid losgemaak is van die gemeente) is in ooreenstemming met Artikel 12.7
en Reglemente 17: Reglement vir die bestuur van die Diensverhoudinge by
wangedrag, ongeskiktheid en onvermoë, en 18: Reglement vir Tug en Dissipline.
Predikante wat deur ander erkende denominasies (vergelyk Reglement 22) beroep
word en wat vooraf by die Algemene Taakspan Predikantesake toestemming
ontvang het.
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3.9.5

Indien die man of vrou van ’n predikant in diens van ’n gemeente of die kerkverband
verplaas word, en dit meebring dat demissie verleen moet word en die
diensverhouding beëindig word.

4.
4.1

DIE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANT
Predikante is persone wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het,
gelegitimeer is, verdere bedieningsontwikkeling ondergaan, reeds georden is en wat
voldoen aan die beskrywing soos uiteengesit in 2.2.1 tot 2.2.2 (hierdie verwysings is
nie korrek niH ZDWKDQGHORRUƌSURSRQHQW
4.2
Gelegitimeerdes wat oor predikantsbevoegdheid beskik, is persone wat:
4.2.1 op wettige wyse beroep (of benoem) is,
4.2.2 die nodige approbasie verkry het, en
4.2.3 bevestig en georden is.
4.3
Elke predikant wat in ’n gemeente in die amp bevestig is, beskik oor volle
ampsbevoegdheid en beklee die amp soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
4.4
Elke predikant wat vir diens aan die kerkverband bevestig is, beskik oor volle
ampsbevoegdheid
Hierdie persone is
4.4.1 Predikante wat deur die kerkverband benoem is om as NG Kerkdosente teologiese
studente aan die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra van die NG Kerk
op te lei;
4.4.2 Predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan ringe, sinodes en die
Algemene Sinode; en
4.4.3 Predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan instansies soos die
Bybelgenootskap, die Kapelaansdienste of ander instansies wat deur die Algemene
Sinode, of die moderamen namens die Algemene Sinode, goedgekeur is.
4.5
Predikante moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan
Predikantesake aanmeld ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir
beroeping. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van die bygewerkte vertroulike
inligting en die nodige jaarlikse registrasiegelde soos bepaal deur die Algemene
Sinode of sy gevolmagtigde.
5.
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3 ’
5.4
5.5
5.6

6.

DIE BEVOEGDHEID VAN EMERITUS
Emeriti (jonger as 70 jaar) is gelegitimeerdes wat weens die bereiking van die
normale aftree-ouderdom uit die amp van predikant getree het, maar nog vir
beroeping beskikbaar is en wat voldoen aan die beskrywing soos uiteengesit in 2.2.1
tot 2.2.2 (nie korrekte verwysings) wat handeORRUƌSURSRQHQWVRZHODVGLH
volgende vereistes wat die volgende insluit:
bewys dat alle verpligtinge by emeritaat nagekom is;
die persoon se mediese geskiktheid bepaal is;
’n verklaring deur die ring dat die emeritus bedieningsbevoeg is om weer beroep te
word.
’n Emeritus is ’n predikant wat ingevolge Artikel 14 van die Kerkorde geëmeriteer het
HQƌHHUYROOH$NWHYDQ'HPLVVLHE\(PHULWDDWRQWYDQJKHW
n Emeritus behou die bevoegdheid van predikant en kan in terme van Artikel 9 van
die Kerkorde die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die
diens van die gebede op uitnodiging van ’n gemeente behartig.
’n Emeritus is beroepbaar in terme van die Reglement vir Vaste Termynposte
(vergelyk 4).
’n Emeritus kan voortgaan om as huweliksbevestiger op te tree.
Ter wille van die behoorlike instandhouding van die Bevoegdheidsregister moet
emeriti tot op ouderdom 70 jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan
Predikantesake aanmeld.
BEHOUD VAN BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD
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Alle persone wat gelegitimeer is en steeds bevoegdheid wil behou om beroepbaar te wees
HQRILQƌNHUNOLNHEHWUHNNLQJWHGLHQPRHWDDQGLHYROJHQGHYHUHLVWHVYROGRHQ
6.1

PROPONENTE

6.1.1

6.1.4
6.1.5

Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene
Sinode en wat die volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en
bedieningsontwikkeling dek.
Gelegitimeerdes moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese
van die gemeente, inskakel by die mentorprogram van die kerk.
Om in die siklus soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode onderwerp te word aan
ƌHYDOXHULQJVSURVHVJHOHLGHXUGLHEHWURNNHQHVHULQJ
Onderwerp aan die gedragskode vir predikante in die NG Kerk.
Moet jaarliks voor 31 Mei by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld

6.2

PREDIKANTE

6.2.1

Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene
Sinode en wat die volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en
bedieningsontwikkeling dek.
Predikante moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van
die gemeente, inskakel by die mentorprogram van die kerk.
Om in die siklus soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode onderwerp te word aan
ƌHYDOXHULQJVSURVHVJHOHLGHXUGLHEHWURNNHQHVHULQJRQGHUZHUSDDQGLH
gedragskode vir predikante in die NG Kerk.
Om in die siklus (elke tien jaar) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode
RQGHUZHUSWHZRUGDDQƌHYDOXHULQJVSURVHVJHOHLGHXUGLHEHWURNNHQHVHULQJWHQ
opsigte van standplaasverwisseling.
Predikante moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan
Predikantesake aanmeld.

6.1.2
6.1.3

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
6.3.1

EMERITUS
Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene
Sinode en wat die volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en
bedieningsontwikkeling dek.
6.3.2 Emeriti moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van die
gemeente, inskakel by die mentorprogram van die kerk om bo die aftree-ouderdom
YDQMDDUZHHUEHURHSWHZRUGRQGHUZHUSWHZRUGDDQƌHYDOXHULQJVSURVHVJHOHL
deur die betrokkene se ring.
6.3.3
Onderwerp aan die gedragskode vir predikante in die NG Kerk.
Emeriti jonger as 70 jaar moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan
Predikantesake aanmeld
7.

VERANDERING VAN TOEGEKENDE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANT EN
PROPONENT

7.1

Persone aan wie die Algemene Taakspan Predikantesake die bevoegdheid van
predikant, proponent of emeritus toegeken het, behou hierdie bevoegdheid, ook al
sou die Algemene Sinode hierdie reglement wysig, mits die oorspronklike
voorwaardes wat in hulle geval gegeld het, dieselfde bly.
Predikante, proponente en emeriti van die Kerk wat leraar wil word in ’n ander
denominasie van gereformeerde belydenis, kan vooraf by die Algemene Taakspan
Predikantesake aansoek doen om beroepbaar te bly binne die NG Kerk terwyl die
persoon in die ander denominasie werk.

7.2
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7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

Predikante wat om bona fide redes40 die bediening wil verlaat, kan ’n aansoek rig
aan die Algemene Taakspan Predikantesake wat deur die predikant, die kerkraad en
ring gemotiveer word.
Die Algemene Taakspan Predikantesake hanteer die aansoek.
Indien die aansoek suksesvol is, ontvang sodanige predikant verlof om die
bevoegdheid van proponent te behou.
Vir die behoorlike instandhouding van die bevoegdheidsregister moet sodanige
persone jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld.

8.

VERLIES VAN BEVOEGDHEID

8.1
8.1.1

Persone hou op om predikant óf, waar van toepassing, emeritus te wees indien hulle
nie meer die werk verrig soos in 2.2 en 2.3 (verwysings nie korrek) hierbo omskryf
nie, behoudens 2.6 hierbo;
in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing vir
enige vlak van regering beskikbaar stel;
hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei;
’n skriftelike bedanking by die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde
ingedien het en dit aanvaar word (vergelyk 7.5 hieronder);
skriftelik aan die Algemene Taakspan Predikantesake kennis gee dat hulle die amp
van predikant neerlê, met kennisgewing aan die ring onder wie se opsig hulle val;
dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde).
Persone hou op om proponent te wees indien hulle
in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing vir
enige vlak van regering beskikbaar stel;
hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei;
skriftelik aan die Algemene Taakspan Predikantesake kennis gee dat hulle afstand
doen van hulle bevoegdheid as proponent;
dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde).
Wanneer ’n persoon ophou om predikant, proponent of emeritus te wees, word die
volgende prosedure gevolg:
Die betrokke kerkvergadering stel die Algemene Taakspan Predikantesake van die
verlies van bevoegdheid in kennis.
Die persoon besorg die Akte van Legitimasie via die skriba van die
ring/ringskommissie aan die Algemene Taakspan Predikantesake terug.
Die Algemene Taakspan Predikantesake gee in die Kerkbode kennis van die verlies
van bevoegdheid.

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
9.

HERTOELATING TOT DIE BEDIENING

9.1

Eertydse predikante of proponente mag slegs langs die volgende weg weer
gelegitimeer word:
Die persoon doen skriftelik aansoek by die ring onder wie se opsig gestaan word.
Hierdie ring ondersoek die aangeleentheid met inagneming van Artikel 66.4.5 van die
Kerkorde. In die geval van ’n eertydse predikant word die getuienis ingewin van al die
kerkrade en ringe binne wie se gebied die persoon woonagtig was tydens en sedert
die bevoegdheid verloor is. Getuienis kan ook van kerkrade en ringe ingewin word
waar die persoon woonagtig was voordat daar uit die bediening getree is. In die
geval van ’n eertydse proponent word sover moontlik die getuienis ingewin van al die

9.1.1
9.1.2

40

Bona fide ƌĞĚĞƐ ŝƐ ǁĂŶŶĞĞƌ Ż ƉƌĞĚŝŬĂŶƚ Ƶŝƚ ƐǇ ǁĞƌŬŬƌŝŶŐ ďĞĚĂŶŬ ƐŽŶĚĞƌ ĚĂƚ ĚĂĂƌ ĞŶŝŐƐŝŶƐ  ƐƉƌĂŬĞ ŝƐ ǀĂŶ ƚƵŐ- en/of
dissiplinêre optrede. Redes kan inhou dat die predikant vir die huidige nie die weg oopsien om met die bediening voort
te gaan nie.
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kerkrade en ringe binne wie se gebied die persoon woonagtig was voor én nadat
proponentsbevoegdheid verloor is.
9.1.3 Die ring voorsien die sinode/sinodale kommissie/moderamen binne wie se gebied die
ring val, van al die tersaaklike stukke, ’n verslag en aanbevelings.
9.1.4 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie/moderamen stuur die dokumentasie
en die verslag aan die Algemene Taakspan Predikantesake met die oog op advies.
9.1.4.1
Wanneer ’n sinode/sinodale kommissie/moderamen die aansoek behandel,
word die applikant ingevolge 7.2 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie
van Predikante ter vergadering ondersoek met inagneming van die Artikel 66.4.4 en
66.4.5 van die Kerkorde. Indien die uitslag positief is, word die persoon na ’n
proponentskommissie vir colloquium doctum verwys. In die geval van Artikel 66.4.5
van die Kerkorde word die applikant se aansoek na die Algemene
Sinode/moderamen verwys vir beslissing alvorens vir colloquium doctum aangemeld
mag word (vergelyk 9. hieronder).
9.1.4.2
Wanneer ’n aansoek voor ’n sinode self gebring word, mag die applikant
tydens die vergadering deur ’n kommissie ondersoek word, met inagneming van al
die vereistes hierbo gestel. Indien die uitslag positief is, word ’n aanbeveling
dienooreenkomstig voor die vergadering gelê. Indien die aanbeveling van die
kommissie negatief is, mag die betrokke applikant die aansoek voor die volle
vergadering verdedig of by ’n volgende sinode ’n nuwe aansoek indien.
9.1.4.3 Indien die sinodale kommissie/moderamen die aansoek weier, word dit met opgawe
van rede(s) skriftelik aan die applikant bekendgemaak. Teen die beslissing van die
sinodale kommissLHPRGHUDPHQPDJGLHDSSOLNDQWE\GLHVLQRGHDSSqODDQWHNHQRI
by ’n latere geleentheid ’n nuwe aansoek indien.
9.1.4.4 Indien ’n applikant om redes wat volgens die oordeel van die vergadering
aanvaarbaar is, versoek om nie ter vergadering te verskyn nie, word die aansoek in
die persoon se afwesigheid behandel.
9.2
Nadat ’n kandidaat goedkeuring verkry het om aan te meld vir colloquium doctum,
moet dit binne 18 maande geskied.
9.3
Na bevredigende colloquium doctum by die proponentskommissie, word die
applikant by die Algemene Taakspan Predikantesake vir legitimasie aanbeveel.
9.4
Eertydse predikante wat weer gelegitimeer word, beskik oor die bevoegdheid van
proponent. Bevestiging in ’n gemeente na die aanname van ’n beroep geskied weer
met oplegging van hande.
10.

HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT IN ARTIKEL 66.4.5
GENOEM WORD

10.1

Waar ’n eertydse predikant of proponent in terme van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde
aansoek om hertoelating tot die bediening doen, moet kerkvergaderinge bykomend
aan die volgende aandag gee:
10.1.1 Daar moet duidelike getuienis van berou en bekering wees.
10.1.2 Daar moet voldoende getuienis wees dat die kerklike tug tot sy reg gekom het.
10.1.3 Daar moet genoegsame getuienis wees dat die hertoelating tot die bediening sonder
skade vir die Kerk gedoen kan word
10.1.4 Die tydsverloop, rugbaarheid, omvang van die skade, restitusie, herstel van
verhoudinge, die heil van die Kerk, geskiktheid vir die bediening en doelbewuste
weerhouding van die ampspligte van predikant moet ook in oorweging geneem word.
11.

HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT DIE NG KERK
VERLAAT HET

11.1

’n Eertydse predikant of proponent wat na ’n ander kerk of godsdienstige groep
oorgegaan het, maar sedertdien weer lidmaat van ’n Nederduitse Gereformeerde
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11.2

gemeente geword het en begeer om weer tot die bediening van die Woord in die NG
Kerk toegelaat te word, moet dieselfde prosedure volg soos in 8.1 tot 8.4 hierbo
vermeld.
Die colloquium doctum word afgeneem in terme van 7.1 tot 7.3 en 7.7 tot 7.9 van die
Reglement vir die Opleiding en Legitimasie vir Predikante.

12.

TOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PREDIKANTE UIT ANDER KERKE

12.1

’n Predikant in diens van ’n gereformeerde kerk met wie die NG Kerk formele
ekumeniese bande het, kan tot die evangeliebediening in die NG Kerk toegelaat
word, indien voldoen word aan die vereistes gestel onder 7.4 van die Reglement vir
die Opleiding en Legitimasie vir Predikante.

13.

VERTOË IN VERBAND MET BEVOEGDHEID

13.1

’n Persoon wat deur ’n beslissing van die Algemene Taakspan Predikantesake
rakende die persoon se bevoegdheid veronreg voel, kan met voorlegging van nuwe
gegewens ’n beroep doen op ’n volgende vergadering van die Algemene Taakspan
Predikantesake.
’n Persoon wat nog steeds verontreg voel ten opsigte van die Taakspan
Predikantesake se beslissing, kan ‘n verdere beroep doen op die Algemene
Sinode/moderamen.
’n Persoon wie se bevoegdheid geraak word deur die kennisgewing van ’n
ondersoekliggaam in ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Artikel 64.5.4.3 en
65.5.4.4 van die Kerkorde), kan skriftelike vertoë aan die Algemene Taakspan
Predikantesake rig, voordat die Algemene Taakspan Predikantesake daaraan
uitvoering gee.

13.2
13.3

14.

BEVOEGDHEIDSREGISTER EN –SERTIFIKAAT

14.1

Die Algemene Sinode hou ’n register van alle proponente, standplaasleraars,
diensleraars, predikante en emeriti wat oor die bevoegdheid om beroep te word,
beskik.
Die basiese inligting soos vervat in die Bevoegdheidsregister word in die Jaarboek
gepubliseer. Regstellings verskyn in die Kerkbode.
Alvorens ’n kerkraad ’n beroep uitbring of ’n kerkvergadering ’n benoeming maak,
kan moet?? daar by die kantoor van die Algemene Taakspan Predikantesake
vasgestel word of die persone op die groslys wel oor die bevoegdheid beskik om
beroep te word.
Ringe en ander kerkvergaderinge kan, wanneer ’n beroep uitgebring is/benoeming
gemaak is, en voordat die beroep/benoeming goedgekeur is, by die kantoor van die
Algemene Taakspan Predikantesake vasstel of die beroepene/benoemde wel oor die
bevoegdheid beskik om beroep te word.
Proponente, predikante en emeriti wat ’n Predikant wil word in ’n ander denominasie
van gereformeerde belydenis, kan vooraf by die Algemene Taakspan Predikantesake
aansoek doen om ’n bevoegdheidsertifikaat, in terme waarvan bevestiging aan die
ander denominasie gegee kan word dat die persoon óf ’n gelegitimeerde proponent,
óf ’n geordende predikant óf ’n afgetrede bedienaar van die Woord van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk is.

14.2
14.3

14.4

14.5

15.

REGISTRASIE- EN AANSOEKFOOIE

15.1

Die Bedryfspan van die Algemene Sinode stel jaarliks op aanbeveling van die
Algemene Taakspan Predikantesake, en na oorleg met die Taakspan Fondse en
Bates, die registrasie- en aansoekfooie vas.
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15.2
15.3

Die vasgestelde fooie word in die Kerkbode gepubliseer en aan die sinodes,
kerkrade en gelegitimeerdes deurgegee.
Die betaling van registrasiegeld is verpligtend en wanbetaling van registrasiegeld kan
tot dissiplinêre optrede deur die ring lei.

78 MOSIE 18: Rassisme en geregtigheid (M van Niekerk/M Louw) - goedgekeur.
Die Algemene sinode:
1
erken die voortgaande rassisme en geskeidenheid op grond van ras in Suid Afrika, en
dat die NG Kerk histories bygedra het hiertoe.
2
versoek die ASM om ‘n taakspan vir rassisme en geregtigheid saam te stel (te oorweeg),
a.
wat konkrete voorstelle kan ontwikkel oor die plek van restitusie in die getuienis van
gemeentes, ringe en sinodes,
b.
om ‘n studie te maak van materiaal wat beskikbaar is om gemeentes te begelei in
vorming van ‘n anti-rassitiese verbeelding en praktyk, en ‘n aanbeveling te maak vir
materiaal en prosesse wat vir ons konteks gepas is,
c.
en om te terugvoer te gee aan die ASM oor verdere ontwikkeling van materiaal en
prosesse wat noodsaaklik is vir die spesifieke behoeftes van die NG Kerk;
3
beveel aan dat streeksinodes soortgelyke taakspanne en/of leergemeenskappe vir
rassisme en geregtigheid saamstel met die doel om prosesse te fasiliteer om gemeentes
en ringe hiermee te help.

78 EKOLOGIE - vervolg A.4.4, bl. 310.
Willie van der Merwe doen toeligting oor die verslag.
Die taakspan amendeer sy eie verslag met die volgende byvoegings by punt 5 Verhelder en Fokus:
Watter helderheid kom na vore?
AMENDEMENT 21: - Goedgekeur.
5.1
Die Algemene Sinode spreek haar uit ten gunste van oorskakeling na hernubare
energiebronne en voeg haar stem by dié van regeringsdepartemente, semistaatsinstellings,
ondersoekkommissies,
“groen”
nie-regeringsorganisasies
(waaronder ekumeniese liggame) en omgewingsaktiviste wat hulle daarvoor beywer.
5.2
Die Algemene Sinode moedig gemeentes, ringe en streeksinodes aan om priesterlik
ondersteunend betrokke te raak by plaaslike gemeenskappe ten einde die nadelige
impak van mynaktiwiteite op hulle kwaliteit van lewe en die omgewing te versag. In
hierdie verband word samewerking met organisasies soos Bench Marks, Nova, A Rocha,
NECCSA, vakbonde en ander NRO’s wat dieselfde doel nastreef, bepleit.
5.3
Die Algemene Sinode onderneem om alles in haar vermoë te doen om haar eie
ekologiese voetspoor te verklein deur, onder meer, ‘n energiebesparende bestuurstyl en
oorskakeling na hernubare energiebronne, en doen ‘n beroep op streeksinodes,
gemeentes en lidmate om soortgelyke stappe te neem.
5.4
Die Algemene Sinode dra dit aan die Taakspan Ekologie op om:
5.4.1 voort te gaan met die beskikbaarstelling van bestaande en nuut ontwikkelde materiaal
ten einde lidmate en gemeentes te begelei om ekologies sensitief te leef;
5.4.2 ‘n studiestuk op te stel oor water;
5.4.3 ‘n studiestuk op te stel oor plastiek.

79 ONAFGEHANDELDE SAKE
Voorstel 26: Intergodsdiens studie ATLAS (G Botha/N Marais) – goedgekeur.
Die Algemene Sinode versoek ATLAS:
1. om ‘n deeglike studie te maak van die verspreiding van godsdienste in Suid-Afrika
(insluitend Afrika Tradisionele Godsdienste);
2. om te bestudeer watter beste praktyke daar rondom intergodsdienstige gesprek bestaan;
3. om die Algemene Sinode by die volgende vergadering met ‘n verslag en aanbevelings te
dien.
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Voorstel 28: Beskrywingspunt B6 bl. 520 - kennis geneem en verwys na ATLAS.
Moontlike bediening van nagmaal deur nie-geordende kerkraadslede. (SI Cronjé/HA Schreuder).
Die Sinode keur die beskrywingspunt goed vir die moontlike bediening van nagmaal deur
nie-geordende kerkraadslede. Kennis geneem.
Die sinode besluit om die saak word na ATLAS en die Algemene Kuratorium te verwys met
verslag aan die ASM.
Voorstel 22: Ekumene A.2.4.2 bl. 33 (D Botes/I Jonker) – nie goedgekeur nie.
Dat die ASM die Wêreldraad van Kerke bewus sal maak van die ernstige vergrype van korrupsie,
diskriminasie deur die Suid-Afrikaanse regering.
Voorstel 27: A.4.3 Geloofsvorming Jeug bl. 271 (S van Dyk/M Nel) – word verwys na die Taakspan
Navorsing.
Dat dLH$6ƌWDDNVSDQVDDPVWHOZDWGLHQDYRUVLQJGRHQRPVLQRGHVWHEHPDJWLJPHWPRGHOOHRRUKRH
om Jeug in hulle spesifieke konteks te bedien.
TAAKSPAN VIR TAAKSPANNE A.8 bl. 507.
(vervang aanbevelings op bl. 507)
Aanbeveling: - Goedgekeur.
1. Die Algemene Sinode:
1.1 beveel aan dat die Taakspan vir Taakspanne bestaan uit die Algemene Sekretaris, die
Aktuarius en die Algemene Bestuurder van die Algemene Sinode.
1.2 gee opdrag aan die Taakspan vir Taakspanne om ’n werksdokument voor te berei vir
moontlike taakspanne vir hantering tydens die eerste ASM vergadering.
1.3 wys die volgende twee tydelike taakspanne aan:
1.3.1 huidige Taakspan Regte.
1.3.2 huidige Bedryfspan.
Voorstel 11: Kerkhereniging. M Louw/F Marais – Goedgekeur soos gewysig.
1
Die Algemene Sinode bedank die gemeentes, ringe, en sinodes wat reeds konkreet aan
kerkhereniging uitdrukking gee.
2
'LH $OJHPHQH 6LQRGH YHUVRHN GLH $60 RP ƌ QHWZHUN WH IDVLOLWHHU WXVVHQ
eenheidsgemeentes.
3
Die Algemene Sinode vra dat daar deurlopend terugvoer aan die ASM gegee word oor
die vordering wat gemaak word in terme van kerkhereniging, sodat hierdie saak
permanent op ons agenda bly.
Gustav Claassen groet lede van Namibië en Oos-Kaap wat die vergadering moet verlaat weens
vervoerreëlings.
VERSLAG VAN DIE MODERAMEN – VERVOLG A.2.4 bl. 32.
4. EKUMENE
Gustav Claassen doen toeligting aan die vergadering.
Burger Brand van die Evangeliese Lutherse Kerk in Namibië, word ter vergadering verwelkom.
Die voorsitter kondig aan dat die agenda om 11:11 afgehandel is.

80 BEDANKINGS
Algemene bedankings word deur Gustav Claassen gedoen.
Die voorsitter doen bedankings aan die vorige Moderatuur: Elize Bezuidenhout, Dewyk Ungerer, Chris
van Wyk, Dirkie van der Spuy.
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Nelis van Rensburg bedank Dirkie van der Spuy in besonder vir sy diens wat hy oor baie jare gelewer
het. Die voorsitter gee vir Dirkie van der Spuy ‘n spreukbeurt.
Nelis van Rensburg bedank Gustav Claassen in besonder vir sy harde werk en reëlings getref vir hierdie
sinode.
Die eerste ASM vergadering vind plaas op 11-13 November 2019.
Nioma Venter bedank Nelis van Rensburg vir sy leiding tydens die vergadering en sy uitsonderlike
gawe van leierskap.
Die voorsitter maak melding van persone wat vir die laaste keer ‘n sinodesitting bygewoon het.
Die voorsitter bedank vir Maricus spesiaal op die manier van sy musiekbegeleiding.
Die voorsitter noem dat daar tydens die sitting ‘n bruisende opwinding was en dat ons gaan ‘n verskil
gaan maak in die wêreld sodat die wêreld kan sien dat Jesus die Here is.

81 AFSLUITING
Maricus speel Vonkk 277 as inleiding.
Die Christuskers word aangesteek.
Pieter van Jaarsveld doen voorlesing uit Jesaja 60:1-3.
Die vergadering sing Vonkk 277:1,2,3.
'LHPRGHUDWRUVYDQHONH6LQRGHVWHHNHONƌNHUVDDQHQQHHPGLWsaam met hulle.
Die vergadering sing “Gaan dan heen”.
Die vergadering verdaag om 11:43.
VERLOF:

VRYDAG 11 OKTOBER 2019

NAAM EN VAN
du Plessis, Gideon
du Plessis, Japie
Geyser, Kobus
Judeel, Gideon
Loubser, Gys
Marais, Sarel
Marnitz, Lorinda
Mocke, Janco

SINODE
Oostelik
Goudland
Vrystaat
Oos-Kaap
Hoëveld
Goudveld
Wes-Kaap
Hoëveld

TYD AFWESIG
08:30 – 20:00
08:30 – 20:00
08:30 – 11:00
08:30 – 11:00
08:30 – 11:00
08:30 – 11:00
08:30 – 11:00
08:30 – 11:00

LYS VAN BEDANKINGS

VERSKAFFERS
EMseni - Beryl Maasdorp en haar span
Pastor of Sound
Chris du Plessis – Tegniese regisseur
Christo du Plessis – Klank
Kameraspan:
André Ströh
Hein Muller
Sumari Schouwstra
Brits Janse van Rensburg
Bianca Muller
Fotostaatgeriewe – Olivetti (Damian & Tegnikus Matthew)
In2 Structures – Otto en Linda Wijnberger, Johan Allers
Drukkers – LFP Printers Riana van Rensburg
BORGE
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PSG – Wyn
CLF – Overlays & Steunspanvoorskote
Olivetti Penne & Notaboekies
Bybelgenootskap – Sakke en Penne
LFP Printers – Lanyards
#Imagine – Koffie vir die Moderatuur
Personeel
Lourens Bosman – Tafelleier opleiding, Stemproses, Verslae
Sophia de Kock (Ekumene)
Bernice Serfontein (WhatsApp Logistiek & Voorafbeplanning)
Lerisa Meyer (Logistiek & Voorafbeplanning)
Lerisa Meyer (Logistiek & Voorafbeplanning)
Ester Steyn (Steunspan)
Cobus van Wyngaardt (Kommunikasie)
Maricus le Grange (Musiekleier)
Pieter Visser (Multi Media)
Annari du Plessis (Whatsapp inhoudelik)
Francois Retief – Tafelleirs
Sprekers vir kundige-insette
Kobus Schoeman
Marius Oosthuyzen
Nelus Niemandt
Marius Nel
Hannes Knoetze
Opening gelei
Anandie Greyling
Maartje van der Westhuizen
Almatine Leene
Marius Louw
Luisterspan
Maartje van der Westhuizen
Willie van Heerden
André Olivier
Nioma Venter
Aanmeldingspan
Almatine Leene
Elize Klut
Christo van Vuuren
Bybelmedia
Nico Simpson
Kerkbode
Le Roux Schoeman (Redakteur)
Neels Jackson (Joernalis)
Cornette le Roux
Lenois Stander
Nico Smit (Blogger)
Media
Jana Marx (Beeld Joernalis)
Notulespan
Daniël de Vos (Sameroeper)
Driaan Brits
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Heinrich Carstens
Willem Esterhuyzen
Emil Haarhoff
Johan Haasbroek
Lambert Jacobs
Danie van Rensburg
Steunspan
Gemeentejaar student:
Lerisa Meyer
5de jaar Teologiese student:
Erika Barnard
Natasha du Plessis
Britts Janse van Rensburg
Olga Ludwick
Nola Malan
Anuschka Smit
Elané Steyn
Cecil van der Merwe
Hannes van Deventer
Tegnies/Klank
Christo du Plessis
Chris du Plessis
Sithole Mehliti
Tolke NWU
Susan Conradie
Lourien Leeuwner
Uitstallers
#Imagine
Common Good
PEN
Smart Start
Bybel Media
Bybelgenootskap
CLF
Daniël Konferensie
SA London
FESA
Ekumene gaste
Anglican Church
Calvyn Protestantse Kerk van SA
CRCNA
ELCSA N-T
Hungary
LECSA
Metodistes
Ned Gerf
New Zeeland
NHKA
Presbyterian
RCZambia
RCZimbabwe
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Roman
Swaziland
TEASA
UCCSA
URCSA
URCSA
Volkskerk
WCC

