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Hierdie Besluitebundel bevat slegs beskrywingspunte wat deur die
71ste Algemene Kerkvergadering aanvaar is. Waar beskrywingspunte
deur amendemente gewysig is, is slegs die finale, geamendeerde
beskrywingspunt in die Besluitebundel opgeneem. Beskrywingspunte
wat nie deur die Algemene Kerkvergadering aanvaar is nie, is nie in die
Besluitebundel opgeneem nie. Die motivering vir beskrywingspunte en
die verslae waarop beskrywingspunte berus het, is ook nie in die
Besluitebundel opgeneem nie. Die Notule van die 71ste Algemene
Kerkvergadering bevat die volledige lys beskrywingspunte met
ondersteunende motiverings, verslae en amendemente.
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1.

TERMYNVERSLAG VAN DIE UITTREDENDE
ALGEMENE KERKVERGADERING

Die verslag van die uittredende
Kerkvergadering word aanvaar.

2.

KOMMISSIE

Kommissie

van

die

VAN

DIE

Algemene

TERMYNVERSLAG VAN DIE UITTREDENDE RAAD VAN FINANSIES

Die verslag van die uittredende Raad van Finansies, opgeneem in Bylae A
van die Agenda, word aanvaar.

3.

VERSLAG VAN
KERKORDE

DIE

KOMITEE

VIR

DIE HERSKRYWING

VAN

DIE

Die verslag van die Komitee vir die Herskrywing van die Kerkorde,
opgeneem in Bylae B van die Agenda, word met dank aanvaar.

BESKRYWINGSPUNT
KERKVERGADERING

1:

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

KERKWEES IN DIE TOEKOMS
1.

Die 71ste Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika is daarvan oortuig dat die uitdagings
van ons tyd nie bepalend vir die wese van die Kerk kan wees nie.
Die wese van die kerk word bepaal deur God Drie-enig.

2.

Die Hervormde Kerk leef tussen die koms en die wederkoms van
die Here. Die kerk is soos 'n bruid wat wag op haar Bruidegom, 'n
eskatologiese gemeenskap op reis na die nuwe Jerusalem. Hierdie
wêreld is nie die finale werklikheid nie. Daarom verkondig die
Hervormde Kerk aan die wêreld dat net Jesus Christus hoop vir die
toekoms bied.

3.

Die Hervormde Kerk wil kerk van die Woord wees. Die Woord van
God is die enigste bron vir die verkondiging van die evangelie.
Ons bely in gehoorsaamheid aan die Woord ons geloof in God Drieenig: Vader, Seun en Heilige Gees. Op grond van die Woord
verstaan ons die Hervormde Kerk as deel van die volk van God, die
huisgesin van die Vader, die liggaam van Christus en die tempel
van die Heilige Gees.

4.

Die Hervormde Kerk is 'n sigbare gestalte van die een, heilige,
algemene en apostoliese kerk. Deur die genade van God is ons in
Christus ingelyf, en het ons die doop as sigbare teken daarvan
ontvang. Daarom leef die Hervormde Kerk in gemeenskap met
God, in gemeenskap met mekaar en met alle gelowiges wat bely dat
71ste Algemene Kerkvergadering
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Jesus Christus die enigste Here is. Elke keer wanneer ons aan die
Nagmaaltafel aansit, bely ons opnuut ons geloof, en word die
onderlinge gemeenskap en die eenheid in Christus sigbaar.
5.

Ons glo dat God Drie-enig die Hervormde Kerk in die wêreld wil
gebruik. Omdat die evangelie ons in beweging bring, wil ons,
gehoorsaam aan Christus se opdrag in Matteus. 28, dit ook met
ander deel. Daarom wil die Hervormde Kerk missionaal leef. Dit
doen elke gemeente deur die geloof in Jesus Christus met Woord
en lied te vier, aan mense diensbaar te wees en te getuig van God
se genade. Die manier hoe gemeentes dit doen is om in alle
eenvoud en nederigheid in die voetspore van Christus te volg en
diensbaar te wees soos Hy ons leer. Ons is diep bewus daarvan dat
ons onsself daagliks moet verloën, ons kruis moet opneem en dat
ons heil nie te vind is in wêreldse mag of indrukwekkende strukture
nie, maar in Christus self. Daarom word elke gemeente en lidmaat
van die Hervormde Kerk opgeroep om in geloof en vertroue te
luister na die roepstem van die Goeie Herder, en Hom te volg waar
Hy ons ook al lei.

6.

Die eenheid van die kerk is die werk van die één God en één Gees.
Die eenheid van die kerk, en nie die verskeidenheid nie, is 'n gawe
en 'n opdrag aan die kerk. Tog erken ons ook die verskeidenheid
en diversiteit in die kerk van Christus. Ons lees in Romeine 12 en 1
Korintiërs 12 van die verskillende gawes van die Gees en
verskeidenheid onder gelowiges. Diversiteit is nie 'n bedreiging vir
die kerk nie en die verskillende stemme wat in lof tot God opgaan,
is 'n simfonie tot eer van God. Skakeringe in spiritualiteit word
daarom gerespekteer. Tog kan die Hervormde Kerk nooit met die
verskeidenheid volstaan en die eenheid verbygaan nie.
Versoenende eenheid bly die Kerk se opdrag vir die hede en die
toekoms. Die Hervormde Kerk handhaaf die eenheid van die kerk,
diep bewus daarvan dat ons in 'n gebroke werklikheid kerk moet
wees.

BESKRYWINGSPUNT
KERKVERGADERING

2:

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

VOLHOUBARE BEDIENING DEUR FOKUSVERSKUIWING
Die veranderende omstandighede waarbinne die Hervormde Kerk leef
noop die Kerk om fundamentele aanpassings te maak. Elke gemeente is
ten volle verantwoordelik vir die volhoubare bediening van die evangelie.
Kerklike vergaderings begelei gemeentes om te beweeg van 'n model van
instandhouding na 'n nuwe, lewenskragtige en roepingsgetroue manier
van kerkwees.
Die 71ste Algemene Kerkvergadering besluit
*

gemeentes herevalueer hulle bediening en maak die nodige
aanpassings.
71ste Algemene Kerkvergadering
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*

gemeentes maak gebruik van die toerusting, begeleiding en
fasilitering wat sinodaal beskikbaar is.

*

ringskommissies sien toe dat die bediening in gemeentes effektief,
koste-effektief en volhoubaar is.

*

die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering gaan voort om
sinodale dienslewering binne die bestaande begroting te herbelyn.
Dit gebeur na oorleg met die rolspelers wat tans vir sinodale
dienslewering verantwoordelik is en gaan deurlopend voort. Die
Kommissie van
die
Algemene
Kerkvergadering ontvang
afhandelingsbevoegdheid.

BESKRYWINGSPUNT 4: RING VAN WES-KAAPLAND
TERUGVERWYS VAN DIE KONSEPKERKORDE
Die Konsepkerkorde word nie terugverwys nie. Skriftelike voorstelle vir
wysigings van ordereëls en ordinansies word tydens die vergadering
ingedien, soos en wanneer dit in die agenda aan die orde kom, met
geleentheid aan die voorsteller om dit te motiveer, en word verder hanteer
ooreenkomstig die bepalings in die Reglement van Orde.
Slegs besware teen en probleme met ordereëls en ordinansies, en
voorstelle vir toevoegings of uitbreidings van die Kerkorde wat weens
praktiese redes nie tydens die vergadering self verander of gefinaliseer
kan word nie, word, nadat sodanige besware en voorstelle deur die
vergadering geïdentifiseer is, op een van die volgende wyses hanteer:
*

Die bewoording van die voorgestelde Kerkorde word as interim
maatreël gehandhaaf, of

*

Die bewoording van die vorige Kerkorde word as interim maatreël
gehandhaaf, of

*

Die vergadering besluit op 'n nuwe bewoording of werkswyse as
interim maatreël.

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering word versoek om
sodanige sake tydens die 72ste Algemene Kerkvergadering op die wyse
soos voorgeskryf in die voorgestelde Kerkorde voor te lê vir moontlike
wysiging.

---oOo---
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1.

VIERING

1.1

INLEIDING

1.2

TAFELGESPREK

1.3

VERSLAE EN BESKRYWINGSPUNTE WAT MET DIE VIERING VAN DIE
EVANGELIE VERBAND HOU

1.3.1

LITURGIESE KALENDER

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Kerk en Teologie, opgeneem in Bylae C van die Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 5: KERNKOMITEE: KERK EN TEOLOGIE
UITGEBREIDE LITURGIESE KALENDER

1.3.2

*

Die Algemene Kerkvergadering spreek sy dank uit teenoor prof IWC
van Wyk vir die werk in hierdie verband gedoen.

*

Die Algemene Kerkvergadering versoek prof Van Wyk om al die
inligting te verwerk en byeen te bring in 'n publikasie.
'n
Supplementum tot die Tydskrif vir Hervormde Teologie kan ideaal
wees.

DIE DOOP VAN KINDERS UIT SAAMWOONVERHOUDINGS

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Kerk en Teologie, opgeneem in Bylae D van die Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 7: KERNKOMITEE: KERK EN TEOLOGIE
DOOP VAN KINDERS UIT SAAMWOONVERHOUDINGS
*

Die Algemene Kerkvergadering spreek sy dank uit teenoor ds JR
Kramer vir die volledige verslag deur hom opgestel.

*

Die Nederduitsch Hervormde Kerk bedien die doop aan kinders
ongeag die aard van die verhouding tussen ouers, solank daar 'n
lidmaat is wat saam met die kerkraad en gemeente
verantwoordelikheid aanvaar vir die geloofsopvoeding van die kind
wat gedoop word.

Teenstemme:
*

Ds GS Botha (jr)
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*
*
1.3.3

Ds SA Kok
Ds JJ Steÿn.

NAGMAAL EN LOOPNAGMAAL

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Kerk en Teologie, opgeneem in Bylae E van die Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 8: KERNKOMITEE: KERK EN TEOLOGIE
LOOPNAGMAAL IN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN
AFRIKA
*

Die Algemene Kerkvergadering spreek sy dank teenoor prof IWC
van Wyk uit vir die werk in hierdie verband gedoen.

*

Die Algemene Kerkvergadering
Loopnagmaal kan implementeer.
liturgiese raamwerk uit.

stem in dat ons ook die
Ons werk 'n begronding en

Teenstem:
Ds JJ Greyling.

BESKRYWINGSPUNT 11: RING VAN WES-KAAPLAND
GEBRUIK VAN DIE NAGMAAL DEUR PERSONE MET INTELLEKTUELE
GESTREMDHEDE
Kerkrade of ouderlingevergaderings laat persone met intellektuele
gestremdheid wat nie die normale verantwoordelikhede van belydende
lidmaatskap kan nakom nie, en vanweë hulle gestremdheid nie belydenis
van geloof kan doen nie, maar tog gereeld en aktief deelneem aan die
eredienste van 'n gemeente, toe om saam met hulle gesinne Nagmaal te
gebruik.

BESKRYWINGSPUNT 12: RING VAN LYDENBURG
KINDERS SE DEELNAME AAN DIE NAGMAAL
Die gesprek oor kinders se deelname aan die sakrament van die Nagmaal
moet heropen word, en studiemateriaal daaroor moet aan ouderlingevergaderings gestuur word.
71ste Algemene Kerkvergadering
Besluitebundel

Bladsy 7
1.3.4

KOMITEE VIR EREDIENS EN KERKLIED

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae F van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 13: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
OPLEIDING VAN TEOLOGIESTUDENTE IN LITURGIE EN HIMNOLOGIE
Die Kuratorium word versoek om seker te maak dat daar in die opleiding
van die Kerk se teologiestudente voldoende aandag geskenk word aan
liturgie en kerkmusiek as 'n wesenlike teologiese aangeleentheid.

BESKRYWINGSPUNT 14: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
VONKK-LIEDERE
*

Die Algemene Kerkvergadering keur die gebruik van VONKK-liedere
in die eredienste van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
goed.

*

Die Algemene Kerkvergadering keur die Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika se voortgesette deelname aan die werksaamhede
van die VONKK-werkgroep goed, veral in die lig van die proses om
die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika deel te maak van die
bestuurspan van VONKK.

*

Die vergadering versoek die lede van die VONKK-werkgroep om
gereelde toerustings- en inligtingsgeleenthede te reël om die Kerk
bekend te stel aan die liedere wat tot die korpus toegevoeg is.

*

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die onderneming
van die direkteur van Bybel-Media dat die intekengeld vanuit die
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika nie vir die breë
werksaamhede van Bybelmedia gebruik sal word nie, maar uitsluitlik
vir VONKK geoormerk sal word.

*

Die Algemene Kerkvergadering versoek dat daar beding sal word vir
'n sinodale lisensie vir al die gemeentes van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika, in plaas daarvan dat elke gemeente
apart op VONKK sal inteken teen R320.00.
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BESKRYWINGSPUNT 15: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
LIEDERE IN DIE EREDIENS
In die erediens en by ander byeenkomste word gebruik gemaak van
liedere in die Liedboek van die Kerk, VONKK-liedere en ander geestelike
liedere wat gekeur is deur 'n komitee kundiges van die Kerk en wat

1.4

*

bevorderlik is vir die opbou van die gemeente se aanbidding en
verkondiging van die Woord.

*

die eenheid met die res van die Kerk in ag neem.

*

in ooreenstemming is met die Kerk se teologiese tradisie.

FORMULIERE
BESKRYWINGSPUNT 16: RING VAN NOORDELIKE PRETORIA
HUWELIKSFORMULIERE
Die toepaslike komitee word versoek om die huidige Huweliksformuliere
(1), (2) en (3) te hersien, of in die geval waar dit nie hersien word nie, te
vervang met nuwe formuliere.

1.5

BESKRYWINGSPUNTE WAT MET KERKORDEWYSIGINGS VERBAND HOU
BESKRYWINGSPUNT 17: RING VAN SWELLENDAM
UITBREIDING VAN ORDINANSIE 5.1 VAN DIE KONSEPKERKORDE:
PREDIKING
Ordinansie 5.1 van die Konsepkerkorde lui soos volg:
5.1.1 Die prediking word ingerig binne die raamwerk van die
liturgiese kalender.
5.1.2 Die prediking geskied binne die raamwerk van die kerklike
belydenis.
5.1.3 Daar word gereeld aan die hand van die Heidelbergse
Kategismus gepreek.
5.1.4 Die prediking word waargeneem
proponente van die Kerk.

deur

predikante

en

5.1.5 Predikante van 'n ander reformatoriese kerk wat op dieselfde
belydenisgrondslag staan as ons, op uitnodiging van die
kerkraadsvergadering, in oorleg met die predikant of konsulent
van die gemeente.
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Ordinansie 5.1 wat handel oor die erediens moet uitgebrei word om
voorsiening te maak dat eredienste ook deur ouderlinge tydens 'n
leesdiens gelei kan word deur die byvoeging van 'n nuwe Ordinansie
5.1.6:
5.1.6 Ouderlinge lei eredienste waartydens 'n geskrewe preek van 'n
predikant van die Kerk of van 'n predikant van 'n ander kerk
wat op dieselfde belydenisgrondslag as ons staan, gebruik
word.

1.6

HOOFSTUK VAN DIE KONSEPKERKORDE VAN TOEPASSING OP HIERDIE
AFDELING
*

Hoofstuk 5:

Die erediens.

Die Kerkorde, soos gewysig deur die 71ste Algemene Kerkvergadering,
kan geraadpleeg word.

---oOo---
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2.

GEMEENSKAP

2.1

INLEIDING

2.2

TAFELGESPREK

2.3

VERSLAE EN BESKRYWINGSPUNTE WAT MET GEMEENSKAP VERBAND
HOU

BESKRYWINGSPUNT 21: RING VAN POTCHEFSTROOM
MISSIONALE KERKWEES
1.

2.

Die Kerk is op grond van die Missio Dei missionaal.
gerigtheid is 'n wesenseienskap van die Kerk:

Missionale

*

Saam met die kerk van alle eeue bely die Kerk dat God 'n drieenige God is wat Homself in die Bybel openbaar as Vader,
Seun en Heilige Gees.

*

Die hoogste gesag in die Kerk is Jesus Christus.

*

Die Kerk is liggaam van Christus saam met alle ander kerke.

*

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika is verbonde aan
die belydenis van die algemene Christelike kerk en is kerk van
die reformasie.

*

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika het 'n eie gestalte
met 'n eie Kerkorde.

*

Die Bybel is die bron van die Kerk se geloof en lewe.

*

Die Kerk beoefen sy teologie vanuit 'n Bybels-reformatoriese
perspektief. In sy teologie hou die Kerk rekening met die
konteks waarin die evangelie ontstaan het en die konteks
waarin die evangelie verkondig word.

*

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika het 'n
presbiteriaal-sinodale karakter. Die hart van die Kerk klop in
die plaaslike gemeente.

*

Die Kerk is 'n sendeling. God stuur die Kerk die wêreld in. Die
evangelie van Jesus Christus moet aan die wêreld verkondig
word.

*

Op grond van sy missionale wese vestig die Kerk bedieninge
om die evangelie van Jesus Christus aan almal te verkondig.

Die geamendeerde besluit soos hierbo verwoord, word deur die
Herskrywingskomitee volledig opgeneem en ingewerk by Ordereël 1
en die ordinansies wat daarmee verband hou.
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2.3.1

BUITELANDSE BEDIENING

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae G van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 22: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
BUITELANDSE BEDIENING

2.3.2

1.

Die vergadering neem met dank kennis van die verslag en al die
betrokke rolspelers word vir hul werk bedank.

2.

Die vergadering keur goed dat daar by instansies buite die kerk
fondse gewerf word om die bediening in Paraguay te help befonds.

3.

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering word versoek
om die aangeleentheid binne die parameters van belastingwetgewing te laat gebeur. Die vergadering keur goed dat die Raad
van Finansies 'n belastingvrystellingsdokument aan donateurs
uitreik sodat hulle die bedrae bestee aan donasies van hulle
belasbare inkomste kan aftrek.

KERKSPIEËL-ONDERSOEK

BESKRYWINGSPUNT 23: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
KERKSPIEËL-NCLS-ONDERSOEK
Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die resultate van die
Kerkspieël-NCLS-ondersoek en besluit dat
*

die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering en in die
besonder die Kernkomitee vir Gemeentelike bediening, hierdie
inligting gebruik in die beplanning van die kerklike bediening
vorentoe as deel van die strategie vir volhoubare bediening.

*

'n proses vir gemeentebegeleiding met die oog op missionale
bedieningsontwikkeling vanuit die insigte wat die Kerkspieël-NCLSnavorsingspan bied, daargestel word.

BESKRYWINGSPUNT 24: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
DEELNAME AAN DIE VOLGENDE KERKSPIEËL-NCLS-ONDERSOEK
Die Algemene Kerkvergadering besluit dat die Kerk aan die volgende
71ste Algemene Kerkvergadering
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Kerkspieël-NCLS-ondersoek sal deelneem en dat soveel as moontlik
gemeentes hierby betrek sal word.

BESKRYWINGSPUNT 25: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
BEDIENINGSPLAN VAN GEMEENTES
KERKSPIEËL-GEMEENTEOPNAME

AAN

DIE

HAND

VAN

DIE

Die moontlikheid word ondersoek om die bedieningsplan van gemeentes
aan die hand van die Kerkspieël-gemeenteopname in te rig.

2.3.3

BRUGBEDIENING IN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae H van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 26: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
BRUGBEDIENING

2.3.4

*

Die vergadering aanvaar die verslag.

*

Gemeentes wat hulself in 'n kritieke oorgangsfase bevind word
versoek om van brugbediening gebruik te maak ten einde die strewe
na gesonde gemeentes in die Nederduitsch Hervormde Kerk van
Afrika te verwesenlik.

*

Ds JG Janse van Rensburg word sterkte toegebid vir sy werk as
voorsitter van die Network for Interim Ministry in Southern Africa.

TOERUSTING VAN LEIERS BINNE DIE WERKRUIMTE
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

VAN

DIE

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae I van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 27: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
TOERUSTING VAN LEIERS BINNE DIE WERKRUIMTE
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA
71ste Algemene Kerkvergadering
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VAN

DIE

Bladsy 14

2.3.5

*

Die verslag in Bylae I word aanvaar.

*

Die Kerk gee deurlopend aandag aan die ontwikkeling van
gemeentelike leiers.

*

Dank aan dr FJ Labuschagne vir sy bystand aan gemeentes en die
fasiliterende rol wat hy vervul.

SENTIK

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die Raad
vir SENTIK, opgeneem in Bylae J van die Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 28: RAAD VIR SENTIK
BEFONDSING VAN SENTIK

2.3.6

1.

Die Algemene Kerkvergadering bevestig die belangrikheid en
waarde van SENTIK as die Kerk se sinodale sentrum vir toerusting,
inligting en kommunikasie. Die Kerk aanvaar daarom sinodaal
verantwoordelikheid vir die befondsing van SENTIK se oorhoofse
koste (insluitend die personeel se salarisse) net soos vir ander
sinodale aktiwiteite wat in belang van die hele Kerk plaasvind.

2.

Die vergadering gee opdrag aan die Raad vir SENTIK om 'n volledige
en omvattende ondersoek te doen (in samewerking met die
Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging en die Algemene
Diakensvergadering) na die geïntegreerde gebruik van alle
mediakanale, om daardeur die roeping van die Kerk uit te dra as
synde die verkondiging van die versoening met God deur Jesus
Christus.

KITSKERK-INLIGTINGSTELSEL

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die Raad
vir SENTIK, opgeneem in Bylae K van die Agenda.

2.3.7

WINKERK-INLIGTINGSTELSEL

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die Raad
vir SENTIK, opgeneem in Bylae L van die Agenda.
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BESKRYWINGSPUNT 30:
VERGADERING

KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE KERK-

SENTRALE INLIGTING- EN KOMMUNIKASIESTELSEL VIR DIE KERK
1.

2.3.8

Dié aangeleentheid word na die Kommissie van die Algemene
Kerkvergadering verwys vir verdere studie, met in agneming van die
volgende:
*

Die Algemene Kerkvergadering besluit dat alle gemeentes
daarheen werk om hul stelsel sentraal te integreer. Vir hierdie
doel word 'n formaat waarop data uitgevoer word vasgestel en
aan gemeentes gesirkuleer, sodat dit maklik in die sentrale
stelsel ingevoer kan word.

*

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering besluit
watter sentrale stelsel gebruik word met inagneming van die
moontlikheid om data uit ander stelsels in te voer.

KOMITEE: ARGIEF EN BIBLIOTEEK

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Komitee: Kerkargief en Biblioteek, opgeneem in Bylae M van die Agenda.

2.3.9

WELSTAND VAN PREDIKANTE

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae N van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 31: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
WELSTAND VAN PREDIKANTE
*

Die vergadering ondersteun voortgesette geleenthede vir predikante
deur die Welstandsprogram aangebied, sodat dit kan bydra tot die
emosionele veerkragtigheid van predikante en die deurlopende
ondersteuning van onderskeie rolspelers in die langtermyn
ondersteuningsnetwerk.

*

Predikante en hul gesinne poog om geleenthede wat die Predikantewelstandsprogram beskikbaar stel, op 'n gereelde basis by te woon
as 'n noodsaaklikheid vir persoonlike groei en selfsorg.

*

Kerkrade en ringe ondersteun en, waar moontlik, begroot vir
geleenthede wat die Predikantewelstandsprogram beskikbaar stel
vir predikante in gemeentes en ringe.
71ste Algemene Kerkvergadering
Besluitebundel

Bladsy 16
2.3.10

LIDMAATTOERUSTINGSPROGRAM

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae O van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 32: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
TOERUSTING VAN LIDMATE BINNE DIE WERKRUIMTE VAN DIE
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA
*

Die verslag word aanvaar.

*

Gemeentes word aangemoedig om van hierdie materiaal gebruik te
maak.

*

Dank aan dr H Delport en ds MA Venter vir die saamstel van hierdie
kursus.

BESKRYWINGSPUNT
KERKVERGADERING

33:

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

PRIESTERSKAP VAN DIE GELOWIGE
Die 71ste Algemene Kerkvergadering gee opdrag aan die Kommissie van
die Algemene Kerkvergadering om navorsing te doen oor die algemene
priesterskap van die gelowiges, en hoe lidmate van die Kerk kan
deelneem aan die bediening van die evangelie.

2.3.11

STUDENTEGEMEENTES EN -BEARBEIDING

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae P van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 34: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
STUDENTEBEDIENING
*

Die vergadering spreek hom gunstig uit oor die bearbeiding van
studentelidmate van die Kerk binne die ruimte van die Kerk se
strategiese bediening.
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*

Predikante en gemeentes word versoek om studente vanuit hul
gemeentes aan te moedig om by die onderskeie studentegemeentes
van die Kerk in te skakel.

*

Ouderlingevergaderings bekom jaarliks inligting van alle
skoolverlaters wat uit gemeentes verhuis na tersiêre instellings. Die
inligting (toekomstige adres en telefoonnommer) word na die
onderskeie studentegemeentes gestuur.

BESKRYWINGSPUNT 36: RING VAN MIDDELBURG
GEVANGENISBEDIENING
Die Algemene Kerkvergadering besluit om Invest my Future as 'n
spesialisbediening van die apostolaat te ondersteun. Dit kan beskou
word as 'n bediening geskoei op die Fresh Expressions-benadering.

2.3.12

GESINS- EN JEUGBEDIENING

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae Q van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 37: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
KATEGESEBOEKE
Die vergadering neem kennis van die verslag en bedank dr JA Beukes as
hoofredakteur, asook sy span medewerkers, vir die werk wat hulle gedoen
het.

BESKRYWINGSPUNT 38: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
GESINSBEDIENING
*

Die vergadering neem kennis van die verslag.

*

Dr JM van Staden en ds JM van Staden word bedank.
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BESKRYWINGSPUNT 39: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
JEUGNAVORSING

2.3.13

*

Die Algemene Kerkvergaderings spreek sy dank uit teenoor alle
betrokkenes by hierdie projek, sowel as al die deelnemende kerke
wat saam met die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika gewerk
het aan hierdie ondersoek. Vanuit die Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika was dr JM van Staden deel van die projekspan,
terwyl prof Y Dreyer, di L Oberholzer, JM van Staden en prop M van
Niekerk medeskrywers was aan die boek Skokkend Positief. Dr WC
van Wyk was die skakelpersoon tussen die projekspan en die
onderskeie gemeentes van die Hervormde Kerk wat deelgeneem het
aan die ondersoek.

*

Die Algemene Kerkvergadering spreek sy dank uit teenoor prof
Chris Smit en dr Mike van der Linde vir hulle buitengewone harde
werk aan hierdie projek, sowel as Business Enterprises at University
of Pretoria vir hulle dienste. Tegelyk word die Universiteit van
Pretoria se Departement Praktiese Teologie bedank wat die projek
akademies huisves en finansieel ondersteun.

*

Die Algemene Kerkvergadering versoek predikante, ouderlinge,
kategete en alle ander belanghebbendes om kennis te neem van die
bevindinge van hierdie ondersoek en, waar nodig, hul bedieninge
dienooreenkomstig aan te pas.

*

Die Kerk neem kennis van die verslag en gee opdrag aan die
Algemene Kommissie om riglyne aan die Kerk te gee ten einde die
bevindinge van die ondersoek prakties te implementeer binne die
werkruimtes van gesinsbediening, jeugbediening en kategese.

*

Die Hervormde Teologiese Kollege word versoek om die Kerk
deurlopend hieroor toe te rus.

*

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die boek Skokkend
Positief waarin nie alleen die bevindings van die ondersoek
weergegee word nie, maar aangepaste bedieningsvoorstelle gemaak
word.

*

Die Algemene Kerkvergadering ondersteun die uitbreiding van
hierdie ondersoek om ook kerkvervreemde jongmense in te sluit.

DIE HUWELIK
BESKRYWINGSPUNT 40: RING VAN POTCHEFSTROOM
DIE HUWELIK AS INSTELLING VAN GOD
Die vergadering bevestig dat
*

die Kerk die huwelik as instelling van God beskou as 'n verhouding
tussen een man en een vrou.
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*

2.3.14

die bevoegde vergaderings verantwoordelik is vir die pastorale
begeleiding en versorging van alle lidmate in hul verhoudings.

SEKSUALITEIT OF HOMOSEKSUALITEIT

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Kerk en Teologie, opgeneem in Bylae R van die Agenda.

BESKRYWINGSPUNT
KERKVERGADERING

41:

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

HOMOSEKSUALITEIT
Die 71ste Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
*

betuig sy dank teenoor al die lidmate en ampsdraers van die Kerk
wat in opdrag van die 70ste Algemene Kerkvergadering meegewerk
het aan die opstel en versameling van studiemateriaal oor
homoseksualiteit.

*

spreek sy waardering uit teenoor elkeen wat die uitnodiging aanvaar
het om aan die gesprek oor homoseksualiteit deel te neem. Ten
spyte van uiteenlopende standpunte is dit met waardigheid en
wedersydse respek gestel.

*

moedig predikante aan om die studiemateriaal in hulle pastorale
werksaamhede te gebruik.

*

bevestig opnuut die eerste drie punte van die 68ste Algemene
Kerkvergadering (2007) se besluit oor homoseksualiteit wat soos
volg lui:

*

1.

Volgens die breër boodskap van die evangelie maak God se
Gees dit vir mense moontlik om met hulle volle menswees in
God se teenwoordigheid te lewe. Laasgenoemde sluit ook
homoseksuele persone in.

2.

Die Kerk glo daarom dat alle gelowiges, ongeag hulle seksuele
oriëntasie, lede is van die liggaam van Christus. Die eenheid
van die Kerk as liggaam van Christus is 'n evangeliese eis. Die
Kerk wil daarom homoseksuele persone in sy midde
verwelkom, vertroos en ondersteun.

3.

Die Kerk sal vervolgens alles in sy vermoë doen om die
verskynsels van homofobie, gay-haat en enige ander vorme
van neerhalende optredes teenoor homoseksuele persone teen
te werk.

besluit dat indien 'n konflik van belange tussen 'n ampsdraer en sy
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of haar gemeente ontstaan, weeg die belange en welstand van die
gemeente swaarder as dié van die betrokke ampsdraer.
*

bevestig opnuut dat predikante huwelike in terme van die
Huwelikswet (Wet 25 van 1961) bevestig en nie enige bevoegdheid
in terme van die Wet op Burgerlike Verbintenis (Wet 17 van 2006) het
nie.

*

bevestig dat die Kerk die huwelik as 'n verbintenis tussen een man
en een vrou respekteer.

*

wil lidmate wat as man en vrou saamwoon aanmoedig om hulleself
deur 'n Christelike huwelik aan mekaar te verbind.

*

is diep bewus daarvan dat seksualiteit 'n belangrike deel van ons
menswees is, en dat elkeen in terme van sy of haar gewete en
verstaan van die Bybel daarmee handel.
Die Algemene
Kerkvergadering besef terdeë dat baie mense met hulle eie
seksualiteit worstel en om verskillende redes erg getraumatiseerd
kan wees. Ons is van mening dat die trauma van lidmate nie deur
groot en finale uitsprake van sinodale vergaderings gedien word
nie, maar wel deur die liefde en versorging wat hulle in 'n plaaslike
geloofsgemeenskap ontvang. Daarom behoort die gesprek oor
seksualiteit nie op kerklike vergaderings plaas te vind nie, maar wel
tydens pastorale gesprekke.

*

Ten slotte doen die 71ste Algemene Kerkvergadering 'n beroep op
alle ampsdraers en lidmate van die Hervormde Kerk om in 'n tyd van
geestelike en morele verwildering, in die voetspore van Christus te
volg en leef soos wat Hy ons geleer het. Omdat ons kinders van
God is, moet ons sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus
ons liefgehad het ... (Efesiërs 5: 1).

Teenstemme:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2.4

Ds GS Botha (jr)
Ds HJ Celliers
Ds JJ Claassen
Oudl ME Erasmus
Ds F Evert
Dr S Hoffman
Ds L Janse van Rensburg
Ds SA Kok
Dr C Pretorius
Ds CB Prinsloo
Oudl IA Reynecke
Ds JJ Steyn
Oudl BL van den Berg.

BESKRYWINGSPUNTE WAT NIE VERBAND HOU MET VERSLAE NIE

BESKRYWINGSPUNT 52: RING VAN NOORD-KAAPLAND
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GEMEENTE VANDERKLOOF:
BLOEMFONTEIN

INSKAKELING

BY

DIE

RING

VAN

Gemeente Vanderkloof rig 'n versoek aan die ringsvergadering van NoordKaapland om by die Ring van Bloemfontein in te skakel.
Dié
aangeleentheid word na die 72ste Algemene Kerkvergadering verwys vir
afhandeling.

2.5

BESKRYWINGSPUNTE WAT MET KERKORDEWYSIGINGS VERBAND HOU

BESKRYWINGSPUNT 53: RING VAN JOHANNESBURG
WYSIGING VAN ORDEREËL 4
Die huidige Ordereël 4 bepaal soos volg:
'n Gemeente is 'n gemeenskap van gelowiges wat selfstandig
georganiseer is en deur die eenheid in geloof en belydenis saam
met al die ander gemeentes die Kerk [Nederduitsch Hervormde Kerk
van Afrika] is, die wyse waarop die Kerk [Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika] op 'n bepaalde plek bestaan.
Die Kerk [Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika] is 'n volkskerk
met sy eie kerklike kultuur, geskiedenis, taal en tradisie wat geroepe
is tot die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus aan die
Afrikanervolk en tegelyk aan alle mense.
Die 71ste Algemene Kerkvergadering besluit om die laaste paragraaf in
geheel uit Ordereël 4 te skrap:
Die Kerk is 'n volkskerk … wat geroep tot die verkondiging van die
evangelie ... aan die Afrikanervolk en tegelyk aan alle mense.

Teenstem:
*
2.6

Oudl MJ Jordaan.

HOOFSTUKKE VAN DIE KONSEPKERKORDE VAN TOEPASSING OP
HIERDIE AFDELING
*
*
*

Hoofstuk 2:
Hoofstuk 6:
Hoofstuk 8:

Kerk, ringe en gemeentes.
Geestelike vorming en kerklike onderrig
Kerklike dissipline

Die Kerkorde, soos gewysig deur die 71ste Algemene Kerkvergadering,
kan geraadpleeg word.

---oOo---
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3.

GETUIENIS

3.1

INLEIDING

3.2

TAFELGESPREK

3.3

VERSLAE EN BESKRYWINGSPUNTE WAT MET GETUIENIS VERBAND HOU

3.3.1

MISSIONALE BEDIENING

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae T van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 63: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
MISSIONALE KERKWEES
*

Die verslag word aanvaar.

*

Die Kerk bevestig die belang van missionale kerkwees in
gemeentes.

*

Naas die bekende wyses waarop evangelisasie geskied, verreken
gemeentes die verskillende maniere waarop missionale bediening
tans in die kerklike wêreld manifesteer.

*

Gemeentes verreken hul konteks en maak erns met missionale
bediening.

BESKRYWINGSPUNT 64: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
OPLEIDING EN INDIENSSTELLING VAN EVANGELISTE
*

Die vergadering neem 'n beginselbesluit oor die opleiding en
indiensstelling van evangeliste.

*

Die Kuratorium finaliseer die kurrikulum vir die opleiding van
evangeliste sodat die eerste kandidate met hul opleiding in 2018 kan
begin.

*

Die 72ste Algemene Kerkvergadering hanteer die kerkordelike
wysigings oor die indiensstelling van evangeliste in gemeentes.
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3.3.2

OPSOMMING VAN EKUMENIESE WERKSAAMHEDE

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die opsomming
opgeneem in die Agenda.

3.3.3

KERNKOMITEE: EKUMENIESE SKAKELING: VOORGESTELDE SAMEWERKINGSOOREENKOMS TUSSEN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE
KERK VAN AFRIKA EN DIE MARANATHA REFORMED CHURCH OF CHRIST

Die Algemene Kerkvergadering neem met instemming kennis van die
voorgestelde samewerkingsooreenkoms tussen die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika en die Maranatha Reformed Church of Christ,
opgeneem in Bylae U van die Agenda.

BESKRYWINGSPUNT
KERKVERGADERING

65:

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

AFRIKA INSTITUUT VIR MISSIOLOGIE
Die 71ste Algemene Kerkvergadering

3.3.4

*

betuig sy dank teenoor al die dosente van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika wat sedert 1957 betrokke was by die
opleiding van predikante vir die Hervormde Kerk in Suidelike-Afrika
en die Maranatha Reformed Church of Christ. Prof IWC van Wyk
word in besonder bedank vir die omvangryke rol wat hy gespeel het
by die Hervormde Teologiese Opleiding en later by die Afrika
Instituut vir Missiologie.

*

bekragtig die handelinge van die Kommissie van die Algemene
Kerkvergadering om die Afrika Instituut vir Missiologie uit te faseer
in uitvoering van die 70ste Algemene Kerkvergadering se besluite.

KERNKOMITEE: EKUMENIESE SKAKELING: VOORGESTELDE SAMEWERKINGSOOREENKOMS TUSSEN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE
KERK VAN AFRIKA EN DIE GEREFORMEERDE EVANGELIESE KERK VAN
AUSTRALIË

Die Algemene Kerkvergadering neem met instemming kennis van die
voorgestelde samewerkingsooreenkoms tussen die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika en die Gereformeerde Evangeliese Kerk van
Australië, opgeneem in Bylae V van die Agenda.
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3.3.5

APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Kerk en Teologie, opgeneem in Bylae W van die Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 66: KERNKOMITEE: KERK EN TEOLOGIE
EENVOUDIGE UITLEG VAN DIE BELYDENISSKRIFTE: DIE APOSTOLIESE
GELOOFSBELYDENIS
*

Die Algemene Kerkvergadering spreek sy dank uit teenoor diegene
wat bygedra het tot die bundel. 'n Besondere woord van dank word
uitgespreek teenoor dr GMJ van Wyk vir sy leiding en insette.

*

Die Algemene Kerkvergadering nooi potensiële medewerkers aan
die projek uit om na vore te tree en samewerking aan te bied by die
persone wat aangewys word om die projek verder te organiseer.

*

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering besluit oor die
publikasie en formaat van die bundel.

BESKRYWINGSPUNT 67: RING VAN SWELLENDAM
STUDIE OOR DIE UITVERKIESING SOOS VERWOORD IN DIE DRIE
FORMULIERE VAN EENHEID, MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE
DORDTSE LEERREËLS
Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering wys 'n komitee aan
wat omvattende studie oor die Uitverkiesingsleer sal doen en 'n
oriëntasiedokument (Denkschrift) sal opstel vir besluitneming op die
72ste Algemene Kerkvergadering. Die finale teks van hierdie dokument
word een jaar voor die Algemene Kerkvergadering aan die Kerk bekend
gestel. Die bedoeling is dat die komitee 'n voorlopige weergawe van die
dokument in die Kerk beskikbaar stel vir kommentaar.

3.3.6

BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA

Die Algemene Kerkvergadering aanvaar die onderstaande na aanleiding
van die verslag van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, opgeneem in
Bylae Z van die Agenda:
1.

Daar word met waardering kennis geneem van die werk van die
Bybelgenootskap van Suid-Afrika en die Bybelgenootskap word
opnuut verseker van die Kerk se voorbidding en ondersteuning.
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3.4

2.

Dank word uitgespreek teenoor alle gemeentes, gemeentelike
instansies,
sakeondernemings
en
individue
wat
die
Bybelgenootskap ondersteun het.

3.

Kerkrade word versoek om toe te sien dat Bybels by gemeentelike
kolporteurs beskikbaar is.

4.

Kerkrade word versoek om Bybels direk by die Bybelgenootskap
aan te koop aangesien dit vir kerke teen kosprys beskikbaar is ('n
katalogus en pryslys kan op die Bybelgenootskap van Suid-Afrika
se webtuiste by www.bybelgenootskap.co.za gevind word.
Bestellings kan ook daar geplaas word.
Die telefoniese
bestelnommer vir Bybels is 0861 242 542.
Indien probleme
ondervind word, skakel drr KD Papp of S Hoffman by 011 970 4010.

5.

Kerkrade word gewys op die staande besluit van die Algemene
Kerkvergadering dat die erediensoffergawes van Hervormingsondag
(die laaste Sondag in Oktober) aan die Bybelgenootskap oorbetaal
word.
Kerkrade word versoek om hierdie bydrae jaarliks in
November oor te betaal as eerste bydrae van die nuwe finansiële
jaar van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

6.

Kerkrade word versoek om alles in hulle vermoë te doen om die
bedrag wat die Bybelgenootskap benodig om een Bybel
bekostigbaar beskikbaar te stel (R45.00 vir 2016), jaarliks voor 31
Oktober per lidmaat aan die Bybelgenootskap oor te betaal.

7.

Alle kerkrade word vriendelik versoek om bydraes (verkieslik
maandeliks) direk aan die Bybelgenootskap se kantoor in Kempton
Park oor te betaal, en nie aan 'n ander streekkantoor van die
Bybelgenootskap of die Raad van Finansies of ringskommissie nie.
Die rekeningbesonderhede is soos volg: Bybelgenootskap van SA,
ABSA Kemptonpark, rekeningnommer 260 220 748, takkode 632 005.

8.

Kategesegroepe,
individue
en
sakeondernemings
aangemoedig om by te dra vir Bybelverspreiding.

9.

Kerkrade word aangemoedig om Die Saaier, asook die
promosiemateriaal van die Bybelgenootskap wat gratis op aanvraag
beskikbaar is, as hulpmiddels te gebruik om die Bybelgenootskap
bekend te stel en fondse daarvoor in te samel.

word

BESKRYWINGSPUNTE WAT NIE VERBAND HOU MET VERSLAE NIE

BESKRYWINGSPUNT 68: RING VAN KLERKSDORP
VERBAND MET AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika tree in gesprek met die
Afrikaanse Protestante Kerk (waar kontak ± 26 jaar gelede opgehou het)
met die oog op beter begrip en respek vir mekaar se oortuigings en
onderlinge samewerking en ondersteuning.
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BESKRYWINGSPUNT
ORKNEY)

70:

RING

VAN

KLERKSDORP

(GEMEENTE

HOFSAAK TEEN GELOOFSBOND VAN HERVORMDE KERKE
Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die litigasieproses tot
dusver, en bekragtig die optrede van die Litigasiekomitee. Die Algemene
Kerkvergadering magtig die Kommissie en die Litigasiekomitee om verder
in belang van die Kerk die nodige stappe te neem.

BESKRYWINGSPUNT 71: RING VAN VEREENIGING
PROFETIESE ROEPING VAN DIE KERK
Die Algemene Kerkvergadering spreek hom ten sterkste uit teen die
huidige stand van geweld, misdaad en menslike vergrype in ons land. Die
Algemene Kommissie word versoek om daadwerklik aan die Kerk se
profetiese roeping uitvoering te gee teenoor die regering van die dag, en
dit meer sigbaar bekend te maak in die media.

BESKRYWINGSPUNT 72: RING VAN VEREENIGING
PLAASMOORDE
Die Algemene Kerkvergadering besluit dat die saak van plaasmoorde 'n
blywende punt op die agenda van die Kommissie van die Algemene
Kerkvergadering sal wees. Die Kommissie sal hom voortdurend vergewis
van die stand van plaasmoorde in ons land en, saam met ander
ekumeniese liggame en burgerlike organisasies, voortgaan om druk op
die regering van die dag uit te oefen om gesprekvoering te laat plaasvind
met die oog op die soeke na werkbare en blywende oplossing vir
plaasmoorde.
Lidmate word aangemoedig om deel te neem aan
toerustingsgeleenthede wat deur verskeie organisasies aangebied word,
ten einde hulleself te beveilig en hul paraatheid op te skerp.

3.5

HOOFSTUKKE VAN DIE KONSEPKERKORDE VAN TOEPASSING OP
HIERDIE AFDELING
*
*

Hoofstuk 1:
Hoofstuk 7:

Belydenis en Kerk
Missionale bediening

Die Kerkorde, soos gewysig deur die 71ste Algemene Kerkvergadering,
kan geraadpleeg word.
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4.

DIENS

4.1

INLEIDING

4.2

TAFELGESPREK

4.3

VERSLAE EN BESKRYWINGSPUNTE WAT MET DIENS VERBAND HOU

4.3.1

KURATORIUM VIR TEOLOGIESE OPLEIDING

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae AA van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 73: KURATORIUM
HERVORMDE TEOLOGIESTUDENTE AAN ANDER UNIVERSITEITE
*

Die Kuratorium kan in uitsonderlike gevalle toestemming aan
studente verleen wat hulle voorgraadse studie aan ander
universiteite wil deurloop.
Sodanige versoek moet aan die
Kuratorium voorgelê word en die student moet die normale
evaluasieproses van die Kuratorium deurloop.

*

Die nagraadse studie word slegs aan die Universiteit van Pretoria
gedoen.

*

Daar kan aan die studente die status van Student van die Kerk
verleen word.

*

Die betrokke studente is vir die duur van hulle studie aan ander
universiteite onder die mentorskap van die plaaslike predikant.

*

Waar vereis word hierdie studente verplig om bepaalde modules van
die Hervormde Teologiese Kollege onder leiding van die plaaslike
predikant te deurloop. Daar kan ook van die student verwag word
om bepaalde akademiese werk addisioneel te voltooi indien die
graadprogram aan die ander universiteit nie voldoende is nie.

*

Hierdie vergunning in uitsonderlike gevalle doen op geen manier
afbreuk aan die verwagting van die vereistes wat aan studente
gestel word in terme van die akademie of praktiese vorming deur die
Hervormde Teologiese Kollege nie.

BESKRYWINGSPUNT 74: KURATORIUM
KONSOLIDASIE VAN BEURSFONDSE VIR TEOLOGIESE STUDIES
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Ringsvergaderings of gemeentes waar daar 'n beursfonds vir teologiese
studie bestaan, word versoek om oorweging te skenk aan die
konsolidasie van beursfondse vir teologiestudente met die oog om die
nood wat tans bestaan aan te spreek. Waar nodig moet wysigings aan die
reglemente van die beursfondse aangebring word.

BESKRYWINGSPUNT 75: KURATORIUM
VOORTSETTING
PRETORIA

4.3.2

VAN

OPLEIDING

AAN

DIE

UNIVERSITEIT

VAN

*

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika behou sy teologiese
opleiding aan die Universiteit van Pretoria vir solank dit moontlik is.
Die Kerk trek wesenlike groot voordeel uit sy verbintenis met die
Universiteit van Pretoria. Die Fakulteit Teologie en die Universiteit
van Pretoria het 'n verbintenis van 100 jaar met die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika, en is die enigste Kerk wat die volle 100
jaar aan die Fakulteit verbonde was. Hervormde teoloë het in
hierdie eeu nog altyd in eie en breër kerklike verband, asook op die
vlak van die universiteitswese, 'n noemenswaardige groot positiewe
rol gespeel.

*

Indien die Universiteit kennis sou gee van die beëindiging van die
kontrak met die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, kry die
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering opdrag om, na
oorleg met die Kuratorium en die Hervormde Dosenteraad,
onderhandelinge met die Universiteit van Pretoria te begin. Die
moontlikheid van opleiding aan 'n alternatiewe instansie moet dan
ondersoek word, moontlik in vennootskap met ander kerke. Die
opleiding moet bekostigbaar wees.

*

Die Algemene Kerkvergadering gee aan die Kommissie van die
Algemene Kerkvergadering opdrag om, na oorleg met die
Kuratorium vir Teologiese Opleiding en die Hervormde Dosenteraad,
met die Universiteit van Pretoria te onderhandel indien hulle van
oordeel is dat die kontrak met die Universiteit hersien of beëindig
moet word. Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het
afhandelingsbevoegdheid.

PROPONENTSEKSAMENKOMMISSIE

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae BB van die
Agenda.
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4.3.3

HERVORMDE TEOLOGIESE KOLLEGE

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae CC van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT
KERKVERGADERING

76:

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

VOORTGESETTE BEDIENINGSOPLEIDING
In die lig van die toenemende uitdagings waarmee predikante in hulle
bediening gekonfronteer word, besluit die vergadering om Voortgesette
Bedieningsopleiding vir alle dienende predikante verpligtend te maak.
Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering kry opdrag om die
opdrag te implementeer.

BESKRYWINGSPUNT 77: KURATORIUM
DIE UITBOU VAN DIE HERVORMDE TEOLOGIESE KOLLEGE
Die Hervormde Teologiese Kollege word uitgebou om opleiding en
toerusting aan die Kerk op alle vlakke en, waar nodig, aan die kerk in
breëre verband te lewer.

4.3.4

FAKULTEIT TEOLOGIE AAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae DD van die
Agenda.

4.3.5

HERVORMDE TEOLOGIESE STUDIES

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae EE van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 78: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
HERVORMDE TEOLOGIESE STUDIES
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Die Kerk neem kennis van die verslag en bedank prof AG van Aarde en
die redaksie vir hul toegewyde diens.

4.3.6

TEOLOGIESE OPLEIDINGSFONDS

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae FF van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 79: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
TEOLOGIESE OPLEIDINGSFONDS

4.3.7

*

Gemeentes en donateurs word vir hulle bydraes tot die Teologiese
Opleidingsfonds bedank.

*

Dr BJ van Wyk word vir sy toegewyde diens bedank.

ETIESE KODE VIR DIENAARS VAN DIE WOORD VAN DIE NEDERDUITSCH
HERVORMDE KERK VAN AFRIKA
Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Kernkomitee: Gemeentelike Dienswerk, opgeneem in Bylae GG van die
Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 80: KERNKOMITEE: GEMEENTELIKE DIENSWERK
ETIESE KODE VIR DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA
*

4.3.8

Die vergadering spreek hom uit ten gunste van die Etiese Kode en
dra dit aan die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering op
om dit te implementeer.

ALGEMENE DIAKENSVERGADERING
Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Algemene Diakensvergadering, opgeneem in Bylae HH van die Agenda.

BESKRYWINGSPUNT 81:
DIAKENSVERGADERING
BESLUITE EN VERSOEKE
VERGADERING

KOMMISSIE
VAN

DIE

7DE
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VAN
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ALGEMENE

ALGEMENE
DIAKENS-
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Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die volgende besluite
van die 7de Algemene Diakensvergadering:
*

Die besluite wat die Algemene Diakensvergadering geneem het op
grond van die Ubi Caritas-simposium (vergelyk 7.4 van die
Algemene Diakensvergadering verslag).

*

Barmhartigheidsdiens vind plaas op drie vlakke, naamlik persoonlik,
gemeentelik en sinodaal (vergelyk 8.2 van die Algemene
Diakensvergadering verslag).

*

Die werkgroepe van die Algemene Diakensvergadering, wat ten doel
het om gemeentes te ondersteun en te begelei ten opsigte van
diakonaat, word gehandhaaf en uitgebou (vergelyk 8.4.1 van die
Algemene Diakensvergadering verslag).

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die volgende versoeke
wat die Algemene Diakensvergadering gerig het:
*

Ringe wat oor bystandsfondse beskik word versoek om 'n bydrae
aan die Uitreikfonds te oorweeg.
Dit sal die Algemene
Diakensvergadering in staat stel om voort te gaan om die Kerk se
predikante, emeriti en teologiestudente wat nood ervaar, by te staan
(vergelyk 2.1 van die Algemene Diakensvergadering verslag).

*

Gemeentes ondersteun die Algemene Diakensvergadering met
kommunikasie, deur die inligting, soos van tyd tot tyd versoek,
onder die aandag van lidmate te bring (vergelyk punt 6 van die
Algemene Diakensvergadering verslag).

BESKRYWINGSPUNT 82:
DIAKENSVERGADERING

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

DEFINISIE VAN BARMHARTIGHEID
Die kerk verrig diens van barmhartigheid omdat ons glo:
Barmhartigheid binne die kerk is gegrond op die barmhartigheid van God
wat in Christus aan ons geopenbaar is.
Barmhartigheid kom tot
uitdrukking in die hulp aan en versorging van alle mense wat in nood
verkeer, almal vir wie Christus aan die kruis gesterf het. Uit dankbaarheid
vir die verlossing deur Christus maak die verkondiging van sy evangelie
deel uit van die versorging.
Ons bely:
Die betoning van barmhartigheid aan alle mense in nood is onlosmaaklik
deel van gelowiges se uitlewing van hulle geloof in die drie-enige God.
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BESKRYWINGSPUNT 84:
DIAKENSVERGADERING

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

HERPRIORITISERING VAN DIE KERK SE FINANSIËLE PRAKTYK EN
STRUKTURE
1.

Die vergadering versoek gemeentes en kerkrade om kennis te neem
daarvan dat predikante se werkopdrag ook barmhartigheid insluit,
en om dit te verreken in die aanbieding van gemeentes se begroting.

2.

Die Algemene Kerkvergadering besluit om die Algemene
Diakensvergadering te ondersteun met die befondsing van hul
dienswerk. Die 71ste Algemene Kerkvergadering aanvaar tot en met
die 72ste Algemene Kerkvergadering verantwoordelikheid vir die
bokoste met betrekking tot die Sekretaris van die Algemene
Diakensvergadering.

BESKRYWINGSPUNT 85:
DIAKENSVERGADERING

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

ROTASIEBEGINSEL TEN OPSIGTE VAN DIE DIAKONAAT
Die rotasiebeginsel ten opsigte van die afvaardiging van diakens na die
Algemene Diakensvergadering verval, sodat dit in lyn sal wees met die
afvaardiging van ouderlinge na die Algemene Kerkvergadering.

BESKRYWINGSPUNT 86: RING VAN HEILBRON
RINGSDIAKENSVERGADERINGS
Die Kommissies van die Algemene Kerkvergadering en Algemene
Diakensvergadering kom ooreen oor 'n gedeelde strategie vir die
diakonaat binne die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika se visie van
missionale kerkwees. Daarna werk die kommissies saam en maak
voorstelle om die struktuur van die diakonaat daarby aan te pas.

4.3.9

NEDERDUITSCH HERVORMDE SUSTERSVERENIGING

Die Algemene Kerkvergadering neem kennis van die verslag van die
Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging, opgeneem in Bylae II van die
Agenda.

71ste Algemene Kerkvergadering
Besluitebundel

Bladsy 35

BESKRYWINGSPUNT 88: RING VAN KRUGERSDORP
DIE PERTINENTE INSKRYWING VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE
SUSTERSVERENIGING AS DIENSORGAAN IN DIE KERKORDE
Die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging word pertinent in die
Kerkorde as diensorgaan ingeskryf.

4.3.10

RAAD VAN FINANSIES

BESKRYWINGSPUNT 91: RAAD VAN FINANSIES
FONDS VIR SINODALE DIENSLEWERING
*

Die Raad van Finansies kry opdrag om 'n fonds te skep met die doel
om sinodale dienslewering te subsidieer en sinodale offergawes
sodoende meer bekostigbaar te maak.

*

Die renteverdienste word aanvanklik in die fonds herbelê tot die
Algemene Kerkvergadering besluit dat dit aangewend kan word.

*

Die konsolidering van bestaande fondse met hierdie fonds word
ondersoek en waar moontlik geïmplementeer.

*

Die kapitaalwaarde van die fonds word jaarliks soos volg aangevul:
**

**

**

'n Maksimum van 1% van die opbrengs van die Kerkgeld vir
Kerkwerkstelsel word geneem om die fonds te sterk. Die Raad
van Finansies kan die 1% verminder na gelang van die
prestasie van die stelsel. Die opbrengs wat aan gemeentes
uitbetaal word, moet egter steeds gelyk wees aan of hoër wees
as die opbrengs van heersende geldmarkfondse.
'n Begrotingsitem word in die sinodale begroting ingebou en
verhaal uit sinodale offergawes. Die bedrag wat hiervoor gehef
word, word ad hoc bepaal op grond van begrotingsdruk en
bekostigbaarheid.
Die Raad van Finansies ontwerp 'n strategie waarvolgens
gemeentes wat 'n opbrengs verdien uit beleggings buite die
Kerkgeld vir Kerkwerkstelsel, ook aangemoedig word om
bydraes tot die fonds te maak.

BESKRYWINGSPUNT 92: RAAD VAN FINANSIES
VERBAND TUSSEN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN
AFRIKA EN REGSPERSONE OF ORGANISASIES
Om enige onduidelikheid uit die weg te ruim, en omdat die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika nie beheer het oor regspersone of ander
organisasies wat, met of sonder die Nederduitsch Hervormde Kerk van
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Afrika se toestemming, binne gemeentes van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika of binne die Nederduitsch Hervormde Kerk
van Afrika of onder sy vaandel werk verrig of diens lewer nie, bevestig die
Algemene Kerkvergadering dat die Nederduitsch Hervormde Kerk van
Afrika nie enige regsaanspreeklikheid aanvaar vir sulke regspersone en
organisasies nie. Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika sal steeds
voortgaan om in verdienstelike gevalle as donateur op te tree en sinodale
ondersteuning te bied waar dit finansieel moontlik en doenlik is.

BESKRYWINGSPUNT 93: RAAD VAN FINANSIES
FONDS VIR GEMEENTEOPBOU
Die Fonds vir Gemeenteopbou faseer oor 'n periode van drie jaar uit. 'n
Begrotingsitem, Strategiese Bediening, word gelyklopend ingefaseer. Die
item het ten doel om bediening wat van strategiese belang vir die Kerk is,
te befonds.

MOSIE
Mosie van dank aan al die gemeentepredikante wat tans onder skaal
vergoed word.
Motivering: Die ouderlinge bedank u van harte vir die opoffering wat u
voortdurend maak.

BESKRYWINGSPUNT 94: RAAD VAN FINANSIES
MEDIESE FONDS
Groepsdekking ten opsigte van mediese versekering word gestaak.
Predikante en kerkrade word die geleentheid gebied om self
ooreenkomste te sluit met versekeraars
van hulle keuse.
Ringsvergaderings hou daaroor toesig dat predikante dekking geniet.

BESKRYWINGSPUNT 96: RAAD VAN FINANSIES
ONTBINDING VAN GEMEENTES – HANTERING VAN BATES
71ste Algemene Kerkvergadering
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By die ontbinding van 'n gemeente word die gemeente se bates na die
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika oorgedra vir aanwending in die
Kerk na oorlegpleging met die ringskommissie.

BESKRYWINGSPUNT 97: RAAD VAN FINANSIES
R3.00 VIR PENSIOENFONDS
Die vergadering besluit om die R3.00 per lidmaat wat vantevore gehef is
om die Pensioenfonds te sterk, in die toekoms aan te wend as subsidie
aan emeriti om sodoende verligting te bied ten opsigte van hulle bydraes
tot 'n mediese fonds.

BESKRYWINGSPUNT 98: RAAD VAN FINANSIES
ADMINISTRATIEWE FOOI – EKSTERNE OUDIT
Die vergadering magtig die Afdeling Interne Oudit om 'n administratiewe
fooi te hef by gemeentes wat van eksterne ouditeure gebruik maak. Dit
sal die koste ten opsigte van die vaslegging en verwerking van die data
van hierdie gemeentes diens.

BESKRYWINGSPUNT 99: RAAD VAN FINANSIES
BEGELEIDING VAN GEMEENTES WAT NIE MEER SELFSTANDIG KAN
FUNKSIONEER NIE
Gemeentes wat nie volhoubaar funksioneer of van finansiële
selfstandigheid verseker is nie, word deur die Moderamen begelei om
*

die bedieningswyse of -struktuur te wysig, of

*

met ander gemeentes te kombineer of saam te smelt, of

*

te ontbind.

*

Die Moderamen ondersoek die moontlikheid van kombinasievorming met 'n gemeente van 'n ander kerk in dieselfde
reformatoriese tradisie, voordat finaal besluit word om 'n gemeente
te ontbind.
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BESKRYWINGSPUNT 101: RING VAN PRETORIA-NOORD
ONDERSOEK EN IMPLEMENTERING VAN BESKRYWINGSPUNTE 74 EN
75 VAN DIE 70STE ALGEMENE KERKVERGADERING
Die Algemene Kerkvergadering gee opdrag aan die Kommissie van die
Algemene Kerkvergadering om die besluite van die 70ste Algemene
Kerkvergadering (Beskrywingspunt 74 en 75), insake herstrukturering,
integrasie en/of moontlike rasionalisering te ondersoek en te
implementeer. Die Algemene Kerkvergadering gee opdrag dat hierdie
proses voortgesit word met die kantoor en die strukturele funksionering
van die Algemene Diakensvergadering. So 'n ondersoek moet gebaseer
wees op organisasiestudies met die oog op die herstrukturering en/of
integrasie van die Algemene Diakensvergadering binne die verband van
die Sinodale Dienssentrum.

4.3.11

NEDERDUITSCH HERVORMDE
PENSIOENFONDS

KERK

VAN

AFRIKA

PREDIKANTE-

BESKRYWINGSPUNT 103: NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN
AFRIKA PREDIKANTEAFTREEFONDS
DIE OPTIMALISERING VAN AFTREEVOORDELE
Die Bestuursraad van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Predikanteaftreefonds (die Fonds) word versoek om 'n ondersoek te loods
na die kostestruktuur van die onderskeie aspekte van die werknemersvoordele met die oog op optimale strukture en die nodige aanpassings.

BESKRYWINGSPUNT 104: RING VAN PRETORIA-NOORD
WERKNEMERSGETALLE VAN DIE PENSIOENFONDS
Die Algemene Kerkvergadering oorweeg 'n ondersoek na die werknemersgetalle van die pensioenfonds wat per lidmaat geïn word.
Dié beskrywingspunt word verwys na die Bestuursraad van die
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika se Predikanteaftreefonds vir
verrekening.
4.4

BESKRYWINGSPUNTE WAT MET KERKORDEWYSIGINGS VERBAND HOU
BESKRYWINGSPUNT
KERKVERGADERING

105:

KOMMISSIE

REGLEMENTE EN PROSEDURES
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VAN

DIE
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Die 71ste Algemene Kerkvergadering besluit dat
*

die prosedures en reglemente wat aan die einde van die
Konsepkerkorde verskyn, nie deel van die Kerkorde sal uitmaak nie,
maar deel word van die administratiewe reëls van die Kommissie
van die Algemene Kerkvergadering.

*

die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering die bevoegdheid
ontvang om die administratiewe prosedures en reglemente na
gelang van omstandighede aan te pas en toe te pas.

*

die Kommissie 'n bundel saamstel wat prosedures, reglemente en 'n
etiese kode vir ampsdraers bevat en dit aan gemeentes beskikbaar
stel.

*

sake van wesenlike belang as artikels in die Ordinansies opgeneem
word.

BESKRYWINGSPUNT 107: RING VAN LYDENBURG
VERLOF VAN PREDIKANTE
Dat die verlof van predikante onveranderd gelaat word op 42 dae per jaar
en die langverlof op 42 dae na elke vyf jaar diens in dieselfde werkruimte.
Slegs sewe dae verlof mag oorgedra word. Dit beteken dat 'n predikant
nooit meer as 49 dae verlof per jaar mag hê nie.

BESKRYWINGSPUNT 110: RING VAN WES-KAAPLAND
VERKIESING
VAN
DIE
KOMMISSIE
VAN
KERKVERGADERING EN RINGSVERGADERINGS

DIE

ALGEMENE

Met die oog op rotasie dien geen ampsdraer vir langer as twee termyne in
dieselfde posisie op die Kommissie nie, en nie langer as drie termyne
aaneen op die Kommissie nie.

BESKRYWINGSPUNT 111: RING VAN NOORDELIKE PRETORIA (DS SH
WILLERS EN GEMEENTE GROOTVLEI)
UITBRING VAN 'N BEROEP
DIENSWERK IN GEMEENTES

OF

BENOEMING
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Die Algemene Kerkvergadering versoek gemeentes om waar moontlik
voorkeur te gee aan proponente en beroepafwagtende predikante
wanneer 'n beroep uitgebring word of 'n benoeming vir besondere
dienswerk gemaak word.

BESKRYWINGSPUNT
KERKVERGADERING

113:

KOMMISSIE

VAN

DIE

ALGEMENE

HOOP AAN PROPONENTE
Gemeentes stel waar moontlik beroepafwagtende proponente op 'n
tydelike basis in diens sodat hul ondervinding in die bediening kan
opdoen.

BESKRYWINGSPUNT 120: RING VAN WES-KAAPLAND
WYSIGING VAN ORDEREËL 10
Ordereël 10 wat soos volg lui:
Ordereëls in die Kerkorde kom tot stand, of word op die volgende
manier gewysig:
(i)

'n Skriftelike en gemotiveerde voorstel van 'n ringsvergadering,
of die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering wat sy
oorsprong by lidmate, ouderlingevergaderings, ampsdraers,
rade, kommissies en komitees kan hê, word minstens een jaar
(12 maande) voor die Algemene Kerkvergadering deur die
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering vir kommentaar
aan al die betrokke rade, ouderlinge- en ringsvergaderings
voorgelê.

word gewysig om soos volg te lees:
Ordereëls in die Kerkorde kom tot stand, of word op die volgende
manier gewysig:
(i)

'n Skriftelike en gemotiveerde voorstel van 'n ringsvergadering,
of die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering wat sy
oorsprong by lidmate, ouderlingevergaderings, ampsdraers,
rade, kommissies en komitees kan hê, word minstens een jaar
(12 maande) voor die Algemene Kerkvergadering by die
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ingedien. Die
Kommissie lê dit vir kommentaar aan al die betrokke rade,
ouderlinge- en ringsvergaderings voor. Kommentaar moet
voor die sluitingsdatum van die agenda vir die Algemene
Kerkvergadering terug ontvang word.
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4.5

HOOFSTUKKE VAN DIE KONSEPKERKORDE VAN TOEPASSING OP
HIERDIE AFDELING
*
*
*
*

Hoofstuk 3:
Hoofstuk 4:
Hoofstuk 9:
Hoofstuk 10:

1.

Besondere ampte en ampsdraers
Vergaderings van ampte
Kerklike goedere
Kerkorde

Die inleidingsparagraaf van Ordinansie 4.11 word soos volg
gewysig:
Die Nederduitsch Hervormde Sustersverening is 'n diensorgaan van
die vrouelidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
wat in gemeentes tot stand kom om op grond van die algemene
priesterskap van die gelowiges, gesamentlik, afsonderlik en
georganiseerd uiting te gee aan hulle roeping.
Die eerste sin van Ordinansie 4.11.1 verval.

2.

Ordinansie 4.11.4 word soos volg gewysig:
Fondse word ingesamel en beheer onder leiding van die
Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging, met kennisname deur
die kerkraad, ten einde die gestelde doelwitte en verpligtinge vir die
jaar te verwesenlik.

3.

4.6

Die Kerkorde, soos gewysig deur
Kerkvergadering, kan geraadpleeg word.

die

71ste

Algemene

FINALE GOEDKEURING VAN DIE BEGROTING

Die sinodale offergawe van R322.00 per belydende lidmaat word aanvaar.

---oOo--ORDE VAN DIE VERGADERING
VERKIESING VAN STATUTÊRE RADE
Die Raad van Finansies is soos volg verkies:
*
*
*
*
*
*
*

Ds PS Esterhuizen
Ds RTI Pienaar
Ds HT van der Linde
Oudl Phillip Bester
Oudl Hannes Combrink
Oudl Frits Smit
Oudl Paul Vorster.
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Die werkgewerslede van die Pensioenraad is soos volg verkies:
*
*
*

Oudl Phillip Bester
Oudl Rob Harvie
Oudl Frits Smit.

Sekunduslede:
*
*

Oudl Pieter Terblanche
Ds JP Bester.

Die Kuratorium is soos volg verkies:
*
*
*
*
*
*
*

Dr RA Denton
Dr S Hoffman
Oudl DJ Lizamore
Dr J Nel
Oudl FJ Paynter
Ds AH Roets
Ds MJ Slabbert.

Die Raad vir Kerkregtelike Advies is soos volg verkies:
*
*
*
*
*

Adv Marisa Barnard
Adv Joël Fourie
Ds L Geel (sr)
Dr RJ Jones
Dr BJ van Wyk.

Die Tugkomitee is soos volg verkies:
*
*
*
*
*
*
*

Ds HJ Celliers
Ds EG Fourie
Adv Fritz Geyer
Oudl Karel Kruger
Oudl Pieter Mulder
Adv René Mulder
Dr JH van Staden.
---oOo---
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