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VERKIESING VAN DIE SEKUNDUS VAN DIE SKRIBA VAN DIE KOMMISSIE 
VAN DIE AKV 
 
Die vergadering stem vir die sekundus van die skriba van die Kommissie van die 
AKV. 
 
'n Herstemming vind plaas tussen ds JM Bevolo-Manders en dr DJC van Wyk.     
 
Ds JM Bevolo-Manders word verkies.   
 
VERKIESING VAN DIE SEKUNDUS VAN DIE VISEVOORSITTER VAN DIE 
KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
Die vergadering stem vir die sekundus van die visevoorsitter van die Kommissie 
van die AKV. 
 
'n Herstemming vind plaas tussen prof J Beyers, drr RA Denton, T van Wyk en 
ds D Barnard. 
 
'n Herstemming vind plaas tussen ds D Barnard en dr T van Wyk.   
 
Ds D Barnard word verkies.   
 
VERKIESING VAN DIE SEKUNDUS VAN DIE VISESKRIBA VAN DIE 
KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
Die vergadering stem vir die sekundus van die viseskriba van die Kommissie van 
die AKV.   
 
'n Herstemming vind plaas tussen prof J Beyers, drr RA Denton, C Pretorius en T 
van Wyk.   
 
'n Herstemming vind plaas tussen drr C Pretorius en T van Wyk.   
 
Dr C Pretorius word verkies.   
 
VERSKONINGS 
 
Die volgende verskonings vir afwesigheid vir gedeeltes van die vergadering is 
van afgevaardigdes ontvang: 
 

AFGEVAARDIGDE GEMEENTE DATUM EN TYD VAN 
AFWESIGHEID 

Erasmus DE oudl Klerksdorp 
Doringkruin 

25 September tot 26 
September 2019 

Landsberg NHMJ oudl Potchefstroom-
Noord 

24 September tot 26 
September 2019 

Pieterse JM oudl Krugersdorp-Wes 23 September 2019 

Scholtz J Mafeking 24 September tot 26 
September 2019 

 
---oOo--- 
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2.2.3 KOMMUNIKASIE 
 

 
Die verslag word aanvaar. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 12:  RING VAN BLOEMFONTEIN 
 
KORPORATIEWE IDENTITEIT 
 
Die Kommissie van die AKV verantwoord hom teenoor die vergadering 
insake die nuwe korporatiewe identiteit van die NHKA, en die werkwyse 
wat gevolg is. 

 

 
Motivering: 
 

BESKRYWINGSPUNT 28:  RAAD VIR SENTIK 
 
BEFONDSING VAN SENTIK 
 
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. 

 
Daar is baie onduidelikheid oor waar en wanneer die besluit geneem is om die 
NHKA se identiteit te verander.  Die besluit wat geneem is (punt 2 van 
bostaande) is tog duidelik dat daar slegs ondersoek gedoen word om daardeur 
die roeping van die Kerk uit te dra as synde die verkondiging van die versoening 
met God deur Jesus Christus.  Normaalweg na so 'n ondersoek word daar deur 
die mediakanale met alle belanghebbendes, ook die gemeentes, 
gekommunikeer, en die finale verslag word daarna aan die AKV voorgelê vir 
finale goedkeuring. 
 
Talle lidmate, ampsdraers en predikante is ongelukkig oor die korporatiewe 
rigting waarin die Kerk gestuur word.  Kerk is nie 'n besigheid nie en dus is die 
fokus op sodanige beeld uiters vreemd en ongepas.  Daarmee saam word die 
identiteit, herkoms en karakter wat die NHKA help vorm het, oënskynlik op die 
agtergrond geskuif, of selfs in sekere gevalle weggesteek.  Dit is nie duidelik hoe 
die nuwe korporatiewe beeld daarop gefokus is om die roeping uit te dra soos 
vermeld nie. 
 
Verder word gevra hoekom dit nie 'n deelnemend-insluitende en deursigtige 
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proses was nie.  Talle gemeentes voel dat lidmate nie vooraf geken is in die saak 
nie, en dat so 'n besluit by 'n AKV beslis behoort te word. 
 
Daar is verder onduidelikheid oor hoe hierdie proses befonds is en waarom 'n 
instansie van buite die Kerk getaak is om hierdie nuwe beeld van die Kerk te 
ontwikkel.  Is daar dan geen kundigheid binne die NHKA om dit te kon doen nie? 
 
Laastens is daar ook onduidelikheid oor die gebruik van byvoorbeeld die 
Kerkwapen.  Daar word beweer dat die Kerkwapen intern in gebruik sal bly, maar 
tot op hede is dit selfs op interne skrywes minimaal te sien, en verskyn ook nie 
meer op Die Hervormer of Almanak nie.  Die idee word beslis geskep dat die 
Kerkwapen 'n verleentheid is.  Hierdie saak handel oor baie meer as net die 
gebruik van 'n embleem, dit handel oor die erkenning van wie ons is en waar ons 
vandaan kom. 
 
Ds W Dykema, die voorsitter van die Ring van Bloemfontein, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 13:  RING VAN WES-KAAPLAND 
 
KERKWAPEN 
 
Die Kerk stel die huidige Kerkwapen uit gebruik in ruil vir 'n nuwe, meer 
gepaste simbool. 
 

 
Motivering: 

 
* In 1881 het die NHKA, wat destyds die staatskerk van die Republiek was, 

die wapen op sy seël begin toon.  Toe die wapen as ampswapen van die 
Republiek in 1902 verval, het die NHKA opgehou om dit in die openbaar te 
vertoon, maar nadat die Nasionale Party in 1924 aan bewind gekom het, 
het die Kerk weer die wapenseël openlik gebruik (Engelbrecht, SP, 1961. 
Ons Wapen in Die Hervormer [Junie 1961], ongeverifieerde inligting uit 'n 
sekondêre bron verkry).  Bogenoemde inligting moet deur middel van 
historiese navorsing gestaaf (of weerlê) word.  Indien dit korrek sou wees, 
het dié wapen nie alleen politieke assosiasies met die Transvaalse 
Republiek waar die NHKA staatskerk was nie, maar ook met die Nasionale 
Party. 

 
*  Die huidige Kerkwapen het geen Christelike simboliese waarde nie. 
 
*  'n Simbool sonder politieke konnotasie moet geskep of gekies word om as 

Kerkwapen gebruik te word. 
 
* In die simboliek van 'n nuwe Kerkwapen moet Christelike simbole dominant 

wees. 
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*  Die nodige prosesse vir die uitgebruikstelling van die huidige wapen moet 
met sensitiwiteit vir die Kerk se tradisie en met respek vir ons voorgangers 
voltrek word. 

 
Dr GMJ van Wyk stel die beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 14:  RING VAN HEIDELBERG 
 
NUWE EMBLEEM VAN DIE KERK 
 
Dat die nuwe embleem van die Kerk (sien die korporatiewe identiteit) die 
Kerkwapen sal bevat in alle korrespondensie (na binne sowel as na buite). 
 
Genoemde beskrywingspunt is kommentaar op onderstaande skrywe van 
die Kommissie van die AKV aan 2019 se ringsvergaderings rakende die 
Kerk se korporatiewe identiteit: 
 

Die besluit om 'n nuwe korporatiewe identiteit te vestig, is geneem 
om te verseker dat die Kerk 'n eietydse beeld het wat maklik 
herkenbaar is en wat ook tot mense buite die Kerk spreek.  Maar dit 
is natuurlik baie belangrik dat almal in die Kerk hierdie korporatiewe 
identiteit konsekwent moet aanwend om verwarring te voorkom. 
 
Gemeentes en predikante word daarom aangemoedig om 
Omsendskrywe 18/2018 en die meegaande stylgids weer te lees, en 
om die briefhoofde wat daarmee saam versend is sonder wysiging 
te gebruik.  Om enige moontlike onsekerheid uit die weg te ruim, 
word benadruk dat die nuwe embleem in alle kommunikasie na buite 
gebruik word, terwyl die nuwe embleem saam met die bestaande 
Kerkwapen op interne korrespondensie (dit wil sê, binne die 
Hervormde Kerk, soos in hierdie omsendskrywe) en dokumente 
gebruik word. 
 
Die sentrale oogmerk met 'n nuwe korporatiewe beeld is om ons 
eenheid en onderlinge verbondenheid veral na buite duidelik te 
maak.  Hoe meer ons dit gebruik, en hoe meer ons dit konsekwent 
gebruik, hoe beter word dit wyd en syd herken.  So word ons 
onderlinge eenheid sigbaar, en leef en wys ons dat ons Kerk in ons 
eie tyd steeds dinamies en relevant is. 
 

 
Motivering: 
 
* Op die Kerk se webtuiste kom die volgende voor:  Die wapen van die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika bestaan in hoofsaak uit die 
wapen van die voormalige Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) met 
byvoeging van 'n randskrif met die Kerk se naam.  Dit toon die noue band 
wat tussen die ZAR en die Nederduitsch Hervormde Kerk bestaan het, wat 
volgens artikel 20 van die ZAR se grondwet (1858) staatskerk was.  Die 
eerste weergawe van die wapen is in 1858 deur die Volksraad van die ZAR 
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goedgekeur.  In 1924 is die wapen vir die eerste keer as Kerkwapen op die 
Almanak gebruik.  Vanaf 1925 het ook Die Hervormer die wapen begin 
gebruik.  In 1992 het die Algemene Kerkvergadering 'n kerklike weergawe 
van dié ou wapen laat goedkeur. 

 
* Die Westerling se heraldiese erfenis het eers momentum begin kry tydens 

die riddertydperk in Europa.  Daarom sal mens vind dat families uit die 
stamlande (Duitsland, Nederland, Frankryk, Brittanje) sedert hierdie 
tydperk gebruik maak van 'n familie-wapenskild.  Hierdie erfenis kan 
teruggevolg word en het moontlik sy ontstaan in die Bybelse tydperk gehad 
waar God beveel het dat die twaalf stamme van Israel elkeen 'n vaandel en 
familiewapen moet hê, om hulself van mekaar te onderskei (Numeri 2: 2 tot 
31, Numeri 10: 14, Psalm 20: 6, Hooglied 2: 4, Hooglied 6: 4 tot 10 en 
Jesaja 5: 26). 

 
Ons behoort ons heraldiese erfenis te koester.  Daarom moet ons ons eie 
simbole, vlae, monumente, name en ander heraldiese wapens oral waar 
ons kan vertoon.  Te dikwels is ons onbewus van die krag wat in simbole 
gehuisves is.  Dit wat ons as ons eie beskou moet ons aanhoudend 
gebruik, sodat ons kinders dit vroeg in die volksmond kan aanleer. 

 
* Dr C Pretorius het in die e-Hervormer van 2 Junie 2011 tereg daarop 

gewys dat die Kerkwapen nie in wêreldse konteks geken kan of hoef te 
word nie.  Die konteks waarbinne dit iets sê is die Kerk self en die 
geskiedenis van die Kerk.  Die beelde en figure op ons Kerkwapen wat ook 
die Transvaalse provinsiale wapen was en dateer uit die tyd van die ZAR, 
spreek boekdele oor die geskiedenis waarlangs ons Kerk kom, en bowe-al 
dat die Hervormde Kerk in die ZAR as Voortrekkerkerk staatskerk was.  
Maar veral die wapenspreuk is van deurslaggewende historiese belang.  
Die eendrag maak mag was die Nederlandse slagspreuk in die 
godsdiensoorloë wat die Roomse Spanje met die gereformeerde Holland in 
die tagtigjarige oorlog gevoer het (1568 tot 1648).  Al die state van die 
Nederlande is hiermee opgeroep om eendragtig te wees in die oorlog teen 
Spanje.  Wanneer ons hierdie eendragtigheidsgedagte in die stryd van die 
Bybels-reformatories tradisie teen die afwykende skrap, sal ons menslik 
gesproke magteloos staan – eendrag maak mag! 

 
* 'n Wapen (of embleem of logo of vlag) is as simbool uitdrukking van 'n 

organisasie se identiteit.  Hy word daaraan geken en daarmee geassosieer.  
Indien ons die Kerkwapen op korrespondensie laat vaar, verloor ons hierdie 
assosiasie en sekerlik ook 'n deel van ons identiteit.  Hierdie wapen bind 
die Kerk van gister en vandag onlosmaaklik aanmekaar.  Waar 'n vlag 
gestryk word beteken dit duisternis of dood.  Sou dit nie dan ook waar wees 
met die Kerkwapen nie? 

 
* In 2011 het die Kommissie van die AKV die versekering gegee dat wanneer 

daar aan 'n nuwe korporatiewe beeld van die Kerk gewerk gaan word, 
hierdie wapen ononderhandelbaar is. 

 
Ds LH Miller, die skriba van die Ring van Heidelberg, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die volgende amendement gestel deur ds WJJ Kok en gesekondeer deur 
ds JF van der Merwe, word aanvaar: 
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Die AKV bevestig die besluit van die Kommissie van die AKV om die 
Kerkwapen en die nuwe embleme (logo en voetwassing) te gebruik in alle 
kommunikasie wat binne die Kerk geskied, maar dat slegs die nuwe 
embleme (logo en voetwassing) gebruik word in kommunikasie na buite.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 15:  RING VAN BRONKHORSTSPRUIT 
 
GEBRUIK VAN KERKWAPEN EN EIETYDSE BEELD VAN DIE NHKA 
 
* Die Kerkwapen word vertoon op alle korrespondensie van die 

NHKA. 
 
* Die Kerkwapen word weer op die rugkant van die Almanak en 

Bybelse Dagboek aangebring. 
 
* Die NHKA soek na 'n beter woord as korporatief om die eietydse 

beeld van die NHKA te bevorder. 
 

 
Motivering: 
 
* Die NHKA se Kerkwapen is so deel van die Kerk se geskiedenis en etos 

dat dit nie sondermeer verwyder kan word van korrespondensie na buite 
die Kerk nie.  Ons Kerkwapen sê iets van ons Kerk se wortels en herkoms, 
waarop ons trots is.  Daarom glo ons dat dit deel van alle korrespondensie 
van die Kerk behoort te wees. 

 
Vir die eerste keer het die Almanak en Bybelse Dagboek vir 2019 verskyn 
sonder die Kerkwapen op die rugkant van die publikasie.  Dit is moontlik 
net 'n oorsig, maar ons versoek dat dit voortaan weer daar aangebring 
word. 

 
* Hoewel die term korporatief verskeie betekenismoontlikhede het, word dit 

in ons tyd veral geassosieer met die besigheidswêreld.  In die korporatiewe 
wêreld gebeur daar baie dinge wat nie by die Kerk pas nie. 

 
Indien ons dan die term korporatief gebruik, kan dit lei tot misverstand en 'n 
wêreldse verstaan van wat ons Kerk is en wil wees.  Om hierdie moontlike 
verkeerde assosiasie te vermy versoek ons dat ons na 'n beter term soek 
om die Kerk se eietydse beeld na buite uit te dra.  Ons kan dalk bloot dink 
aan die term:  Eietydse beeld van die NHKA.  Die Kerk behoort hierdie hele 
saak verder te ondersoek. 

 
Ds JH van Staden stel die beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 16:  RING VAN SWELLENDAM 
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KERKWAPEN 
 
* Die Kerkwapen bly behoue op alle kommunikasie van die Kerk, 

intern en na buite, en dat die nuwe grafika wat die korporatiewe 
identiteit van die Kerk uitbeeld, aanvullend tot die Kerkwapen 
gebruik sal word soos onderneem is volgens Omsendbrief 12 van 
2018, bladsy 2, paragraaf 4, reël 4:  Daar moet beklemtoon word dat 
dit aanvullend tot die Kerkwapen en voetewassingsembleem 
gebruik sal word en dit nie wil vervang nie. 
 

 
Motivering: 
 
1. Die inkonsekwente weglating van die Kerkwapen is nie in ooreenstemming 

met die bedoeling soos uiteengesit in Omsendbrief 12 van 2018 oor die 
korporatiewe identiteit van die Kerk nie.  Daarin is aangedui dat die nuwe 
logo aanvullend tot die Kerkwapen en voetewassingsembleem gebruik sal 
word. 

 
2. Dit skep wantroue by lidmate en kan sommige lidmate uitgesluit laat voel. 
 
3. Ongelukkigheid oor die inkonsekwente weglating van die Kerkwapen kan 

lei tot 'n verlies aan lidmate, aangesien die Kerkwapen uitdrukking is van 
die identiteit van die Kerk. 

 
4. Die Kerkwapen is 'n ou bekende simbool van die NHKA wat vir lidmate en 

buitestaanders bekend is, en op baie geboue aangebring is. 
 
5. Die Kerkwapen het historiese betekenis wat strek van voor 1850 wat nie in 

die vergetelheid moet verdwyn nie. 
 
Dr GJ Malan, die skriba van die Ring van Swellendam, rig die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 17:  RING VAN TRICHARDTSFONTEIN 
 
KORPORATIEWE IDENTITEIT EN VERLORE ETOS 
 
Die Ring van Trichardtsfontein versoek volledige inligting aangaande die 
korporatiewe identiteit van die Kerk.  Waarom dit nodig was vir die 
omvattende verandering? 
 

 
Motivering: 
 
Ons is van opinie dat die etos van die Kerk negatief geraak is deur hierdie nuwe 
identiteit.  Was die finansiële kostes daaraan verbonde die moeite werd gesien in 
die lig van die talle sukkelende gemeentes? 
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Ds M Pretorius, die skriba van die Ring van Trichardtsfontein, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 
---oOo--- 

 
GROETEBOODSKAPPE 
 
VAN DER HOFF TEOLOGIESE VERENIGING:  ME MARINA KOK, PRAESES 

 
Die Van der Hoff Teologiese Vereniging wil u hiermee sterkte toewens vir die 
72ste AKV. Ons glo dat die vergadering staat sal maak op die leiding en 
onderskeiding van God se Woord en Gees sodat die besluite van die 
vergadering tot eer van die Drie-enige God sal wees.  
 
Mag die NHKA se diens en getuienis ook deur middel van die AKV verder 
uitgebou word.  
 
Ons bede is dat God se hand oor die vergadering se werksaamhede uitgestrek 
sal wees. 
 
KOMMISSIE VAN DIE ADV:  DS GPJ STOLTZ, SEKRETARIS VAN DIE 
KOMMISSIE VAN DIE ADV 
 
Die huidige tydsgees van 'n post-kerklike Christendom vra dat ons opnuut sal 
besin oor die wese van kerkwees.  Ons moet onsself opreg afvra of ons 
uitvoering bring aan ons Christelike roeping om sout vir die aarde, lig vir die 
wêreld en gestuurdes na die wêreld te wees.  
 

Die wêreld waarin ons uitgestuur word, is stukkend.  Sprekend hiervan is die 
vlaag van geweld teen vroue en kinders, die groei in misdaadsyfers ten opsigte 
van moord en geweldsmisdaad, die protesaksies van gemeenskappe wat 
gepaardgaan met xenofobiese geweld, die onderliggende krisisafmetings van 
werkloosheid en armoede, natuurrampe soos brande en droogtes, en die 
algemene gevoel van wanhoop en uitsigloosheid.  Maar tog is hierdie juis die 
wêreld waarvoor Christus ons geroep het en waarin Hy ons uitgestuur het. 
 
Die afgelope aantal jare word daar baie in die Kerk gepraat oor die 
bekostigbaarheid en volhoubaarheid van kerkwees.  In 'n poging om finansieel 
as Kerk en as gemeentes te oorleef, word fondsinsameling, afskaling en 
besparing die fokus. Daarom moet ons onsself opreg afvra of ons midde-in 
hierdie krisisse, nog gehoorsaam is aan ons roeping. 
 
Ook moet elke gelowige hom/haarself afvra of jy nog gehoorsaam is aan jou 
persoonlike roeping. Net soos wat gemeentes hulle roepingsopdrag nie kan 
uitkontrakteer aan sinodale strukture nie, kan gelowiges hulle persoonlike 
roeping nie uitkontrakteer aan predikante en kerkraadslede nie.  Ons is immers 
almal, gesamentlik en individueel, deur Christus geroep. 
 
Wanneer Paulus in Galasiërs praat oor die uitlike vorme van godsdiens, sê hy in 
Galasiërs 5: 6 dat: 
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In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie.  Al wat van 
belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan (1983 Afrikaanse 
Bybelvertaling). 
 
Want in Christus Jesus is besnedenheid of onbesnedenheid van geen 
belang nie, maar wel geloof wat deur liefde in dade omgesit word 
(Proefvertaling van die Bybel Direkte Vertaling). 

 
Mag die 72ste AKV gekenmerk word deur 'n hunkering om gehoorsaam te wees 
aan ons roeping, en 'n fokus op geloof wat deur liefde in dade omgesit word. 
 
Die Kommissie van die 8ste ADV groet u! 
 

---oOo--- 
 

2.2.4 ARGIEFKOMITEE 
 

 
Die verslag word aanvaar.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 18:  ARGIEFKOMITEE 
 
ARGIEF 
 
* Die AKV spreek sy dank uit teenoor die argivaris van die Kerk, mnr 

Nándor Sarkady, asook ander personeel van die Sinodale 
Dienssentrum, vir die besondere toewyding waarmee die 
hervestiging van die Argief hanteer is na die verkoop van die Dirk 
van der Hoffgebou.  Die professionele wyse waarop die argivaris die 
risiko's wat die verskuiwing van sensitiewe en baie ou materiaal 
bestuur het, verdien groot lof. 

 
* Die AKV bevestig dat die bewaring van die Hervormde Kerk se 

erfenis en argiefstukke van groot belang is, en versoek die 
Argiefkomitee om alles in werking te stel om die veiligheid, 
ontsluiting en benutting van argivale bronne te bevorder. 

 
* Gemeentes van die Hervormde Kerk word versoek om besondere 

moeite te doen met die instandhouding van notuleboeke, asook 
doop- en lidmaatregisters.  Ringskommissies word versoek om 
toesig uit te oefen oor die proses. 

 

* Die AKV ondersteun die voorstel dat die Biblioteek van die Kerk by 
'n gemeente wat toeganklik en gewillig is, gehuisves word. 

 

* Die AKV ondersteun die versoek van die Argiefkomitee dat die 
Argief en Biblioteek deel word van die struktuur van die HTK as deel 
van die program om die HTK uit te bou. 

 

 

Motivering: 
 

Die eerste twee punte is vanselfsprekend en benodig geen motivering nie.  Dit 
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het egter onder die aandag van die Argiefkomitee gekom dat gemeentes nie 
meer moeite doen met die bewaring van amptelike stukke of die voltooiing van 
gemeenteregisters nie.  Daar is ook talle ringe waar visitasie nie plaasvind nie.  
Ringsvergaderings sien ook nie meer die registers na nie.  Dit kan ernstige 
gevolge inhou wanneer notules nie beskikbaar is nie, en stel die saak van 
kerklike lidmaatskap op losse skroewe. 
 

Die laaste saak verdien meer motivering, maar baie kortliks kom dit daarop neer 
dat die Argiefkomitee van oortuiging is dat die Argief nie net 'n administratiewe 
funksie ter ondersteuning van die skribaat het nie, maar ook vir kerkhistoriese en 
genealogiese navorsing in Suid-Afrika belangrik is.  Daarom maak dit strategies 
sin om die Argief en Biblioteek deel te maak van die HTK.  Op so 'n wyse kan die 
HTK uitgebou en versterk word.  Dit is ook wêreldwyd die gebruik om kerklike 
argiewe en biblioteke aan akademiese instellings te koppel.  Voorbeelde hiervan 
is die argiewe in Genève, Emden, Zürich, Berlyn, Jena en vele meer.  Die 
Argiefkomitee is van mening dat die THT, die jaarlikse teologiese konferensie, die 
Biblioteek en die Argief deel kan uitmaak van die HTK sonder dat dit die Kerk 
enige geld kos.  'n Gemeente het reeds aangebied om die Biblioteek en 
konferensies te huisves. 
 

 

Die volgende amendement gestel deur prof WA Dreyer en gesekondeer 
deur dr E le Roux, word aanvaar: 
 

* Die AKV spreek sy dank uit teenoor die argivaris van die Kerk, mnr 
Nándor Sarkady, asook ander personeel van die Sinodale 
Dienssentrum, vir die besondere toewyding waarmee die 
hervestiging van die Argief hanteer is na die verkoop van die Dirk 
van der Hoffgebou.  Die professionele wyse waarop die argivaris die 
risiko's wat die verskuiwing van sensitiewe en baie ou materiaal 
bestuur het, verdien groot lof. 

 

* Die AKV bevestig dat die bewaring van die Hervormde Kerk se 
erfenis en argiefstukke van groot belang is, en versoek die 
Argiefkomitee om alles in werking te stel om die veiligheid, 
ontsluiting en benutting van argivale bronne te bevorder. 

 

* Gemeentes van die Hervormde Kerk word versoek om besondere 
moeite te doen met die instandhouding van notuleboek, asook 
doop- en lidmaatregisters.  Ringskommissies word versoek om 
toesig uit te oefen oor die proses.   

 
* Die AKV ondersteun die voorstel dat die Biblioteek van die Kerk by 

'n gemeente wat toeganklik en gewillig is, gehuisves word. 
 
* Die AKV besluit om die Argief, Museum en Biblioteek deel te maak 

van die HTK, in uitvoering van die AKV se vorige besluite om die 
HTK uit te bou. 

 
* Om die voortgang van Bybels-reformatoriese en evangeliese 

teologie in Suid-Afrika te bevorder, vestig die AKV 'n Sentrum vir 
Reformatoriese Teologie aan die HTK, met die opdrag om jaarliks 
teologiese konferensies aan te bied, 'n Suid-Afrikaanse 
Werkgemeenskap vir Reformatoriese Teologie te vestig en die THT 
uit te gee. 
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* Die AKV gee toestemming dat fondse vanuit die Teologiese Fonds 
aangevra kan word vir die aktiwiteite, indien nodig, asook fondse by 
privaat donateurs te werf. 

 
* Die Kommissie van die AKV word versoek om 'n dagbestuur vir die 

Sentrum vir Reformatoriese Teologie aan te wys, wat 
verantwoordelikheid sal aanvaar vir die Argief, Biblioteek, Museum, 
Konferensie en THT. 

 

 
Motivering: 
 
Daar bestaan kommer oor die voortgang van reformatoriese teologie in Suid-
Afrika.  Die bedoeling van die beskrywingspunt is om proaktief in struktuur te 
skep wat doelgerig hieraan aandag kan gee, sonder om addisionele druk op die 
begroting te plaas.  Die bedoeling is dat die bewaring van die NHKA se erfenis 
toenemend deur donasies befonds moet word. 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 19:  RAAD VAN FINANSIES 
 
VERKLEINING VAN DIE ARGIEF 
 
Die Kommissie van die AKV doen 'n ondersoek na die moontlikheid om 
die Argief in so 'n mate te verklein dat dit slegs aan die minimum kerklike 
en wetlike vereistes voldoen.  Die Kommissie kry bevoegdheid om die 
bevindinge te implementeer en af te handel. 
 

 
Motivering: 

 
Gemeentes se vermoë om dienste te bekostig wat nie van wesenlike belang vir 
kerkwees is nie, neem af.  Dit gaan waarskynlik ook nie gou verbeter nie.  In die 
lig hiervan behoort die kostes ten opsigte van die bewaring van dokumente 
ondersoek te word.  Die vraag is of alle dokumente wat deur die Kerk bewaar 
word van wesenlike belang is, en of daar nie 'n weg gevind kan word om die 
grootte van die Argief te verklein nie.  Die huurkontrak met die Erfenisstigting, 
waar die Argief geberg word, is gesluit tot 2027.  Indien die ondersoek en 
implementering afgehandel kan word, kan 'n nuwe ooreenkoms beding word wat 
kostes kan verminder.  Dit kan selfs inhou dat die Argief na 'n ander adres 
verskuif. 
 
Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 
2.2.5 SP ENGELBRECHTMUSEUM 

 

 
Die verslag word aanvaar. 
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BESKRYWINGSPUNT 20:  SP ENGELBRECHTMUSEUM 
 
REGISTRASIE AS 'N MAATSKAPPY SONDER WINSBEJAG 
 
Die AKV gee opdrag dat die SP Engelbrechtmuseum as 'n maatskappy 
sonder winsbejag registreer, en as 'n maatskappy sonder winsbejag 
onafhanklik fondse mag werf om die Museum te befonds na gelang van 'n 
soortgelyke model as die OTM-tehuise en Rata.  Die Museum word 
geleidelik oor die volgende drie jaar uit die sinodale begroting gefaseer.  
Die sinodale begroting dra die Museum se standaard onkostes tot tyd en 
wyl die Museum finansieel selfstandig is. 
 

 
Motivering: 
 
* Die Museum is die kurator van die NHKA se geskiedenis binne die groter 

prentjie van die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis. 
 
* Daarom vervul die Museum 'n belangrike rol binne die nukleus van ons 

kerk se kultuur, en behoort 'n meer integrale rol te vervul in die opleiding 
van predikante, en onderrig van lidmate en katkisante. 

 
* Daar is tydens die AKV van 1970 aan prof SP Engelbrecht die 

onderneming gegee dat die Kerk sy lewenswerk sal bewaar. 
 
* Die Museum is nie net vir die Kerk van belang nie, maar ook vir die breër 

Afrikanerkultuurgemeenskap, die Museum tree dus ook op as kurator vir 'n 
stuk Afrikaner-geskiedenis. 

 
* In 'n tyd waar dié aspekte van die Afrikaner-kultuurerfenis wat aan die staat 

toevertrou is ernstig verwaarloos, verniel en verswyg word, is dit van die 
uiterste belang dat die Museum dit wat aan haar toevertrou is, vir die 
nageslag sal bly bewaar. 

 
* Die Museum beskik oor 'n unieke en kosbare versameling – ook uniek 

binne die breër Suid-Afrikaanse museumwese – waarmee daar nie 
onverskillig omgegaan mag word nie. 

 
* Wetgewing vereis dat artefakte en instellings van kulturele belang nie 

vernietig of ontbind mag word nie – om die Museum te sluit kan 
regstegniese gevolge inhou. 

 
* Die taamlik geringe onkostes van die Museum – minder as R100 000.00 'n 

jaar – weeg nie op teen die geestelik-kulturele verlies wat die Kerk sal lei 
sou die Museum gesluit word nie. 

 
* Deur die Museum toe te laat om as artikel 21-maatskappy te registreer, 

verlig die Kerk haar finansiële verantwoordelikheid oor die mediumtermyn, 
en stel dit die Kerk in staat om die Museum in stand te hou oor die lang 
termyn. 

 
Ds CJ de Bruin stel die beskrywingspunt. 
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Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 21:  RAAD VAN FINANSIES 
 
MUSEUM EN BIBLIOTEEK 
 
Subsidie vir die Museum en Biblioteek faseer oor 'n periode van drie jaar 
uit.  Die Bestuurs- en Museumkomitee begelei die proses en poog om 
alternatiewe befondsing te vind.  Indien dit nie realiseer nie, word die 
Museum en Biblioteek teen die einde van 2022 gesluit. 
 

 
Motivering: 
 
Die inkrimping van die Kerk vra dat daar baie oordeelkundig te werk gegaan 
moet word ten opsigte van besteding.  Ter wille van volhoubaarheid behoort 
slegs die nodigste dienste behou te word.  Die Raad van Finansies is in die lig 
hiervan van mening dat daar nie meer vir die Museum en Biblioteek begroot 
moet word nie.  Daar is in die 2019/20 finansiële jaar R70 610.00 voor begroot. 
Die Museumkomitee kan die renteverdienste van die belegging van sowat R185 
000.00 ten gunste van die Museum gebruik om die uitfasering moontlik te maak, 
en indien moontlik, ook alternatiewe inkomstebronne vind.  Indien die Museum 
nie onafhanklik van sinodale subsidie kan funksioneer nie, word dit teen die 
einde van 2022 gesluit.  Dit gee voldoende tyd vir die afhandeling van die proses. 
 
Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 
---oOo--- 

 
VERSKONINGS 
 
Die volgende verskonings vir afwesigheid vir gedeeltes van die vergadering is 
van afgevaardigdes ontvang: 
 

AFGEVAARDIGDE GEMEENTE DATUM EN TYD VAN 
AFWESIGHEID 

Prinsloo CB ds Onverwacht 24 September 2019 vanaf 
14:30 tot 15:30 

Steenkamp PL dr Emeriti 24 September 2019 vanaf 
15:45 tot afsluiting 

Rademeyer G oudl Wonderboom-Suid 25 September 2019 
oggendsessie 

Terblanche PW oudl Kruin 25 en 26 September 2019 

Van Wyk T dr Nederlandssprekend 25 September 2019 na 
middagete tot afsluiting 
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AFSLUITING:  24 SEPTEMBER 2019 
 
Oudl A Valks sluit die vergadering af deur die saamsing van VONKK 404: 1, 4 en 
5.  Hy lees voor uit Matteus 5: 14 tot 16 en lei die vergadering in gebed.  Ten 
slotte sing die vergadering Gesange 284: 1, 2 en 3, en 313 saam.   
 
Orrelis: 
 
Mnr Pieter van den Berg.    
 
OPENING:  25 SEPTEMBER 2019 
 
Ds HP Coertzen open die vergadering deur die saamsing van Lied 526 en Psalm 
23: 1 tot 3, en 'n oordenking aan die hand van Matteus 28: 16 tot 20, waarna sy 
die vergadering lei in gebed.  Die vergadering sing die Sendinglied ten slotte.   
 
Orrelis: 
 
Mnr Pieter van den Berg.    
 
VERKIESING VAN DIE SEKUNDUS VAN DIE EERSTE PREDIKANTSLID VAN 
DIE KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
Die vergadering stem vir die sekundus van die eerste predikantslid van die 
Kommissie van die AKV. 
 
'n Herstemming vind plaas tussen prof J Beyers, drr RA Denton, JM van Staden 
en T van Wyk.  
 
'n Herstemming vind plaas tussen drr JM van Staden en T van Wyk.   
 
Dr JM van Staden word verkies.   
 
VERKIESING VAN DIE SEKUNDUS VAN DIE TWEEDE PREDIKANTSLID 
VAN DIE KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
Die vergadering stem vir die sekundus van die tweede predikantslid van die 
Kommissie van die AKV. 
 
'n Herstemming vind plaas tussen prof J Beyers, drr RA Denton, E le Roux en T 
van Wyk.   
 
'n Herstemming vind plaas tussen drr RA Denton en T van Wyk. 
 
Dr RA Denton word verkies.   
 
LAAT REGISTRASIES 
 
Die volgende afgevaardigdes het laat geregistreer: 
 

AFGEVAARDIGDE GEMEENTE 

Bezuidenhout WJ oudl Boksburg 

De Klerk JL oudl Kruin 

Geyer A ds Kempton Park-Oos 
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Janse van Rensburg JG ds Zuurfontein 

Potgieter G oudl Ruskoppies 

 
GROETEBOODSKAP 
 
GEMEENTE ZESFONTEIN 
 
Aan die voorsitter van die AKV:  Ons maak graag van hierdie geleentheid gebruik 
om ons goeie wense oor te dra en sterkte toe te wens met hierdie vergadering. 
Mag ons Heer en Meester u lei sodat die besluite wat geneem gaan word tot eer 
en verheerliking van sy koningkryk op aarde sal strek.  
 
Groete in sy mooi Naam. 
 

---oOo--- 
 
2.2.6 WELSTANDSPROGRAM VIR PREDIKANTE 

 

 
Die verslag word aanvaar.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 22:  KERNKOMITEE:  GEMEENTELIKE DIENSWERK 
 
WELSTANDSPROGRAM 
 
* Die vergadering neem met kommer kennis van die toenemende druk 

waaronder predikante en pastoriegesinne verkeer. 
 
* Kerkrade en lidmate word opgeroep om opnuut moeite te doen met 

die emosionele versorging van predikante. 
 
* Die vergadering spreek dank en waardering uit vir die onbaatsugtige 

dienste gelewer vanuit die Welstandsprogram deur vrywillige 
beraders en predikante onder leiding van prof TFJ Dreyer. 

 

 
Ds D Barnard stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.  
 

 
2.2.7 STUDENTEGEMEENTES EN -BEARBEIDING 

 

 
Die verslag word aanvaar.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 23:  KERNKOMITEE:  GEMEENTELIKE DIENSWERK 
 
STUDENTEGEMEENTES EN -BEARBEIDING 
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* Die vergadering spreek hom gunstig uit oor die bearbeiding van 
studentelidmate van die Kerk. 

 
* Die finansiële versorging van werkruimtes vir studentebearbeiding 

word gehandhaaf. 
 
* 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 graad 11-

leerders asook skoolverlaters wat uit gemeentes verhuis na tersiêre 
instellings.  Die inligting (toekomstige adres en telefoonnommer) 
word na die onderskeie studentegemeentes gestuur. 

 
 

Ds D Barnard stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die volgende amendement gestel deur ds CEC Hertzog en gesekondeer 
deur dr E le Roux, word aanvaar:  
 
* Die vergadering spreek hom gunstig uit oor die bearbeiding van 

studentelidmate van die Kerk.   
 
* Die Kommissie van die AKV oorweeg of die bestaande werkwyse om 

studentebearbeiding aan die hand van studentegemeentes te 
behartig steeds die mees effektiewe en finansieel volhoubare 
werkwyse is. 

 

* Alternatiewe wyses van die bearbeiding van studente en ander jong 
skoolverlaters, ook op ander plekke in die Kerk, word ondersoek en 
'n aanbeveling word aan die 73ste AKV gemaak. 

 

* Intussen word die finansiële versorging van werkruimtes vir 
studentebearbeiding steeds gehandhaaf.  Die beginsel van 'n 
jaarlikse besnoeiing van 5% in die subsidie word toegepas en 
studentegetalle word onder meer gebruik in die vasstelling van die 
subsidies wat toegeken word. 

 

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

 

* Kerkraadsvergaderings bekom jaarliks inligting van alle graad 11-
leerders asook skoolverlaters wat uit gemeentes verhuis na tersiêre 
instellings.  Die inligting (toekomstige adres en telefoonnommer) 
word na die onderskeie studentegemeentes gestuur. 

 
 

Motivering: 
 

* Onthou weer die begrotinguitdagings van die Kerk oor die volgende drie 
jaar – R1 200 000.00 moet per jaar bespaar word.  Ons kan kwalik groter 
subsidies gee, want die ander 280 gemeentes in die Kerk moet ook 
oorleef. 
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* In die motivering van Beskrywingspunt 25 ten opsigte van Bloemfontein 
word genoem dat die 67ste AKV besluit het dat Bloemfontein teen 
toetreeskaal gesubsidieer word.  Ons was toe by benadering 107 000 
lidmate.  Ons is nou 62 000. 

 
* Dieselfde geld ook vir die beginsels ten opsigte van die ander 

studentegemeentes.  As ons wel 15 000 minder mense gaan wees teen die 
73ste AKV, gaan ons presies 5% per jaar (eintlik meer) ten opsigte van 
studentebearbeiding moet bespaar.   

 
* Terloops, ek sien nêrens in die verslae ten opsigte van erediensbywoning 

nie, en dit is tog belangrik vir die Kerk. 
 
* Verder is dit so dat die gebruik dat die Kerk se jong lidmate aan die 

tradisionele Afrikaanse gemeentes studeer baie verander het.  Lidmate 
studeer regoor die land aan allerlei instellings en ook van die huis af. 

 
* Daar is ook talle gemeentes wat meer studente en jongmense huisves as 

sommige van die tradisionele studentegemeentes en geen subsidie 
ontvang om hulle te bedien nie.  

 

 
BESKRYWINGSPUNT 24:  RING VAN MIDDELBURG 
 
STUDENTEBEARBEIDING 
 
Die Kommissie van die AKV oorweeg of die bestaande werkwyse om 
studentebearbeiding aan die hand van studentegemeentes te behartig, 
steeds die mees effektiewe werkwyse is. 
 

 
Motivering: 
 
Die tipiese gebruik van die verlede waar studente opleiding aan een van die 
Afrikaanse universiteite ontvang het, het gedurende die laaste paar jaar baie 
verander.  Die argument was dat toekomstige jong leiers aan universiteite 
opgelei word, en dat daar op hulle bearbeiding aan studentegemeentes gefokus 
moet word ter wille van die Kerk.  Al minder studente studeer aan slegs 
Afrikaanse universiteite.  Selfs indien hulle dit wel doen, woon baie van hulle nie 
meer direk rondom die bepaalde universiteit nie, maar verspreid oor die stede.  
Daarbenewens studeer talle studente per afstandsonderrig en bly in hulle 
tuisgemeentes.  Hierdie toedrag van sake het byvoorbeeld daartoe gelei dat 
gemeentes wat nie geïdentifiseer is as studentegemeentes nie, tipiese 
studentebearbeiding tot stand bring.  Dit lei tot onsekerheid oor die beleid van die 
Kerk. 
 
Dr E le Roux, die skriba van die Ring van Middelburg, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.  
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BESKRYWINGSPUNT 25:  RING VAN BLOEMFONTEIN 
 
HANDHAWING VAN BESLUITE VAN DIE AKV EN VOORTGESETTE 
SUBSIDIËRING VAN BLOEMFONTEIN STUDENTEBEDIENING WEENS 
STRATEGIESE BELANG VIR DIE KERK 
 
Daar moet indringend besin word oor studentebediening, en wel ten 
opsigte van die volgende: 
 
* Die wyse waarop die subsidies vir die bearbeiding verminder word. 
 
* Beplan die Hervormde Kerk om uiteindelik op watter wyse ook al 

voort te gaan met studentebearbeiding? 
 
* Indien wel, hoe gaan dit dan uiteindelik befonds word? 
 

 
Motivering: 
 
Tydens die 67ste AKV is soos volg besluit: 
 

4.1.5.2 Ten einde alle Hervormde lidmate aan tersiêre instellings in 
Bloemfontein effektief te bearbei, begroot die Kerk vir 'n 
standplaas met versorging op toetreeskaal. 

 
Om die bedieningsruimte vir studentebediening te skep het, sonder dat 
Gemeente Bloemfontein daarvoor gevra het, die gemeente se 
verantwoordelikheid geword.  Die bedieningsruimte is geskep en ds W Dykema 
is tans predikant vir die bediening. 
 
Die besluit van die AKV is nooit herroep nie.  Inteendeel, tydens die 71ste AKV 
word daar besluit: 
 

2.3.11 STUDENTEGEMEENTES EN -BEARBEIDING 
 

BESKRYWINGSPUNT 34 
STUDENTEBEDIENING 
 
Die vergadering spreek hom gunstig uit oor die bearbeiding van 
studentelidmate van die Kerk binne die ruimte van die Kerk se 
strategiese bediening. 

 
Die subsidie op grond waarvan die bedieningsruimte geskep is, is egter die 
afgelope vyf jaar stelselmatig verminder.  Aanvanklik is daar gesê dit sal teen 'n 
koers van 5% geskied, maar blyk uiteindelik veel meer te wees.  Vir die huidige 
finansiële jaar is Gemeente Bloemfontein se subsidie met 13% verminder.  Die 
standplaaskoste daarenteen neem toe teen ongeveer 5% per jaar. 
 
Gemeente Bloemfontein is nie 'n studentegemeente op sigself nie, maar het wel 
'n tweede standplaas moes skep om die studentebearbeiding te kon huisves.  Op 
hierdie stadium ontvang Gemeente Bloemfontein geen ander inkomste uit die 
studentebediening nie, buiten die deurkollekte en enkele studente se offergawe. 
 
Die betaling van heffing vir die studente geskied ook uit die gemeente se fondse. 
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Die koste aan die instandhouding van die studentestandplaas beloop tans R160 
000.00 per jaar (uitgesluit die subsidie).  Die koste word aangevul deur 
 
* 'n werkooreenkoms met Gemeente Queenstown wat deur die 

studentepredikant in stand gehou word. 
 
* fondsinsamelings deur die gemeente. 
 
Sedert die skep van die werkruimte vir studentebediening na die besluit van die 
67ste AKV, en selfs voorheen, het Gemeente Bloemfontein haar onlosmaaklik 
verbind tot die bediening van studente in Bloemfontein, en is en bly dit steeds 'n 
hoë prioriteit.  Die studente wat by die gemeente inskakel bly behoue vir die 
Hervormde Kerk, en hulle bring jaarliks vriende van ander kerke saam wat dan 
uiteindelik hier 'n geestelike tuiste vind.  Daar was die afgelope klompie jare talle 
jongmense wat in hierdie bedieningsruimte belydenis van geloof afgelê het – 
jongmense wat nie voorheen by 'n kerk ingeskakel het nie. 
 
Alhoewel die studentegetalle soos orals in die land steeds verminder, het die 
studentegetalle van Gemeente Bloemfontein die afgelope vier jaar feitlik 
onveranderd gebly.  Ons is ook dankbaar om te berig dat die erediensbywoning 
meer as 50% is.  Die studente is ook nie net 'n groep op hulle eie missie nie – 
hulle vorm deel van die gemeente, neem deel aan alle gemeentefunksies, help 
fondse insamel deur projekte, en het verskeie stalletjies tydens die 
Windpompfees waar hulle die jong klomp goed besig hou en 'n goeie inkomste 
genereer. 
 
Die studentepredikant se rol vir studentebediening is van onmisbare waarde.  Hy 
moedig die studente aan om betrokke te raak by die gemeente-aktiwiteite.  Die 
Bybelstudie wat weekliks plaasvind is toepaslik, en huiwer hy nie om die 
jongmense op terreine waar meeste van ons soms huiwerig is, aan te spreek nie. 
 
Hoekom kan die werkruimte vir studentebediening nie opgeskort word en 
die predikant losgemaak word nie? 
 
Die vraag ontstaan dan: 
 
* Wie gaan die jongmense van ons Kerk en ook van ander kerke wat tans 'n 

geestelike tuiste hier gevind het en nog gaan vind, verder pastoraal 
bedien? 

 
* Waarheen gaan hulle hulle vriende neem wat soekend is en uiteindelik hier 

belydenis van geloof aflê? 
 
* Waar gaan hulle 'n predikantswoning vind waar hulle te alle tye kan 

aanklop en tuis wees?  Waar hulle onder andere gereeld Bybelstudie oor 
aktuele onderwerpe doen? 

 
* Wie gaan saam met hulle kampe, staptoere, dinees, ensovoorts, 

meemaak? 
 
* Wie gaan by die Universiteit by die eerstejaarskamp sê, ons is ook hier?  

Hulle gaan eenvoudig deur die charismatiese kerke opgeslurp word en vir 
altyd vir die Hervormde Kerk verlore wees.  In die jongste uitgawe van die 
Blitspos is ds D Barnard se slotparagraaf:  Die jongmense is nie net die 
toekoms van die Kerk nie, hulle is die hier en die nou daarvan. 



Bladsy 137 

 

 
72ste Algemene Kerkvergadering, Notule, Deel 3 
Behandeling van die verslae en beskrywingspunte 

* Hoe gaan die Ring van Bloemfontein voortgaan met noodsaaklike 
bedieninge wat ook gekoppel is aan die standplaas?  Hierdie standplaas 
maak dit moontlik om omliggende dorpe en klein gemeentes pastoraal te 
bedien.  In kort kom dit daarop neer dat Gemeente Bloemfontein nie eers 
daaraan kan dink om die studentestandplaas op te hef nie. 

 
Ds JJ Dreyer, die skriba van die Ring van Bloemfontein, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.  
 

 
4.2.8.3 Ledevergadering van die Predikanteaftreefonds 
 
 Die Ledevergadering van die Predikanteaftreefonds vind op Woensdag 25 

September 2019 om 11:00 plaas. 
 

 
Die notule word deur die Trustees van die NHKA Predikanteaftreefonds 
goedgekeur en aan die AKV beskikbaar gestel.   
 

 
2.2.8 HOMOSEKSUALITEIT 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 27:  RING VAN MIDDELBURG (GEMEENTE 
WATERVAL BOVEN) 
 
HERROEPING VAN BESKRYWINGSPUNT 41 VAN DIE 71STE AKV 
 
Die besluit wat tydens die 71ste AKV in verband met homoseksualiteit 
geneem is, word herroep. 
 
Daar word geen onderskeid tussen die nie-nakoming van verordeninge 
getref nie. 
 

 
Motivering: 
 
Miskenning van 'n verordening, van watter aard ook al, moet oor dieselfde kam 
geskeer word.  Wat van 'n predikant, ouderling, diaken en gemeentelid se 
geesteslewe verwag word, is presies dieselfde. 
 
Wanneer 'n lidmaat deur die gemeente verkies word as 'n diaken of ouderling, 
word van so 'n persoon verwag om eerlik en opreg en met verantwoordelikheid 
op te tree.  Sou die persoon tot die besef kom dat daar 'n beletsel is wat 
meermale manifesteer, moet hy of sy nie die benoeming aanvaar nie.  Net so 
ook in die geval van iemand wat teologie wil studeer met die oog op 
predikantskap. 
 

Sou enige persoon (gemeentelid of ampsdraer) struikel en volgens die Woord 
oortree, moet daar gesprek gevoer word, en met liefde vermaan en bemoedig 
word.  Indien so 'n persoon met spyt erken en plegtig belowe om hom of haar in 
die toekoms deur die genade te weerhou, moet daar met deernis vergewe word. 
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Psalm 19: 10:  Die eise van die Here vir sy diens is goed; dit staan altyd vas.  Die 
bepalings van die Here is reg; elkeen van hulle is regverdig. 
 
Die afgevaardigde van Gemeente Waterval Boven stel die beskrywingspunt. 
 

Dié beskrywingspunt is ingedien deur Gemeente Waterval Boven en word 
ondersteun deur die Ring van Middelburg;  vier teenstemme aangeteken. 

 

 
Die volgende voorstel gestel deur prof E van Eck en gesekondeer deur dr 
T van Wyk, word aanvaar: 
 
In die lig van die aanvaarding van Beskrywingspunt 41 van die 71ste AKV, 
bevestig die vergadering dat die bespreking van sake soos 
homoseksualiteit pastoraal van aard is en dus nie in 'n ruimte soos die 
AKV bespreek word nie; en die vergadering herbevestig die besluit 
geneem oor homoseksualiteit tydens die 71ste AKV. 
  

 
Teenstemme: 
 
* Botha GS (jr) ds – slegs en die vergadering herbevestig die besluit geneem 

oor homoseksualiteit tydens die 71ste AKV. 
* Pretorius SJ oudl – slegs en die vergadering herbevestig die besluit 

geneem oor homoseksualiteit tydens die 71ste AKV. 
 

2.3 BESKRYWINGSPUNTE WAT MET KERKORDEWYSIGINGS VERBAND HOU 
 

 
BESKRYWINGSPUNT 28:  KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
WYSIGING VAN ORDINANSIE 4.1.2 
 
Ordinansies 4.1.2 (xxxix) tot (xlviii) wat soos volg lui: 
 
4.1 KERKRAADSVERGADERING 
 
4.1.2 WERKOPDRAG 
 
(xxxix) tref reëlings vir hulp in noodsituasies 
 
(xl) sien toe dat die diakonale fonds aangevul word deur 
 
(a) offergawes by die Nagmaaltafel 
 
(b) offergawes by die erediens 
 
(c) oorbetalings van die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging 

en bydraes, skenkings en erflatings 
 
(xli) vergader minstens vier keer per jaar en verder so dikwels nodig, 

en word met Skriflesing, gebed en sang geopen 
 
(xlii) bepaal jaarliks vooruit die datum, tyd en plek van vergaderings 
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(xliii) kom in 'n buitengewone vergadering byeen, soos bepaal deur die 
voorsitter en skriba, en waarvan minstens vyf dae voor die 
vergadering deur die skriba kennis gegee word met vermelding 
van die doel van die vergadering 

 
(xliv) kan oor dringende sake vóór of ná 'n erediens besluite neem, 

mits 'n kworum teenwoordig is, 'n besluit eenparig geneem word 
en die besluite in die konsistorieboek aangeteken word 

 
(xlv) sien toe dat konsistoriebesluite by die eersvolgende 

geskeduleerde vergadering bekragtig word 
 
(xlvi) kerkrade sien toe dat herderlike briewe en kanselboodskappe al 

die lidmate in die gemeente bereik 
 
(xlvii) sien toe dat die gemeente al die verpligtinge nakom 
 
(xlviii) is bevoeg om riglyne vir hulle eie vergaderings op te stel, mits dit 

nie strydig is met die Kerkorde nie. 
 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.1 KERKRAADSVERGADERING 
 
4.1.2 WERKOPDRAG 
 
(xxxix) tref reëlings vir hulp in noodsituasies 
 
(xl) sien toe dat die diakonale fonds aangevul word deur 
 
(a) offergawes by die Nagmaaltafel 
 
(b) offergawes by die erediens 
 
(c) oorbetalings van die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging 

en bydraes, skenkings en erflatings 
 
4.1.3 WERKWYSE 
 

Die kerkraad 
 
(i) vergader minstens vier keer per jaar en verder so dikwels nodig, 

en word met Skriflesing, gebed en sang geopen 
 
(ii) bepaal jaarliks vooruit die datum, tyd en plek van vergaderings 
 
(iii) kom in 'n buitengewone vergadering byeen, soos bepaal deur die 

voorsitter en skriba, en waarvan minstens vyf dae voor die 
vergadering deur die skriba kennis gegee word met vermelding 
van die doel van die vergadering 

 
(iv) kan oor dringende sake vóór of ná 'n erediens besluite neem, 

mits 'n kworum teenwoordig is, 'n besluit eenparig geneem word 
en die besluite in die konsistorieboek aangeteken word 
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(v) sien toe dat konsistoriebesluite by die eersvolgende 
geskeduleerde vergadering bekragtig word 

 
(vi) kerkrade sien toe dat herderlike briewe en kanselboodskappe al 

die lidmate in die gemeente bereik 
 
(vii) sien toe dat die gemeente al die verpligtinge nakom 
 
(viii) is bevoeg om riglyne vir hulle eie vergaderings op te stel, mits dit 

nie strydig is met die Kerkorde nie. 
 

 
Motivering: 
 
Dié verandering is slegs redaksioneel van aard. 

 
Dr WC van Wyk, die sekretaris van die Kommissie van die AKV, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 29:  KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
INDELING VAN GEMEENTES BY RINGE 
 
1. Ordinansie 2.2.1 wat soos volg lui: 
 

Die Algemene Kerkvergadering bepaal watter gemeentes 'n ring 
vorm. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering bepaal watter 
gemeentes 'n ring vorm. 

 
2. Die AKV gee opdrag aan die Kommissie van die AKV om, in oorleg 

met ringsvergaderings, 'n herindeling van ringe in die Kerk te maak. 
 

 
Motivering: 
 
Dié voorstel vir 'n geringe wysiging van die Kerkorde sal dit moontlik maak dat 
die Kommissie van die AKV self ringsgrense kan bepaal, en dat dit nie aan 'n 
driejaarlikse AKV oorgelaat word om dit te doen nie. 
 

Dr WC van Wyk, die sekretaris van die Kommissie van die AKV, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die verslag en die beskrywingspunt word aanvaar. 
 
Die volgende redaksionele wysiging word aanvaar: 
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Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering bepaal in oorleg 
met ringsvergaderings watter gemeentes 'n ring vorm. 

 
 

 
BESKRYWINGSPUNT 30:  RING VAN NOORD-KAAPLAND 
 
GEMEENTE VANDERKLOOF:  INSKAKELING BY DIE RING VAN 
BLOEMFONTEIN 
 
Gemeente Vanderkloof rig 'n versoek aan die ringsvergadering van Noord-
Kaapland om by die Ring van Bloemfontein in te skakel. 
 

 
Motivering: 
 
Die gemeente lê aan die oostekant van die Ring van Noord-Kaapland, ver van 
die oorgrote meerderheid van die gemeentes in die ring.  Die gemeente is 
ongeveer 200 km vanaf Bloemfontein wat die inskakeling in die Ring van 
Bloemfontein baie meer prakties maak.  Verder word die gemeente tans deur ds 
JMJ de Wet uit Bloemfontein bedien. 
 
Ds JZ Britz, die voorsitter van die Ring van Noord-Kaapland, stel die 
beskrywingspunt. 
 

Dié aangeleentheid is deur die 71ste AKV na die 72ste AKV verwys vir 
afhandeling. 

 

 
Die verslag word teruggetrek. 
 

 
 


