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4.2.7 NHSV 
 

 
Die verslag word aanvaar. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 65:  RING VAN MIDDELBURG 
 
IMPLIKASIES VAN DIE INSKRYWING VAN DIE NHSV IN DIE KERKORDE 
 
* Die AKV word versoek om weer te besin oor die inskrywing van die 

NHSV in die Kerkorde. 
 
* Die Kommissie van die AKV word ook versoek om in gesprek te tree 

met die Hoofbestuur van die NHSV om die moontlikheid te 
ondersoek dat die NHSV se webtuiste ter wille van eenheid in die 
NHKA se webtuiste opgeneem word. 

 
* Die ringskommissie versoek ook dat daar nie meer in die 

korrespondensie van die NHSV van beurse gepraat sal word nie, 
aangesien dit eintlik 'n beurslening is waarvan 'n gedeelte na afloop 
van die studie aan die NHSV terugbetaalbaar is. 
 

 
Motivering: 
 
* Die ringskommissie van die Ring van Middelburg is besorgd oor die 

uitdagings en implikasies wat die inskrywing van die NHSV in die Kerkorde 
vir die onafhanklike funksionering van die NHSV asook vir die kleiner 
gemeentes wat nie oor NHSV-takke beskik nie, inhou.  Die kommer is ook 
gegrond op die jaarverslag van die NHSV waar hulle hulle eie interpretasie 
van die Kerkorde aanbied, wat byvoorbeeld die goedkeuring van hulle 
begroting deur die kerkraad bloot wil minimaliseer tot kennisname deur die 
kerkraad.  Die ringskommissie is van mening dat daar ten minste 
ooreenstemming moet wees tussen die Kerk en die NHSV oor die 
interpretasie en implikasie van die inskrywings van die NHSV in die 
Kerkorde. 

 
* Ter vergadering is verneem dat die NHSV hul eie webtuiste gaan skep het.  

Dit gaan bloot oor die beeld van eenheid tussen Kerk en NHSV, veral 
omdat hulle nou in die Kerkorde ingeskryf is. 

 
* Verskeie lidmate in Gemeente Van der Hoff het die versoek gerig na hul 

aansoek gedoen het vir NHSV-beurse en verneem het dat daar op alle 
sogenaamde beurse 'n gedeeltelike terugbetaling vereis word.  Lede van 
die ringsvergadering het dit beaam dat hulle onder die woord beurs 
verstaan dat daar geen terugbetaling geskied.  Indien 'n gedeelte van 'n 
beurs wel terugbetaal word, sou die korrekte term sekerlik wees:  
Beurslening. 

 
Dr E le Roux, die skriba van die Ring van Middelburg, stel die 
beskrywingspunt. 
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Die beskrywingspunt word teruggetrek. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 64:  KOMMISSIE VAN DIE ADV 
 
WYSIGING VAN ORDINANSIE 4.11 (i) 
 
Ordinansie 4.11 (i) wat soos volg lui: 
 
4.11 NEDERDUITSCH HERVORMDE SUSTERSVERENIGING 
 
(i) Die vrouelidmate bewys barmhartigheid saam met die diakens aan 

lidmate en ander mense in nood. 
 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.11 NEDERDUITSCH HERVORMDE SUSTERSVERENIGING 
 
(i) Die vrouelidmate bewys barmhartigheid saam met die diakens en 

alle ander gelowiges aan lidmate en ander mense in nood. 
 

 
Motivering: 

 
Die huidige bewoording mag verkeerdelik die indruk skep dat slegs die 
vrouelidmate en diakens die roeping en verantwoordelikheid het om 
barmhartigheid te bewys.  Barmhartigheid is egter 'n opdrag aan alle gelowiges. 

 
Ds GPJ Stoltz, die sekretaris van die Kommissie van die ADV, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 
---oOo--- 

 
VERKIESING VAN DIE NEGE PRIMUS EN SEKUNDUS OUDERLINGSLEDE 
VAN DIE KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
Oudle D Esterhuizen (Swartkop), MP van Niekerk (Verwoerdburg), FJ Paynter 
(Meyerspark), AD Pieterse (Wapadrant), N van Staden (Potchefstroom-
Studente), SE Beeslaar (Vereeniging), PFS Mulder (Wonderboom), SL Kotzé 
(Pretoria-Oos) en AJP le Roux (Lichtenburg) word verkies as primus 
ouderlingslede.   
 
Oudle JG van Heerden (Montana), LHJ Smith (Nelspruit), RFB Harvie (Villieria), 
FP van Hamersveld (Montana-Oos), MS Louw (Philadelphia), PC van Staden 
(Pretoria), RD Labuschagne (Sionspoort), JHH Snyman (Kempten) en SM 
Jansen van Rensburg (Potchefstroom) word verkies as sekundus ouderlingslede. 
 

---oOo--- 
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2.4 BESKRYWINGSPUNTE WAT NIE VERBAND HOU MET VERSLAE NIE 
 

 
BESKRYWINGSPUNT 31:  RING VAN MIDDELBURG 
 
NOUGESETTE UITVOERING VAN DIE BESLUITE VAN DIE AKV 
 
Saam met die kerk van alle eeue bely die Kerk dat God 'n drie-enige 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 NHKA is verbonde aan die 
belydenis van die algemene Christelike kerk en is kerk van die reformasie.  
Die NHKA 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 NHKA het 'n presbiteriaal-sinodale 
karakter. 
 
Die AKV versoek predikante en kerkrade om nougeset uitvoering te gee 
aan die besluite van die AKV. 
 

 
Motivering: 
 
Ons kerklike etos en verstaan van ons ekklesiologie vereis van ons om die 
akkoord wat ons hier met mekaar aangaan, te handhaaf. 
 
Dr E le Roux, die skriba van die Ring van Middelburg, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 
 
BESKRYWINGSPUNT 32:  HERVORMDE DOSENTERAAD 
 
KERK AS VEILIGE RUIMTE 
 
Die 72ste AKV bevestig en besluit dat 
 
* die Kerk 'n veilige ruimte vir alle mense behoort te wees.  Dit 

beteken dat vroue en mans ewe menswaardig behandel word in alle 
fasette van kerkwees. 

 
* die Kerk se belydenis oor God se onvoorwaardelike liefde vir alle 

mense in kerklike en teologiese taal gereflekteer sal word. 
 
* respek vir mekaar se menswees, op grond van God se inklusiewe 

liefde, die leidende beginsel is vir optrede teenoor mekaar. 
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Motivering: 
 
Die NHKA het in die verlede rigtinggewende besluite geneem wat betref die 
toelating van vroue tot die amp van diaken, predikant en ouderling.  Dit was die 
begin van 'n vanselfsprekende insluiting van vroue in alle fasette van kerkwees.  
In sommige opsigte het hierdie vanselfsprekende insluiting gerealiseer, maar in 
ander opsigte het die vanselfsprekende insluiting agterweë gebly.  Ongelukkig is 
die Kerk nie vandag noodwendig 'n veiliger ruimte vir vroue as wat dit 40 jaar 
terug was nie. 
 
Verskuilde seksisme het nog altyd in die Kerk bestaan.  Dit kom na vore in 
stereotipering, grappies, opmerkings oor vroue-liggame, vroue se kleredrag, 
vroue se gesinsbeplanning en soms openlike seksuele teistering.  Dit kom ook 
na vore in onregverdige arbeidspraktyk waar vrouepredikante byvoorbeeld 
tydens onderhoude vir predikantsposte vrae gevra word oor hulle huwelikstaat, 
hulle voornemende of toekomstige huwelikstaat, en indien getroud, ook uitgevra 
word oor hulle gesinsbeplanning en die finansiële posisie van hulle eggenoot. 
 
Die Kerk het 'n roeping in hierdie verband om hierdie praktyk, wat in stryd is met 
die evangelie, om te keer. 
 
Prof J Beyers, die voorsitter van die Hervormde Dosenteraad, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die verslag en die beskrywingspunt word aanvaar.   
 
Die volgende redaksionele wysiging word aanvaar: 
 
* die Kerk se belydenis oor God se onvoorwaardelike liefde vir alle 

mense in kerklike en teologiese taal gereflekteer kan word. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 33:  HERVORMDE DOSENTERAAD 
 
VERTEENWOORDIGING VAN VROUE IN DIE NHKA 
 
Die 72ste AKV bevestig dat 
 
* die Woord van God ons leer dat alle mense voor God gelyk is, en dat 

God vir elke mens talente en gawes gegee het om in diens van God 
se koninkryk te gebruik. 

 
* elkeen se dienswerk in die Kerk ewe waardevol is. 
 
* die Kerk verskillende mense (vroue en mans) se talente en gawes 

sal benut sodat ook vroue betrokke sal wees by alle fasette van 
kerkwees:  Rade, vergaderings, komitees en leierskapstrukture. 

 

 
Motivering: 
 
In Galasiërs 3: 28 lees ons dat daar in Christus nie meer Jood of Griek is nie, en 
nie meer slaaf of vry mens is nie, en nie meer man of vrou is nie – in Christus 
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Jesus is almal een.  Dit is die goeie nuus van die evangelie wat ons in die Woord 
leer:  Alle mense is voor God gelyk.  Almal het gawes en talente om in diens van 
God se koninkryk te gebruik, en hierdie gawes is ewe waardevol.  Tog is dit 
opmerklik dat vroue se talente en gawes in hierdie opsig nie noodwendig 
aangewend word nie:  Vroue word selde op rade, komitees en kommissies van 
die Kerk verkies. 
 
As daar gekyk word na die samestelling van kerke se lidmate, toon statistiek aan 
dat vroue die meerderheid van die kerklike bevolkings uitmaak:  51% van die 
wêreldbevolking en byvoorbeeld 54% van die NGK se bevolking.  Die Hervormde 
Kerk se juiste statistiek is nie beskikbaar nie, maar in alle waarskynlikheid 
weerspieël die Kerk se bevolking ook die land se demografie.  Hierdie 
samestelling (51% vroue; 49 % mans) word nie weerspieël in die Kerk se 
leierskapstrukture nie.  Beleids- en beginselbesluite oor die wese en organisasie 
van die Kerk word geneem, terwyl die meerderheid van die kerklike bevolking 
geen inspraak daarin het nie. 
 
Binne gemeentes is daar talle professionele vroue wat op 'n verskeidenheid van 
gebiede die Kerk tot diens en van waarde kan wees:  Regsadviseurs, finansiële 
adviseurs, sielkundiges, beraders en bemarkingskonsultante.  Hierdie vroue 
behoort na ringsvergaderings en AKV's afgevaardig te word sodat hulle tot die 
leierskapstrukture van die Kerk verkies kan word.  Daar is ook 'n groot aantal 
vrouepredikante en vroue teologiestudente.  Tans is die grootste gedeelte van 
diensdoende vrouepredikante in deeltydse werkruimtes in die Kerk, of 
beroepafwagtend.  Die Kerk het 'n belangrike ekumeniese verantwoordelikheid, 
en ook daar behoort vroue se stemme teenwoordig te wees, soos wat in die res 
van die wêreld toenemend plaasvind. 
 
Prof J Beyers, die voorsitter van die Hervormde Dosenteraad, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 
Die volgende redaksionele wysiging word aanvaar: 
 
* die Kerk alle mense se talente en gawes sal benut sodat ook vroue 

betrokke sal wees by alle fasette van kerkwees:  Rade, 
vergaderings, komitees en leierskapstrukture. 

 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 34:  HERVORMDE DOSENTERAAD 
 
SEKSUELE TEISTERING 
 
Die 72ste AKV bevestig en besluit dat 
 
* die Kerk 'n veilige ruimte vir alle mense behoort te wees. 
 
* verbale en fisiese seksuele teistering nie in ooreenstemming met die 

evangelie is nie, en derhalwe nie vir die Kerk aanvaarbaar is nie. 
 
* die etiese kode van die Hervormde Kerk uitgebrei sal word om 

seksuele teistering in te sluit. 
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* 'n prosedure vir die aanmeld van seksuele teistering binne die 
Hervormde Kerk ontwikkel sal word, en dat dit deel sal vorm van die 
Kerkorde se riglyne oor opsig en tug. 

 
* 'n liggaam vir die aanmeld van seksuele teistering en onregverdige 

arbeidspraktyk binne die Hervormde Kerk daargestel word. 
 

 
Motivering: 
 
Die NHKA het meer as 40 jaar terug vroue se talente en menswees binne die 
ruimte van die Kerk erken toe vroue tot die verskillende ampte toegelaat is.  
Ongelukkig is die Kerk nie vandag noodwendig 'n veiliger ruimte vir vroue as 40 
jaar gelede nie.  Seksuele teistering kom ongelukkig voor in die NHKA.  Vroue is 
op gereelde grondslag aan die ontvangkant van seksistiese grappies, 
opmerkings oor hulle liggame en kleredrag, asook opmerkings oor hulle 
verhoudingstaat en gesinsbeplanning.  Plaaslik en internasionaal toon 
oorweldigende statistiek aan dat vroue vir 'n verskeidenheid van redes nie 
noodwendig hierdie teistering aanmeld nie. 
 
Seksuele teistering word amptelik beskryf as ongewenste gedrag van 'n seksuele 
aard wat die regte van 'n werknemer skend en 'n teenvoeter vir gelykheid in die 
werkplek is.  Hierdie gedrag sluit enige fisiese, verbale of nieverbale seksuele 
optrede in wat die slagoffer ongemaklik laat voel, soos byvoorbeeld fisiese 
aanraking, onwelkome suggestiewe/seksuele grappe, ongewenste vrae oor jou 
persoonlike lewe, wolwefluit, ongeskikte handgebare, onwelkome versoeke en 
om te staar na 'n persoon se liggaam op 'n aanstootlike wyse. 
 
Seksuele teistering en diskriminasie word streng verbied deur verskeie Suid-
Afrikaanse wetgewing, soos onder andere die Wet op Diensbillikheid, die Wet op 
Arbeidsverhoudinge en die Beskerming teen Teistering Wet.  Die Wet op 
Diensbillikheid bepaal dat indien 'n werkgewer versuim om die nodige stappe te 
neem in gevalle van beweerde seksuele teistering, die werkgewer ook die Wet 
op Diensbillikheid oortree.  Artikel 60 (3) van die Wet op Diensbillikheid hou 'n 
werkgewer aanspreeklik vir die onregmatige, diskriminerende gedrag van sy 
werkers. 
 
Die Hervormde Kerk het 'n evangeliese taak in hierdie verband om 'n liggaam en 
prosedure vir die aanmeld van teistering daar te stel om te verseker dat die 
menswees van alle mense gerespekteer word, en die Kerk vir alle lidmate 'n 
veilige ruimte is waarbinne hulle hul geloof kan uitleef. 
 
Prof J Beyers, die voorsitter van die Hervormde Dosenteraad, stel die 
beskrywingspunt. 

 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 35:  HERVORMDE DOSENTERAAD 
 
ARBEIDSPRAKTYK 
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Die 72ste AKV bevestig en besluit dat 
 
* die etiese kode van die Hervormde Kerk uitgebrei word om 

onregverdige arbeidspraktyk in te sluit. 
 
* 'n prosedure vir die aanmeld van onregverdige arbeidspraktyk binne 

die Hervormde Kerk ontwikkel word, en dat die prosedure 
opgeneem word in die Kerkorde onder die ter sake ordinansies. 

 
* 'n liggaam binne die Hervormde Kerk daargestel word waar 

onregverdige arbeidspraktyk aangemeld kan word. 
 

 
Motivering: 
 
Die Hervormde Kerk het 'n paar jaar gelede 'n etiese kode opgestel en aanvaar.  
Hierdie kode het egter tot dusver nie in die praktyk gefunksioneer nie.  Plaaslike 
en internasionale statistiek en tendense toon aan dat vroue se posisie in die 
arbeidsmark gedurende die afgelope dekade nie verbeter het nie.  Die Kerk is 
ongelukkig deel van hierdie statistiek. 
 
Op die terrein van arbeidspraktyk word vrouepredikante in die NHKA dikwels 
uitgevra oor hulle huwelikstaat, hulle voornemende of toekomstige huwelikstaat, 
en indien getroud, soms uitgevra oor hulle gesinsbeplanning en die finansiële 
posisie van hulle eggenoot.  Wat betref advertensies vir poste van predikante, 
word vroue dikwels uitgesluit deur spesifikasies:  Diensjare, huwelikstaat en 
gesinsopset.  Hierdie is alles strafbare oortredings. 
 
Die Hervormde Kerk behoort 'n duidelike prosedure uiteen te sit wat uitstippel 
hoe opgetree behoort te word in gevalle waar onregverdige arbeidspraktyk 
plaasvind.  Hierdie prosedure behoort in die Kerk se etiese kode opgeneem te 
word, en behoort neerslag te vind in die NHKA se Kerkorde. 
 
Prof J Beyers, die voorsitter van die Hervormde Dosenteraad, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 68:  RAAD VAN FINANSIES 
 
SAMESTELLING VAN DIE RAAD VAN FINANSIES 
 
Ordinansie 9.2.2.1 wat soos volg lui: 
 
9.2.2.1 Samestelling 
 
(i) Die Raad word saamgestel uit 
 

(a) sewe lede driejaarliks deur die Algemene Kerkvergadering 
verkies, met inagneming van 'n groslys saamgestel uit voorstelle 
deur ringsvergaderings, die Raad van Finansies en die 
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
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(b) twee lede benoem deur die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering uit sy geledere 

 
(c) die algemene sekretaris van die Kerk van tyd tot tyd met 

adviserende stem. 
 

(ii) Indien 'n vakature ontstaan, benoem die Kommissie van die 
Algemene Kerkvergadering, na advies van die Raad, 'n lid om die 
vakature te vul. 

 

word gewysig om soos volg te lees: 
 

(i) Die Raad word saamgestel uit 
 

(a) vyf lede wat deur die Algemene Kerkvergadering gekies word en 
gesamentlik oor voldoende finansiële vaardighede en kennis 
beskik om aan oudit- en risikobestuur, beleggingsbestuur en 
algemene finansiële bestuur uitvoering te gee.  Skriftelike 
gemotiveerde nominasies moet by die Algemene 
Kerkvergadering ingehandig word 

 

(b) een lid benoem deur die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering uit sy geledere 

 

(c) Die algemene sekretaris met adviserende stem. 
 

(ii) Indien 'n vakature ontstaan, benoem die Kommissie van die 
Algemene Kerkvergadering, na advies van die Raad, 'n lid om die 
vakature te vul. 

 

 

Motivering: 
 

As gevolg van voldoeningsvereistes soos deur wetgewing gestel, raak die 
finansiële bestuur van die Kerk jaarliks meer tegnies van aard.  Die Raad van 
Finansies voldoen aan die vereistes deur gebruik te maak van drie komitees, te 
wete die Oudit- en Risikokomitee, Beleggingskomitee en die Bestuurskomitee.  
Indien die Raad op so 'n wyse saamgestel word dat die nodige kundigheid 
tussen die raadslede bestaan, kan 'n situasie vermy word waar dit nodig sal 
wees om lidmate met kundigheid te koöpteer.  Dit kan 'n kostebesparing tot 
gevolg hê.  Met bogenoemde samestelling verklein die Raad met drie lede wat 
koste ten opsigte van die Raad se werksaamhede sal verminder.  Indien nodig 
kan die Raad steeds kundigheid koöpteer. 
 

Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 36:  RING VAN WES-KAAPLAND 
 
LIGGAAM VIR ETIESE SAKE 
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Die AKV stel 'n liggaam saam wat etiese aangeleenthede ondersoek en die 
Kerk daaroor adviseer (soos die eertydse Raad vir Etiek en Maatskaplike 
Sake). 
 

 

Motivering: 
 

Daar is duidelik 'n dramatiese agteruitgang, en verval in etiese gedrag en norme 
in die Suid-Afrikaanse samelewing en wêreldwyd.  Dit is waarskynlik toe te skryf 
aan sosio-politieke en ekonomiese kragte wat op 'n globale skaal mense se 
lewens in 'n staat van onsekerheid en ontheemding gebring het.  Daardie 
onsekerheid lei tot die mees basiese vlak van bestaan, naamlik selfpreservering, 
wat te bespeur is in die migrasiepatrone van mense wat vlug na 'n beter 
heenkome, en andersyds op psigo-sosiale vlak lei tot 'n vervloeiing van die 
onderskeid tussen reg en verkeerd in die strewe na oorlewing.  In sulke tye is 
sterk leiding nodig om die samelewing terug te bring na die hoër etiese waardes.  
Die kerk is vanuit sy wesensgrond geroepe en aangewese om daardie leiding te 
verskaf deur die toepassing van die waardes in die Woord van God op die 
huidige situasie. 
 

Om hierdie rede is dit meer noodsaaklik as ooit dat die Kerk 'n studiegroep sal hê 
wat tendense en spesifieke gevalle moet toets aan die Woord, en aan die Kerk 
en die wêreld leiding moet gee oor die korrekte etiese standpunte en gedrag wat 
moet geld.  Die liggaam hanteer sake wat na hulle verwys word deur amptelike 
vergaderings; versoeke vanuit die Kerk; en onderneem navorsing op eie 
inisiatief. 
 
Dr P van Staden stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.  
 
Die volgende redaksionele wysiging word aanvaar: 
 
Die AKV brei die Kernkomitee:  Kerk en Teologie uit na Kernkomitee:  
Kerk, Teologie en Etiese Sake wat etiese aangeleenthede ondersoek en 
die Kerk daaroor adviseer (soos die eertydse Raad vir Etiek en 
Maatskaplike Sake). 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 37:  RING VAN NOORDELIKE PRETORIA 
 
REGISTRASIE VAN HUWELIKE 
 
Die NHKA tree in gesprek met die Departement van Binnelandse Sake oor 
die rompslomp en gepaardgaande tydverkwisting wat die huidige 
voorskrifte met betrekking tot die registrasie van huwelike vir predikante 
van die Kerk wat as huweliksbevestigers aangestel is, teweegbring. 
 

 

Motivering: 
 
Met die bevestiging van 'n huwelik, verrig 'n predikant in sy of haar hoedanigheid 
as behoorlik aangestelde huweliksbevestiger, 'n wetlike en amptelike funksie as 
gevolmagtigde van die Departement van Binnelandse Sake. 
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Die tans geldende voorskrifte vereis dat predikante wat 'n huwelik bevestig het, 
persoonlik na die streekkantoor van die Departement van Binnelandse Sake 
waar hulle lêer gehou word, moet gaan om daardie huwelik te laat registreer. 
 
In praktyk kom dit daarop neer dat die betrokke predikant so spoedig moontlik na 
afloop van die huweliksbevestiging (volgens die versoek vervat in die Kommissie 
van die AKV se Omsendskrywe 16/2015 van 29 Oktober 2015 … so gou doenlik 
[enkele dae na die bevestiging …]) na die betrokke streekkantoor moet reis om 
dan, ten spyte daarvan dat hy of sy 'n wetlike en amptelike taak namens die 
Departement verrig het, met ander lede van die publiek om parkeerplek te moet 
meeding, in die ry moet inval en gedweë en gelate sy of haar beurt moet afwag 
om die registrasie af te handel, 'n taak wat by sommige van die streekkantore in 
groter sentra etlike ure in beslag neem en tot groot frustrasie lei.  Intussen word 
die egpaar, tot groot verleentheid van die huweliksbevestiger, aan 'n lyntjie 
gehou om te hoor of hulle huwelik geregistreer en hulle dus wettig getroud is. 
 
Gesprekvoering met die Departement van Binnelandse Sake om 'n meer 
vaartbelynde proses van registrasie van huwelike te bewerkstellig, sal nie alleen 
die proses vir die huweliksbevestiger, egliede en Departement vergemaklik nie, 
maar sal ook 'n wesenlike bydrae tot die Departement se dienslewering en beeld 
lewer. 
 
Ds LK Erasmus, die skriba van die Ring van Noordelike Pretoria, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 38:  DR FJ LABUSCHAGNE (ALGEMENE 
SEKRETARIS:  NHKA), GESEKONDEER DEUR DR BJ VAN WYK 
 
NOUER SAMEWERKING TUSSEN DIE NHKA EN DIE NGK 
 
Gestruktureerde en meewerkende bediening word met gemeentes van 
ander reformatoriese kerke verdiep en verbreed.  'n 
Samewerkingsooreenkoms handel hoofsaaklik met samewerkende aksies 
wat besondere reëlings benodig. 
 
* Ordinansie 2.7.1 wat soos volg lui: 
 

2.7 SAMEWERKING VAN GEMEENTES 
 
2.7.1  Twee of meer gemeentes kan saamwerk om 'n predikant te 

beroep.  
 
2.7.2  Hierdie samewerking vind plaas op versoek van die kerkrade 

van die betrokke gemeentes.  
2.7.3 As die gemeentes in dieselfde ring geleë is, word die aansoek 

om saam te werk aan die ringskommissie gerig.  
 
2.7.4 As die gemeentes in verskillende ringe geleë is, word die 

aansoek aan al die betrokke ringskommissies gerig. 
 



Bladsy 128 

 

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

word gewysig om soos volg te lees: 
 
2.7 SAMEWERKING VAN GEMEENTES 
 
2.7.1 Twee of meer gemeentes kan saamwerk om 'n predikant te 

beroep. 
 
2.7.2 Sodanige samewerking is ook moontlik met gemeentes van 

ander reformatoriese kerke wat op dieselfde 
belydenisgrondslag staan as ons. 

 
2.7.3 Hierdie samewerking vind plaas op versoek van die kerkrade 

van die betrokke gemeentes. 
 
2.7.4 Die aansoek om saam te werk, word gerig aan die ring 

waarbinne die gemeente geleë is. 
 

 
Motivering: 
 
Ter inleiding 
 
Waar gemeentes van die NHKA en NGK nie meer in staat is om selfstandig te 
beroep nie, kan twee of meer gemeentes van die twee Kerke met mekaar 
saamwerk en deur een predikant bedien word. 
 
Daar bestaan reeds vir 'n geruime tyd 'n bilaterale ooreenkoms tussen die twee 
Kerke op grond waarvan dit moontlik geraak het dat predikante oor en weer 
beroep kan word of, soos dit in Zambië gebeur, 'n werksverdeling gevestig word 
wat beteken dat lidmate van die twee Kerke deur 'n predikant van die ander Kerk 
bedien word.  Dit het gebeur sonder dat verwag is dat sodanige predikant 
ampsvoorreg van sy eie Kerk moes beëindig en oorgaan na die ander Kerk. 
 
Dit is verder belangrik om in gedagte te hou dat in die Kerkorde van die NHKA 
die moontlikheid bestaan dat predikante van 'n ander reformatoriese kerk wat op 
dieselfde belydenisgrondslag staan as die NHKA, ook eredienste kan lei op 
uitnodiging van die kerkraadsvergadering, in oorleg met die predikant of 
konsulent van die gemeente (Ordinansie 5.1.5, 2016: 71).  Dit is ook belangrik 
om opnuut kennis te neem van Barth se beklemtoning van die verkondiging van 
die evangelie en die bediening van die sakramente as die essensie van kerklike 
bediening, ministerium verbi divini, waarnaas geen derde moontlikheid kan 
bestaan nie (Barth 1964: 143). 
 
Uit laasgenoemde volg die aanname dat die moontlikheid reeds jare bestaan en 
derhalwe huidig ook kerkordelike sanksie geniet dat predikante van die NGK op 
kansels van die NHKA hierdie belangrike en essensiële dienswerk van die NHKA 
kan verrig.  In die lig van die berig in Beeld (Beeld p 6) dat die drie sogenaamde 
hoofstroomkerke nader aan mekaar is as wat vermoed word, kan in die lig van 
die meegaande debat daarmee instemming betuig word.  Dit is merkwaardig dat 
die veranderende omstandighede waarbinne die kerk sy taak moet verrig, soos 
kerkkrimping en uitdagende finansiële omstandighede, kerklike denke na vore 
bring wat tuisgebring kan word onder die formulering van die Apostolicum dat 
daar eintlik net een kerk is, naamlik die een, heilige en Christelike kerk.  Alle 
kerke poog, en doen dit jare lank reeds, om 'n verskyningsvorm van die een, 
heilige, Christelike kerk (sancta ecclesia catholica) te wees, wat beteken dat die 
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onverkwiklike debatte van die verlede oor wie die oudste kerk, die grootste kerk 
en die kerk met die suiwerste leer is, agterhaalde debatte is wat nie tekenend 
van kerklike denke was nie.  Meegaande nouer samewerking toon ook aan 
waarom die Kerkorde van Dordt van 1618- en 1619 nie sonder meer gehandhaaf 
kan word nie, ten minste nie sonder wysiging en aanpassing by huidige 
omstandighede nie.  Die feit dat nie van predikante verwag word om eers na die 
ander Kerk oor te gaan nie, is tekenend van die feit dat daar 'n wedersydse 
erkenning bestaan van om ware kerk te wees. 
 
Kerkordelike uitvoering 
 
Die mening word hiermee geboekstaaf dat nadere kerkordelike gevolg hieraan 
gegee kan word deur uitbreiding van Ordinansie 2.7.1 (2016:1 2) om ook 
gemeentes van die NGK in te sluit. 
 
Tweedens kan in oorleg met die NGK 'n tussenorde (Tussenorde, NGK, 
Kerkorde 2015: 194), benut word om die samewerking wat in die vooruitsig 
gestel word, nader te presiseer.  Dit sou ook kon beteken dat die tussenorde nie 
in die Kerkorde van die NHKA ingevoeg word nie, maar as 'n reglement hanteer 
en benut word soos nodig. 
 
Literatuur 
 
Barth, K, 1964, Credo, Hodder en Stoughton, London. 
Beeld 19 Julie 2019, Drie kerke nader as wat hulle dink, p.6. 
NHKA, Kerkorde, 2016. 
(NGK, Kerkorde 2015. 
 
Dr FJ Labuschagne, die algemene sekretaris, stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 
---oOo--- 

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

AFGEVAARDIGDE GEMEENTE DATUM EN TYD VAN 
AFWESIGHEID 

Janse van Rensburg 
PR ds 

Ottosdal 25 en 26 September 2019 

Van Wyk GF ds Montana-Oos 26 September 2019 vanaf 
09:20 tot 11:00 

 
---oOo--- 
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3. GETUIENIS 
 

3.1 INLEIDING 
 
Die 68ste en 69ste AKV's het bevestig dat die NHKA sy opdrag om missionaal te 
leef en werk, wil gehoorsaam.  Die woord missionaal dui op 'n denk- en 
bestaanswyse waar die apostolaat 'n integrale deel van 'n gemeente se denke, 
lewe en werk uitmaak.  Dit dui allereers op 'n interne saak wat ten diepste met 
die spiritualiteit van lidmate en die gemeente te doen het, maar tweedens ook 
uitmond in diensbaarheid in die wêreld.  Binne die reformatoriese tradisie 
verstaan ons dat die Kerk in die eerste plek die plaaslike gemeente is, waar die 
lidmate rondom die Woord en die sakrament vergader om die verlossing in 
Christus te vier.  Dit is ook deur die plaaslike gemeente dat lidmate diensbaar 
word en in die wêreld getuig van die verlossing in Christus. 
 

3.2 VERSLAE EN BESKRYWINGSPUNTE WAT MET GETUIENIS VERBAND HOU 
 

3.2.1 MISSIONALE BEDIENING 
 

 
BESKRYWINGSPUNT 39:  KURATORIUM 
 
OPLEIDING EN INDIENSSTELLING VAN EVANGELISTE 
 
Die vergadering besluit om nie Besluit 64 van die 71ste AKV rakende die 
opleiding en indiensstelling van evangeliste te implementeer nie. 
 

 

Motivering: 
 

Die Kuratorium het vroeg in die termyn Besluit 64 bespreek en besluit om 'n 
ondersoek na die implementering daarvan te loods.  'n Komitee bestaande uit 
proff WA Dreyer, J Beyers en dr AG Ungerer is hiervoor aangewys.  Die komitee 
het by twee geleenthede vergader en aan die Kuratorium verslag gelewer.  Die 
Kuratorium het op 12 Maart 2019 besluit om nie aan Besluit 64 uitvoering te gee 
nie en wel om die volgende redes: 
 
* Die Kuratorium oordeel dat die vestiging van die amp van evangelis 

problematies is.  Om nog 'n amp in te stel is 'n terugbeweeg na 
institusionele denke. 

 
* Die geskiedenis in die NGK het gewys dat die amp van evangelis nie altyd 

oral ewe goed aanvaar is nie. 
 
* Die Kuratorium oordeel dat daar eerder langs die weg van missionale 

kerkwees gedink en beplan moet word.  Missionale kerkwees impliseer 

onder andere dat elke lidmaat 'n gestuurde in die gemeenskap sal wees. 
 

* Die amp van evangelis gaan nogeens 'n skuiwergat bied vir lidmate om 

hulle verantwoordelikheid as gestuurdes op 'n evangelis af te skuif. 
 
* Die pasgestigte SGB wat onder die HTK tuiskom, kan toepaslike toerusting 

vir gemeentes ontwerp en daarstel om hul missionale roeping te volvoer. 
 
Ds AH Roets, die voorsitter van die Kuratorium, stel die beskrywingspunt. 
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Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 
3.2.2 KERNKOMITEE:  KERK EN TEOLOGIE 
 
3.2.2.1 Uitverkiesingsleer 

 

 
Die verslag word met dank aanvaar. 
 
Die volgende voorstel ingedien deur prof E van Eck, drr DJC van Wyk en 
SM de Beer, en gesekondeer deur ds L Geel (sr), word aanvaar:   
 
* Die vergadering neem kennis van die verskillende interpretasies van 

die uitverkiesingsleer soos verwoord in die gespreksdokument. 
 
* Die vergadering besluit om opdrag aan die Kommissie te gee om 'n 

hedendaagse/eietydse interpretasie van die Dordtse Leerreëls te laat 
voorberei vir voorlegging aan die 73ste AKV. 

 
* Die vergadering besluit, in lyn met 'n aanbeveling van die 

dosentevergadering wat reeds in 2001 gemaak is, dat die 
wenslikheid van 'n eietydse kerkeie belydenisskrif verder ondersoek 
word om ons verstaan van die evangelie eietyds te verwoord.  

 

 
3.3 BESKRYWINGSPUNTE WAT NIE VERBAND HOU MET VERSLAE NIE 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 41:  KERNKOMITEE:  EREDIENS 
 
GLONET-MEDIAPLATFORM 
 
Die AKV keur die Kerk se betrokkenheid by die GLOnet-mediaplatform vir 
Afrikaanse kerke goed, en begroot vir die oorgangstydperk totdat die 
intekenare uit die NHKA die onkostes vir die Kerk volledig dra. 
 

 
Motivering: 
 
Gelowiges word vandag vanuit verskillende oorde met onkonvensionele 
leerstellings en lewensadvies gekonfronteer.  Tegelyk is daar min Afrikaanse 
Christelike inhoud oor relevante onderwerpe in videoformaat beskikbaar.  Met die 
tot stand kom van GLOnet het die Afrikaanse kerke 'n voertuig om duisende 
mense te bereik deur inhoud te skep wat gegrond is op reformatoriese beginsels 
en verskillende behoeftes kan aanspreek. 
 
Inleiding 
 
* Die TV-landskap het baie verander in Suid-Afrika met veral Netflix se 

toetrede tot die mark.  DSTV se monopolie op kwaliteitvermaak is 
verbreek, en die bedryf gaan baie verander oor die volgende paar jaar.  
Pay per view-opsies waar kykers betaal vir toegang tot spesifieke 
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programme waarin hulle belangstel en/of sportuitsendings, is niks nuut 
internasionaal nie. 

 
* Die twee grootste positiewe gevolge uit die verandering gaan wees dat 

uitsaaiers soos SAUK of DSTV nie meer inhoud gaan beheer en besluit 
wat beskikbaar is vir kykers nie, en dat kykers die geleentheid gaan hê om 
na inhoud te kyk waarin hulle belangstel.  Verder beteken dit dat 
organisasies die geleentheid gaan hê om self inhoud te vervaardig en direk 
beskikbaar te stel aan hul lede en ondersteuners.  Negatiewe aspekte om 

deur 'n kanaal te werk sluit in dat 'n mens se inhoud goedgekeur en 
aangepas moet word om by die uitsaaier en uitsaaier se beherende 
maatskappy se beleid aan te pas (soos byvoorbeeld om neutraal oor geloof 
te wees).  Die uitsaaiers en beherende maatskappye het uit die aard van 
die saak ook die mag om 'n vorm van sensuur toe te pas as hulle voel dat 
iemand nie by hulle beleidrigting inpas nie. 

 

* Deur met 'n eie mediaplatform te werk word die middelman uitgesny en die 
organisasies behou eienaarskap van hulle inhoud, waar daar tot op hede 
baie eensydige kontrakte geteken moes word met uitsaaiers en waar die 
uitsaaiers eienaarskap oorgeneem het op plaaslike produksies.  Inhoud en 
eienaarskap van inhoud is baie belangrik vir enige uitsaaier om oor die 
langtermyn suksesvol in die mark te wees. 

 

* Die gemiddelde ouderdom van kykers op 'n populêre Afrikaanse kanaal 

soos kykNET is 63+, jong mense en veral die onder 30's ouderdomsgroep 
verkies om aanlyn te stream.  Dit gaan moeilik wees om die jonger gehoor 
terug te lok as tradisionele TV-kykers, maar deur die proses eenvoudig en 
bekostigbaar te hou sal verskillende gehore belangstel in media wat 
vervaardig word met hulle as spesifieke teikenmark. 

 
* Meeste onortodokse groepe soos Sciëntologie of Jehova-getuies het hulle 

eie kanaal waardeur hulle miljoene mense bereik, selfs klein groepe soos 
Destini gebruik die Internet om duisende mense wêreldwyd te bereik. 

 

* Daar is 'n leemte aan Christelike Afrikaanse visuele media wat met ons 

geloofsoortuigings vervaardig is.  Indien 'n mens byvoorbeeld kinder 
Bybelverhale op die Internet soek, sal die resultate in meeste gevalle ook 
inhoud van groepe soos die Jehova-getuies insluit.  Tog is daar groot 
behoefte aan Afrikaanse kykstof wat op die regte fondament gebou is.  Die 
TV-reeks Openbarings (op VIA – kanaal 147) het byvoorbeeld meer as 
1 600 000 dekodeerders gehad wat ingeskakel het gedurende die verloop 
van die reeks wat die behoefte aan Christelike Afrikaanse inhoud 
ondersteun. 

 
GLOnet se doel 
 
Om die Woord te versprei deur hoë kwaliteit inhoud vir Afrikaanssprekende 
Christene (jonk en oud, mans en vroue) te vervaardig en deur middel van 'n 
mediaplatform te versprei. 
 
Intekenaars gaan toegelaat word om inhoud wat hulle graag wil besit, af te laai.  
Ander populêre platforms laat intekenaars nie toe om inhoud af te laai nie, die 
platforms besit nie self die inhoud nie (en versprei die inhoud onder lisensie) of 
wil hul eie inhoud beskerm en intekenaars alleenlik toegang tot inhoud gee deur 
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daarvoor te betaal.  Daar is verskeie platforms soos Netflix, Prime Video 
(Amazon), Showmax en RoepTV waarop die publiek kan inteken en toegang tot 
vermaak (of informasie) kry soos films, reekse asook dokumentêre reekse, selfs 
geestelike inhoud en nog meer.  GLO Netwerk platform se besigheidsmodel is 
egter nader aan platforms soos Jehova Witness Broadcasting (TV.JW.org) of 
Scientology Network (scientology.tv) wat hul eie inhoud vir hul lede vervaardig.  
GLOnet gaan oorspronklike inhoud gerig op Afrikaanssprekende Christene 
vervaardig. 
 
GLOnet is met ander woorde 'n aanlynplatform wat inhoud ontwikkel, vervaardig 
en versprei soos bepaal deur die inhoudsbeleid wat deur die deelnemende kerke 
opgestel word.  Beeldmedia is beskikbaar op 'n Internetplatform of App 
toeganklik deur rekenaars, tablette, slimfone, of deur dit te stream direk na 'n TV-
stel toe.  Deelnemende kerke bepaal die inhoudsbeleid en verskaf die inhoud vir 
elke opname, GLOnet vervaardig die episodes in uitsaaigehalte en stel nuwe 
inhoud weekliks beskikbaar aan die intekenaars.  Al die inhoud bly beskikbaar op 
die platform. 
 
Die daaglikse oordenkings is gratis vir enige persoon beskikbaar op die App of 
platform sonder om aan te sluit as 'n intekenaar.  Nuwe intekenaars kan gratis na 
hul eerste episode kyk.  Intekenaars kan al die inhoud op die platform aflaai op 
hul rekenaars of slimfone.  Al die inhoud word opgelaai in hoë definisie kwaliteit, 
maar intekenaars kan kies uit drie vlakke van kwaliteit wanneer hulle na 'n 
episode kyk om so datagebruik te beperk.  Intekenaars kan episodes waarvan 
hulle hou add to favourites asook deel (share).  Elke episode sal 'n kort 
beskrywing oor die inhoud asook 'n voorskou hê. 
 
Media-inhoud waarmee begin sal word 
 
* Elke dag een nuwe vyf minute Skriflesing en gebedboodskappe per 

deelnemende kerk. 
 
* Volledige eredienste van elke deelnemende kerk wat weekliks opgeneem 

word in 'n gemeente. 
 

* 'n Program oor kerkmusiek wat vanuit eredienste saamgestel word (soos 
Nederland Zingt). 

 
* Weeklikse Bybelstudie deur elke deelnemende kerk (opgeneem in ateljee). 
 
* Nuus en lidmaattoerusting, insluitende dringende kommunikasies deur die 

kerk om vinnig 'n reaksie te kan uitstuur oor gebeure soos die Knysna-

brande of oor 'n barmhartigheidsgeval waar daar 'n dringende behoefte is. 
 

* 'n Aktualiteitsreeks wat aandag gee aan hedendaagse kwessies.  Daar is 'n 
groot behoefte van Afrikaanse kykers vir meer informasie oor relevante 
kwessies. 

 
* Kinder- en jeugprogramme.  Soos byvoorbeeld Bybelverhale wat in ons 

ateljee voorgelees word met kinders wat vrae vra en liedjies sing, asook 
jeugopnames waar inhoud volgens die kategeseprogram van die Kerk 
behandel word (opgeneem in die ateljee). 

 



Bladsy 87 

 

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

Deur die voorgestelde inhoud te begin skep sal GLOnet meer as 500 minute se 
opnames per week beskikbaar stel. 
 

Voorgestelde GLOnet struktuur 
 

* GLOnet het geen winsbejag nie en word bedryf met 'n NWO. 
 

* Die aantal denominasies wat deelneem aan die mediaplatform het elk 'n 
gelyke aandeel wat saam 'n totaal van 50% van GLOnet uitmaak. 

 

* Die mediavennoot kry 'n 40% aandeel in GLOnet wat verdeel word tussen 
die vervaardiger (10%) en beleggers (30%).  10% aandeel word in trust 
deur GLOnet besit. 

 
* Die kerke stel lidmate voor aan die nuwe platform. 
 
* Die mediavennoot verseker dat alles professioneel vervaardig word. 
 
* Lidmate teken in op die kanaal teen R49.00 per maand. 
 
* Die lidmate betaal hulle subskripsies direk aan die kerke.  Die kerke betaal 

R80 000.00 per maand oor aan die platform om die inhoud mee te 
vervaardig, addisionele subskripsie inkomste word geallokeer om nuwe 
inhoud te ontwikkel. 

 
* Inkomste uit intekenaars word gekanaliseer na die NHKA, GKSA of 

onafhanklike intekenaarrekenings. 
 
* Ouetehuise en kinderhuise kry gratis toegang tot die platform. 
 
* Informasie video's word vervaardig op WhatsApp en ander platforms wat 

uitgestuur kan word om lidmate deur 'n paar maklike stappe te verduidelik 
hoe om aan te teken en toestelle te koppel aan die platform. 

 
Ds JF van der Merwe stel die beskrywingspunt.   
 

 
Die volgende amendement gestel deur ds JF van der Merwe en 
gesekondeer deur ds CEC Hertzog, word aanvaar: 
 
Die AKV keur die Kerk se betrokkenheid by die GLOMedia-platform vir 
Afrikaanse kerke goed. 
 

 
Motivering: 
 
Inleiding 

 
Die beskrywingspunt en die motivering vir die saak moes baie vroeg in die 
proses ingedien word, en sedertdien het daar 'n hele aantal sake verander.  
Daarom wil ek graag die veranderde situasie skets en uiteindelik die 
beskrywingspunt ammendeer.  
 
'n Paar dekades gelede het die Afrikaanse kerke en ook die Hervormde Kerk 
toegang gehad tot geleenthede om eredienste uit te saai en aan 
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godsdiensprogramme deel te neem.  Oor die laaste dekade of twee het dit byna 
totaal verdwyn.  Afrikaanse hoofstroomkerke het vir alle praktiese doeleindes 
geen TV voetspoor nie.  Verder is die protestantse kerke in Suid-Afrika se 
internetvoetspoor ontsettend klein.  Ek praat nie van webblaaie nie en nie van 
gemeentes wat eredienste op YouTube plaas nie, maar in vergelyking met ander 
kerke en kultusgroepe is daar byna niks in Afrikaans nie.  Enige internetsoektog 
na geloofsvrae of -inligting laat jou byna altyd eerste met die Jehowa-getuies of 
Scientologie se antwoorde op mense se vrae.  In GLOMedia.TV het die 
Afrikaanse kerke en by name die Hervormde Kerk die geleentheid om die 
situasie te verander. 
 
Tot nou toe was dit noodsaaklik om deur bestaande kanale soos die SAUK en 
DSTV te werk as jy enige TV-program wou uitsaai, en was jy onderhewig aan die 
uitsaaibeleid van daardie kanale.  Die TV-landskap is egter besig om verskriklik 
vinnig onherroepelik te verander na die opkoms van internetgebasseerde 
platforms soos Showmax en Netflix.  Hierdie verwikkeling maak dit nou vir kerke 
moontlik om sonder groot mediahuise self uitsendings te doen.  GLOMedia.TV 
kan die Kerk in staat stel om op die voorpunt van hierdie nuwe moontlikhede te 
wees.  Juis daarom het die Kommissie van die AKV GLOMedia.TV as 'n uiters 
belangrike strategiese bediening vir die Kerk geidentifiseer omdat dit oneindige 
moontlikhede vir die Kerk oopsluit. 
 
GLOMedia.TV, 'n inisiatief vanuit die Afrikaanse kerke (aanvanklik die 
Hervormde en Gereformeerde kerke en daar is reeds pogings van die NGK deur 
middel van Bybel-Media om ook 'n rolspeler en vennoot te wees).  Dit is 'n 
digitale media maatskappy waarin die kerk beherende aandeel het, beherende 
rol op die direksie speel en waar ons self die uitsaaibeleid en inhoud kan bepaal.  
Die bedoeling is dus om deur GLOMedia.TV die evangelie op 'n 
gebruikersvriendelike manier aan die lidmate van die kerke en die wêreld te 
bedien.   
 
So hoe gaan dit gebeur?   GLOMedia.TV gaan Christelik-georiënteerde 
videomateriaal van uitsaaikwaliteit beskikbaar stel op 'n digitale mediaplatform 
en app vir slimfone en tablette.  Die bedoeling is dat daar insiggewende, 
opvoedkundige, lidmaatbemagtigende materiaal beskikbaar gestel word wat in 
lyn is met ons teologie.  Die platform sluit die moontlikheid oop om, naas die Kerk 
se eie lidmate, verskeie groepe mense oor die hele wêreld te bereik wat die Kerk 
nie voorheen kon bereik nie.   
 
Daar sal aanvanklik op sekere bedieninge gefokus word wat later wanneer die 
infrastruktuur en intekenare dit moontlik maak, uitgebrei gaan word.   
 
* Kleuterbediening 
 

Die normale in die samelewing vandag is dat ons kleuters blootgestel word 
aan en gestimuleer word deur elektroniese materiaal wat nie in lyn is met 
ons christelike waardes en norme nie, en dat Afrikaanse Christelike ouers 
baie keer nie enige alternatief het om aan hulle kleuters in Afrikaans te 
voorsien nie.  Die gedagte van GLOMedia.TV is dat daar beide vir kleuters 
en kleiner kinders elke week ses nuwe, kort vyf minuut-videos sal wees 
waarna 'n kleuter verkieslik saam met sy/haar ouers kan kyk.  Die formaat 
sal in lyn wees met die kindervriendelike formate wat regoor die wêreld 
groot sukses het.  Die videos sal aansluit by 'n Bybelgedeelte om te help 
met die kleuter se Bybelkennis, en sal in lyn wees met die kerke se 
voorskoolse en laerskool kategesemateriaal.  Die video gaan verder van so 
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'n goeie gehalte wees dat die kleuter dit oor en oor sal wil kyk (en dit sal 
deel bly van die groeiende kykstof op GLOMedia.TV).  

 
* Jeugbediening 
 
 Ook vir ouer kinders en tieners sal daar weekliks videos wees wat relevant 

tot hulle lewe en lewensfase is.  Die beplanning is daarom om videoreekse 
te skiet wat handel oor dieselfde inhoud as die katkisasielesse.  Die 
beoogde reekse kan as ondersteunend gesien word tot die onderrig wat 
reeds gedoen word.  Die vervaardiging van die videomateriaal sal so 
gedoen word dat dit die kyker se nuuskierigheid prikkel en sy of haar 
aandag hou.   Verder sal die aanbieding so gedoen word dat dit nie kinders 
wat in ander kerke is of buitekerklik is, uitsluit nie. 

 
* Woordverkondiging  
 

Die Afrikaanse kerke is geseënd met begaafde leraars en teoloë, wat die 
Woord van God met oorgawe en oortuiging aan Christene bedien.  
GLOMedia.TV sal aan die kerke TV-blootstelling gee soos nog nooit tevore 
nie.  Daar sal weekliks 'n erediens in 'n gemeente van elke deelnemede 
kerk opgeneem word en dan na redigering uitgesaai word, sodat verseker 
word dat 'n produk van uitsaaigehalte gelewer word.  Ons leef in 'n era 
waar visuele media baie dominerend is en gedurende redigering sal ons 
elke preek met videomateriaal oor die onderwerp ondersteun.  Dit sal baie 
wyer blootstelling gee aan die liturgie en die liedereskat van die Kerk.  
 
Naas die uitsaai van volle eredienste sal die boodskap wat die leraars en 
teoloë bring in 'n TED-talks aanbiedingformaat met verskeie 
ondersteunende videomateriaal vervaardig word, en aan die hele Suid-
Afrika en elders bedien word op die digitale platform.  So kan die boodskap 
ook in 'n moderne formaat tot mense spreek. 
 

* Bespreking van aktuele aangeleenthede 
 

Daar is heelwat aktuele sake wat gelowiges graag wil bespreek of meer 
inligting oor wil ontvang.  Dit strek van diep gelowige vrae tot hoe het dit 
met die kerke se bediening gaan.  Die formaat kan een kundige persoon 
wees wat inligting deel of 'n paneel van deskundiges wat vir die bespreking 
gebruik word.  Op so 'n manier kan vrae beantwoord word, 
lidmaatbemagtiging plaasvind en kan Bybelstudies/Bybelskool gedoen 
word, en kan selfs teologiese opleiding gedoen word.   
 

* Kerkmusiek 
 

Een van die gewildste programme op die Nederlandse TV-kanaal is 
Nederland Zingt – 'n program met gemeentesang uit die kerke van 
Nederland.  Ook in Suid-Afrika smag baie mense na goeie kwaliteit 
kerkmusiek en gemeentesang in Afrikaans.  GLOMedia.TV is perfek 
geposisioneer om aan die behoefte aandag te gee.  Snitte wat onder 
andere uit die opnames van eredienste gemaak is, kan saamgegroepeer 
word om die kerklidmate in Afrikaans weer saam aan die sing te kry. 
 

Die gedagte is om aanvanklik met 500 minute per week se produksie te begin.  
Dit sluit in:  
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* Bybelverhale vir kinders reekse van 12 per week, 10 x 5min en 2 x 12 
min. 

* Jeugopnames 2 x 15 min per week. 
* Erediensopnames 2 x 45 min per week. 
* Kerkmusiekopnames 1 x 25 min per week. 
* Preke in 'n 10 tot 15 min formaat 4 x 15 min per week. 
* Bybelstudie-opnames 4 x 20 min per week. 
* Dagboodskapopnames 7 x 5 min per week. 
* Besprekingsreeks 1 x 45 min per week. 
* Nuus/reaksie/lidmaattoerusting 2 x 10 min per week. 
 
Befondsing 

 
Ek weet dat almal nou wonder hoe dit volhoubaar befonds gaan word.  
GLOMedia.TV beoog om die nodige befondsing van die verbruikers van die 
digitale platform te verhaal en nie van die deelnemende kerke nie.  Die 
voorgestelde koste om die digitale platform te gebruik is R49.00 per verbruiker 
(huis gesin) per maand.  Die inkomste sal dan ook groei soos wat GLOMedia.TV 
se kykers basis groei, wat vir GLOMedia.TV in 'n posisie gaan plaas om uit te 
brei en nie stagnant te wees nie.  Om die bediening suksesvol te laat voortgaan 
moet daar min of meer 3 400 intekenaars wees.  Ons glo dat met die produk wat 
gelewer gaan word, dit hoegenaamd nie 'n probleem is nie.  As GLOMedia.TV 
meer verbruikers gaan kry, gaan die produksie uitgebrei kan word.  Hoor dit 
mooi:  Daar is nie enige finansiële verpligting op die kerke vir die lopende 
produksiekoste nie. 
 
Die oprigtingskoste van 'n ateljee en al die toerusting wat daarmee saamgaan is 
reeds geïn en 'n groot deel van die oorbruggingskapitaal om die aanvanklike 
produksie te doen voor die loods van die platform is reeds beskikbaar.  Wat ons 
vandag van die Kerk vra is nie befondsing nie.  Ons wil graag die Kerk se inkoop 
in GLOMedia.TV hê, sodat ons ook lidmate van die Kerk so vinnig moontlik deel 
van die projek kan maak.  En dan wil ons toegang tot die dominees en dosente 
en kundige lidmate hê wat ons kan help om die inhoud te verskaf, en om deel te 
neem aan die produksie.  Almal wat graag opleiding wil ontvang in die 
uitsaai/aanbieding kan hulle name by my opgee en die opleiding sal plaasvind in 
die week van 11 November, waarna die opnames voluit sal begin.  Dis wat ons 
van die Kerk vra. 
 
Regspersoon 

 

Wat die tegniese sake betref:  Daar is 'n privaatmaatskappy gestig, Glo Media 
Netwerk (Pty) Ltd, waarvan die Hervormde Kerk 400 aandele het, die 
Gereformeerde Kerk 400, Konrad Kuhn (Hoof van produksie) en Johannes 
Stoker (Hoof van Bemarking) 100 elk.  Die gedagte is dat die kerke se aandele in 
'n trust gehou word wat bestuur word deur die kerke en waarvan die kerke dan 
ook die begunstigdes is.  Glo Media Netwerk (Pty) Ltd gaan ook ses direkteure 
hê wat die maatskappy gaan bestuur (twee van elke kerk asook die 
produksiebestuurder en bemarkingsbestuurder).  Die twee kerke word deur die 
volgende persone verteenwoordig:  NHKA:  Dr André Ungerer en ds Hannes van 
der Merwe;  GKSA:  Prof Henk Stoker en ds Malan van Rijn.  Die kerke het 
beherende aandeel en sal kan bepaal hoe fondse aangewend word en watter 
inhoud om op te fokus.  Indien gesprekke met die NGK of Bybel-Media slaag, sal 
daar nog 400 aandele uitgereik kan word aan die NGK.  Alhoewel dit by verre die 
ideaal is dat die NGK deel van die aksie sal wees, is die voortgang van die 
GLOMedia.TV nie afhanklik van die NGK se deelname nie. 
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BESKRYWINGSPUNT 42:  RING VAN BLOEMFONTEIN 
 

FONDS VIR STRATEGIESE BEDIENING 
 

Daar moet herbesin word oor 
 

* die heffing van gelde vir strategiese bediening. 
 

* die norme vir die aanwending van die Fonds. 
 

* 'n duidelike omskrywing wat bedoel word met die term strategiese 
bediening. 
 

 

Motivering: 
 

Tydens die 71 ste AKV is die volgende beskrywingspunt aanvaar: 
 

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. 
 

Soos die besluit daar staan het ons (en ons glo baie ander afgevaardigdes) niks 
daarmee verkeerd gesien nie – dit was bloot 'n fonds wat om een of ander rede 
van naam moes verander. 
 
Tot op datum van die besluit moes die gemeentes wat van subsidie afhanklik 
was daarvoor aansoek doen, die aansoek behoorlik motiveer, ensovoorts – die 
subsidie is nooit sondermeer net toegestaan nie. 
 
In die jare wat die groter Kerk in 'n groot verknorsing was vanweë verkeerde 
beleggings en ander sakebesluite, is daar van elke gemeente 'n bedrag gehef 
om die skuld te kon delg.  Elke gemeente, ongeag hoe klein of groot, het help 
betaal om uit die verknorsing te kom. 
 
Tydens 'n AKV is die vergadering meegedeel dat die skuld nou ten volle gedelg 
is.  Daar is lank gepraat oor wat vervolgens met die heffingsbedrag gedoen moes 
word, wat die gemeentes tot op daardie stadium betaal het en gewoond aan 
geraak het.  Die besluit was toe om vir die gemeentes soort van erkenning te 
gee, alle uitstaande skulde aan die Raad van Finansies af te skryf en dit is 
inderdaad so gedoen.  Tydens dieselfde vergadering is besluit dat daar steeds 'n 
bedrag gehef sou word om die Fonds vir Gemeenteopbou op te bou.  Met ander 
woorde, elke gemeente het steeds bygedra om 'n fonds daar te stel om 
gemeentes, wat nie selfonderhoudend vanweë getalle is nie, te help. 
 
Deur die jare is gemeentes aangemoedig om oortollige fondse in die Kerkgeld vir 
Kerkwerk te belê.  Die veronderstelling was dat die renteopbrengs uiteindelik ook 
aangewend sou word om gemeentes, waar en wanneer nodig, by te staan. 
 
Met die ontvangs van Omsendskrywe 1 van 2019 het ons (en ander gemeentes 
sekerlik ook) egter met 'n skok agtergekom dat díé persepsies wat ons tot nou 
toe gehad het, totaal en al verkeerd was.  Skielik sien ons in skrywes sinsnedes 
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soos ... Daarteenoor word gemeentes en ringe wat nuwe geleenthede van 
strategiese belang vir die Kerk raaksien, uitgenooi om by die Bestuurskomitees 
aansoek te doen om befondsing (aangehaal uit 'n skrywe van die Kommissie vir 
mededeling aan die ringsvergadering). 
 
Onmiddellik vra ons onsself die volgende vrae af: 
 
* Wat is die betekenis van die nuwe geleenthede waarna verwys word? 
 
* Wat is die kriteria waarvolgens fondse uit die fonds toegestaan word, en 

wie besluit daaroor? 
 
* Word die 3.18% van die heffing vir strategiese bediening, wat terloops deur 

al die gemeentes voor die voet betaal word, dan nou net aangewend vir 
nuwe geleenthede? 

 
* Is klein vêrafgeleë gemeentes, byvoorbeeld Queenstown in die Oos-Kaap, 

Vanderkloof in die Noord-Kaap of Messina in die Verre Noorde (om maar 'n 
paar te noem), dan van geen strategiese belang vir die groter Kerk nie? 

 
Die lidmate van hierdie gemeentes het al die jare gehelp bou, die Woord 
verkondig van hulle preekstoele af, hulle plek in die gemeenskap vol 
gestaan, hard gewerk en elke denkbare plan uitgedink om die gemeente 
aan die gang te hou, want ons is en wil Hervormers wees. 
 
Hierdie gemeentes kan vanweë verskeie faktore nie groei nie (as daar met 
groei verstaan word dat lidmaatgetalle toeneem) al wil hulle ook hoe graag, 
en daar is vir hulle selde nuwe geleenthede.  Om dié rede moet hulle nou 
maar buite in die koue gelaat word, en in die proses versaak die groter 
Kerk haar verantwoordelikheid teenoor die lidmate wat tot nou toe trotse 
Hervormers was. 

 
* Is dit werklik sinvol vir die Kerk om te bespaar op studentebearbeiding?  

Ons almal is bekommerd oor wat van die jongmense van ons Kerk word en 
hoekom hulle verdwyn, maar nou besluit ons ewe gemaklik om af te skaal 
op een van die belangrikste aspekte van ons verpligting. 

 
Is die jongmense dan nie juis van die grootste strategiese belang vir 
ons Kerk nie?  Vir die klompie studente wat nog by ons Kerk, in plaas van 
die talle charismatiese kerke, 'n geestelike tuiste kom vind, moet ons nou 
maar uiteindelik sê, jammer hierdie bediening word gestaak – het nie meer 
geld nie – gaan soek elders 'n tuiste? 

 
* Hoe word die Fonds vir Strategiese Bediening, waarby ons as gemeentes 

al vir die afgelope drie jaar bydra, dan uiteindelik aangewend? 
 
* Aangesien sekere gemeentes in die Kerk nie meer gehelp gaan word 

omrede ons weens omstandighede nie nuwe geleenthede kan skep nie, is 
dit dan geregverdig dat almal tot die fonds moet bydra?  Kan sukkelende 
gemeentes vrygestel word van sekere heffingitems sodat hulle kan fokus 
op hul eie voortbestaan? 

 
Ds W Dykema, die voorsitter van die Ring van Bloemfontein, stel die 
beskrywingspunt. 
 



Bladsy 93 

 

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

 
Die beskrywingspunt word teruggetrek.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 43:  RING VAN OOS-KAAPLAND 
 
BESTAANSREG VAN GEMEENTES 
 
* Die Ring van Oos-Kaapland glo dat daar 'n ernstige wanbalans in die 

NHKA in terme van opinies oor bestaansreg as gemeentes bestaan. 
 
* Die gemeentes neem waar dat ondersteuning aan kleiner gemeentes 

mettertyd besig is om te kwyn, en dat dit 'n situasie skep waar 
groeter gemeentes 'n groter geleentheid gegun word om te bestaan. 

 
* Die Ring van Oos-Kaapland glo dat dit die roeping van die Kerk is 

om die evangelie ook te verkondig op plekke waar dit dalk nie 
ekonomies so vatbaar lyk om dit te doen nie. 

 
* Die Ring van Oos-Kaapland versoek daarom dat daar dringende 

ondersoek ingestel word oor hoe die Kerk dit nog vir kleiner 
gemeentes wat selfs in die oë van normale mense nie sogenaamd 
lewensvatbaar is nie, moontlik kan maak om nog gemeente te wees.  
Jesus se definisie van gemeente wees strook nie met die huidige 
uitgangspunt van die Kerk rondom kleiner gemeentes wat dikwels 
geoordeel word op grond van ekonomiese welstand nie.  Hy sê daar 
waar twee of drie in my Naam is, daar is Ek by hulle (Matteus 18: 20). 

 
* Die Kerk onderneem om hierdie uitgangspunt te verander en stem 

saam dat dit die roeping van die Kerk is om alle mense te bedien.  In 
ons Kerk waar twee of drie besluit om Kerk te wees, sal ons dit vir 
hulle moontlik maak om kerk te kan wees. 

 

 
Motivering: 
 
Die Ring van Oos-Kaapland sit met baie ernstige uitdagings in terme van die 
bediening in die gemeentes.  Daar is tans in hierdie ring nie een voltydse 
predikant in diens van 'n gemeente nie.  Ekonomies is die gemiddelde inkomste 
van lidmate in die Oos-Kaap ook laer as wat dit is in provinsies soos Gauteng en 
die Wes-Kaap.  Die Oos-Kaap word ook nasionaal geïdentifiseer as een van die 
armste provinsies in die land. 
 
Terwyl hierdie uitdagings die ring se gemeentes raak, besef die Ring van Oos-
Kaapland dat daar ook tans in die Hervormde Kerk vele ander gemeentes is wat 
met dieselfde uitdagings sit.  Oor die afgelope jare het dit egter geblyk of 
finansiële steun deur middel van subsidies in die Kerk al meer afneem.  Dit maak 
dit vir sommige gemeentes nog meer uitdagend om kerk te wees.  Daar bestaan 
tans vrese in die ring dat die koste van gemeentewees al swaarder begin weeg 
as om Kerk te wees.  Grootskaalse rasionalisering van dienste en uiteindelik 
rasionalisering in terme van befondsingsgeleenthede aan kleiner gemeentes, 
skep die indruk by kleiner gemeentes dat die bediening in kleiner gemeentes nie 
meer so belangrik geag word as in 'n groter gemeente waar dit meer koste-
effektief is om dit te doen nie.  Die ring glo dat dit uiting gee aan bepaalde 
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ekonomiese beleide van die NHKA, en dat daar 'n ernstige wanbalans is in terme 
daarvan. 
 
Terwyl dit in enige organisasie baie belangrik is om na koste te kyk en so ver as 
moontlik te probeer om koste te bestuur op so 'n wyse dat 'n organisasie 
lewensvatbaar is, is daar wel in die vakgebied van ekonomie steun vir die 
gedagte dat die verspreiding van rykdom eweredig moet geskied.  Dit wil 
voorkom dat die verskille in inkomste tussen armes en rykes te groot word 
(inkomstegaping).  Die besit van die ekonomie land met ander woorde dan meer 
in die hande van diegene wat meer kapitaal besit.  Die kerk is nie los van hierdie 
beginsel nie.  Die kerk sou ook geïdentifiseer kon word as 'n unieke gemeenskap 
waar die verspreiding van materiële hulpmiddels van die eerste gemeentes nog 
altyd 'n baie belangrike saak was.  Ons dink onder andere aan Handelinge 2 
waar daar beskryf word hoedat die rykes al hul besittings verkoop het en dit 
verdeel het aan mense volgens hul behoeftes. 
 
In die samelewing waarin ons leef het die staat 'n baie groot rol te speel in hoe 
om die gaping in inkomstegroepe te verklein, en seker te maak dat daar 'n meer 
eweredige verspreiding van materiële hulpmiddels in die samelewing plaasvind.  
So byvoorbeeld word daar subsidies toegeken aan mense wat nie in staat is om 
vir hulself 'n inkomste te genereer nie, mense met fisiese gebreke, endiesmeer.  
Die rede daarvoor is dat die koste daarvan om dit nie te doen nie, veel groter sal 
wees.  Ongelykhede in terme van inkomstegroepe lei tot vele sosio-politiese en 
sosio-ekonomiese probleme onder andere, en dit is daarom dat vele state in die 
wêreld belasting verhaal om die verspreiding van inkomste meer gelyk te probeer 
maak. 
 
Hoe is dit van toepassing op die NHKA? 
 
Mens sou die stelsel van die verhaling van heffings van gemeentes kon sien as 
'n tipe van inkomsteverspreiding.  Wanneer dit so gesien word, is dit dan die 
verantwoordelikheid van die Kerk om die inkomste wat op hierdie manier geïn 
word, te versprei na die onderskeie sake waarop daar in die NHKA ooreengekom 
word.  Of dit tans so gesien word in die NHKA is natuurlik 'n totale ander vraag. 
 
Hierdie model word voorgestel in die meegaande skematiese voorstelling (figuur 
1): 
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Figuur 1:  Interaksie tussen gemeentes en huishoudings met die oordrag van 
inkomste na en van die sinode 

 
Hierdie model is geskoei op die basiese model wat in enige markgedrewe 
ekonomie gebruik word, waar die staat verantwoordelik is om publieke 
infrastruktuur te skep soos paaie, hawens, ensovoorts.  Die staat het ook die 
verantwoordelikheid om inkomste te verhaal van beide besighede en 
huishoudings om te verseker dat inkomste in die samelewing meer eweredig 
versprei word met behulp van subsidies, onder andere. 
 
In die Kerk lyk die situasie anders in dié sin dat lidmate nie ook individueel gehef 
word nie, maar dat dit die verantwoordelikheid van die individuele gemeentes is 
om heffings aan die sinode oor te betaal.  As deel van die sinodale funksies word 
bepaalde dienste gelewer, soos barmhartigheid, finansiële dienste, 
administratiewe dienste, endiesmeer.  Die funksie van infrastruktuur bou om 
gemeentes te help, ontbreek egter grootliks.  Wat verder kommerwekkend is, is 
die vermoë van die NHKA om gemeentes te help met subsidies.  Dit is presies 
hier waar die Ring van Oos-Kaapland diep bekommerd is, aangesien dit 
aanleiding gee tot 'n kettingreaksie van gevolge vir kleiner gemeentes.  Die 
gevolge sluit in: 
 
* Erodering van vaardighede van bedienaars van die Woord wat nie meer 

voltyds tot beskikking is van die Kerk nie. 
 
* Erodering van menslike kapitaal (bedienaars van die Woord) uit die Kerk 

uit. 
 
* Die plaas van groter finansiële druk op gemeentes om nog te kan 

voortbestaan. 
 
* Die afplatting van bediening in kleiner gemeentes as gevolg van 

ekonomiese faktore soos beskikbaarheid van kapitaal, menslike kapitaal, 
en die nodigheid om geboue te vervreem ten einde bedieninge nog te laat 
funksioneer. 
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* Erodering van lidmate omdat hulle gediskonnekteer voel met die gemeente 
waar die gemeente gedwing word om op 'n minimale vlak te funksioneer 
vanweë bogenoemde faktore. 

 
* Erodering van lidmate omdat hulle nie net van die gemeente en bedienaars 

van die Woord gediskonnekteer voel nie, maar ook van die groter 
kerkgroep waaraan hul behoort ('n tekort aan ondersteuning van die 
sinode). 

 
* Erodering van gemeente se kapasiteit tot geloofsgroei. 
 
Bogenoemde is slegs van die faktore wat ons in ons eie ring oor die afgelope 
sewe jaar waargeneem het.  Die ring het haarself baie sterk uitgespreek oor die 
mate van betrokkenheid van die sinodale liggame om praktiese oplossings te 
bied vir die uitdagings wat hul oor die hoof moet bied, en is die persepsie van 
gemeentes dat die Kerk nie daarin belangstel om na die kleiner gemeentes om te 
sien nie.  Verder is daar 'n sterk persepsie by lidmate in die ring dat kleiner 
gemeentes ekonomies uitgesluit word deur die groter Kerk. 
 
Soos gesien kan word is hierdie persepsies ongelooflik gevaarlik vir die NHKA.  
Dit lei tot die persepsie dat die Kerk al minder bestaansreg gun aan gemeentes 
wat dit nie meer self kan bekostig om bediening in die gemeentes aan die gang 
te hou nie.  Kyk ons na die kerkomgewing waarin gemeentes moet kerk wees, is 
dit baie ongunstig.  Wat ons nou uitbring by die evangeliese verantwoordelikheid 
van die Kerk. 
 
Hoe affekteer ekonomiese onegaligheid die werk van gemeentes en die 
NHKA? 
 
Sedert die eerste gemeente waarvan ons lees in Handelinge 2: 43 tot 47, was 
daar 'n baie sterk gevoel van eensgesindheid.  Daar staan dat hulle met mekaar 
alles gedeel het, hulle grond en besittings verkoop het en die geld aan almal 
uitgedeel het volgens elkeen se behoefte.  Dit is dan ook hierdie gevoel van 
eensgesindheid wat hulle met mekaar gedeel het en die kollektiewe aanvaarding 
van verantwoordelikheid in terme van ekonomiese welvaart wat, saam met die 
tekens en wonders, gehelp het dat daar elke dag nuwe lede bygevoeg is aan die 
gemeente. 
 
Wanneer daar 'n persepsie in die Kerk bestaan dat daar ekonomiese 
onegalighede is tussen groter en kleiner gemeentes, dan word dit 'n ernstige 
aanklag teen die NHKA.  Dit hou in dat die NHKA opgehou het om na die minste 
van die minste te kyk in terme van gemeentebediening.  Die NHKA kan nie 
terugsit en kyk hoe die Kerk al kleiner word en van die kantlyn af vir kleiner 
gemeentes voorskryf hoe om beter te funksioneer as die Kerk nie bereid is om 
ook van haarself te gee om gemeentes te ondersteun nie – dit is immers wat die 
eerste gemeentes ook vir mekaar gedoen het.  So lees ons ook van die bydraes 
wat die gemeentes van Masedonië gemaak het, sodat die bediening in Judea 
kon voortgaan (2 Korintiërs 8: 1 tot 3).  Die feit dat subsidies in die Kerk dan tans 
al meer gesny word, terwyl soveel kleiner gemeentes sukkel om nog voort te 
bestaan en om hul roeping in die gemeenskap uit te leef, is 'n ernstige aanklag 
teen ons kerkbegrip in die lig van Handelinge 2: 43 tot 47, asook van 2 Korintiërs 
8: 1 tot 3. 
 
Terwyl hierdie ekonomiese onegalighede in die NHKA moontlik kan bestaan, is 
daar 'n evangeliese roeping wat ons dan nie hoor nie.  Hoe kan die NHKA toekyk 
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dat ons lidmate al meer verminder en daar is nie 'n oorhoofse plan om te 
verseker dat ons ons hulpbronne optimaal benut om ook die minste van die 
minste te bedien nie?  Die lidmate in ons Kerk neem ongelukkig nie net vanweë 
die ernstige demografiese verskuiwings in die Kerk af nie, maar ook vanweë die 
Kerk se voorkeur om steeds op 'n bepaalde manier kerk te wees.  Wat egter die 
mees kommerwekkende rede is, is ekonomiese onegalighede wat nie deur die 
Kerk aangespreek word nie.  Die Ring van Oos-Kaapland vra daarom dat die 
NHKA ernstig sal besin oor die ekonomiese beleide wat na vore kom in die 
huidige aksies van die Kerk, en dat ons verantwoordelik vorentoe sal beweeg om 
te verseker dat ook kleiner gemeentes nog vrugtevol sal kan voortgaan om hul 
werk te doen. 
 
Ds CP van der Walt, die skriba van die Ring van Oos-Kaapland, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die volgende amendement gestel deur ds CEC Hertzog en gesekondeer 
deur ds CP van der Walt, word aanvaar: 
 
* Die AKV spreek waardering uit teenoor gemeentes wat in moeilike 

omstandighede probeer oorleef. 
 
* Die vergadering moedig gemeentes aan om mekaar vanuit 'n 

evangeliese perspektief te ondersteun. 
 
* Die SGB kry opdrag om wyses te bedink wat gemeentes wie se 

volhoubaarheid in gedrang is, kan ondersteun om met hulle 
dienswerk voort te gaan. 

 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 44:  RING VAN VEREENIGING 
 
VOORTSETTING VAN GROEIPUNTBEDIENING 
 
Die AKV keur dit goed dat voortgegaan word om nuwe missionale 
projekte as groeipunte te ondersteun. 
 

 
Motivering: 
 
* Die missionale fokus van die Kerk is van die uiterste belang, en nuwe 

projekte moet geïdentifiseer word om uit te reik na persone buite die 
huidige reikwydte van die Kerk. 

 
* Om nuwe missionale projekte te loods is vir baie gemeentes en ringe 

uitdagend om te befonds.  Gemeentes koop makliker in in bestaande 
suksesverhale vanweë besorgdheid oor eie voortbestaan en fondse. 

 
* In die lig van kleinerwordende gemeentes sal al hoe meer gesamentlike 

projekte in die toekoms aangepak moet word. 
 

Ds DJB Serfontein stel die beskrywingspunt. 
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Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 45:  KERNKOMITEE:  KERK EN TEOLOGIE 
 
BYSTANDDOOD 
 
Die 72ste AKV besluit dat 'n studie onderneem word met die doel om 'n 
gespreksdokument vir die NHKA oor die saak van bystanddood/ 
geassisteerde dood saam te stel.  Dit is noodsaaklik vir lidmate se 
besinning en vir die Kerk se deelname aan die publieke gesprek hieroor. 
 

 
Motivering: 

 
Gedurende die afgelope tyd het meerdere publikasies in Afrikaans verskyn wat 
oor die saak van die dood in die algemeen asook bystanddood spesifiek handel: 
 
* Die reis gaan inwaarts:  Die kuns van sterwe in die kreatiewe werke van 

Karel Schoeman (Cas Wepener). 
 
* Die dood en die sin van die lewe (Anton van Niekerk). 
 
* Wreed en mooi is die dood.  Verhale oor verlies, hunkering en heling 

(saamgestel deur Tobie Wiese). 
 
Dit is benewens al die verskillende aanlynartikels wat verskyn het asook die 
radiogesprekke wat plaasgevind het.  Dit is individue wat hierdie gesprekke voer 
– die Kerk se stem is hieroor stil.  In Suid-Afrika is die gesprek oor bystanddood 
(oftewel genadedood) op die spits gedryf met die 2016-saak van adv Robin 
Stransham-Ford.  Sy aanvanklike aansoek om sy lewe deur eutanasie, oftewel 
genadedood, te beëindig is toegestaan enkele ure nadat hy op natuurlike wyse 
gesterf het.  In 2017 het die bystanddood-debat weereens die nuus gehaal toe dr 
Sue Walters aansoek gedoen het om medies ondersteunde eutanasie.  In beide 
gevalle het ongeneeslike siekte uiterste pyn, verlies van lewenskwaliteit en 
waardigheid meegebring. 
 
Dit is belangrik dat die Kerk lidmate bystaan om ingeligte teologiese opinies oor 
hierdie saak te vorm.  Op hierdie wyse kan die Kerk ook 'n gespreksgenoot vir 
die Suid-Afrikaanse regering word wanneer die opstel van wetgewing oor hierdie 
saak ter tafel kom. 
 
Dr SM de Beer stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 
---oOo--- 
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4. DIENS 
 

4.1 INLEIDING 
 

In die reformatoriese tradisie staan die ampte bekend as dienste.  Die amp word 
nie as officium beskou nie, maar as ministerium.  Daarom word die dienswerk 
van die ampsdraers (predikant, ouderling en diaken) asook die vergaderings van 
die ampte in hierdie afdeling bespreek.  Hierby ingesluit is die 
verantwoordelikheid van die vergaderings van die ampte om na die stoflike 
belange van die Kerk om te sien en die goeie orde te handhaaf.  Daarom word 
ook die finansies en finale gedeelte van die wysiging van die Kerkorde in dié 
gedeelte behandel. 
 

4.2 VERSLAE EN BESKRYWINGSPUNTE WAT MET DIENS VERBAND HOU 
 

4.2.1 KURATORIUM VIR TEOLOGIESE OPLEIDING  
 

 
Die verslag word aanvaar. 
 

 
 

BESKRYWINGSPUNT 46:  KURATORIUM 
 

DOSENTEKORPS AAN DIE HTK 
 

*  Die AKV bevestig die beginsel dat die HTK uitgebou moet word. 
 
*  Die hoof van die HTK, in oorleg met die Kuratorium, benoem 

predikante van die NHKA met 'n nagraadse kwalifikasie in die 
teologie as dosente van die HTK op 'n kontraktuele basis om 
behulpsaam te wees met die doseerwerk by die HTK, en om 
medeverantwoordelik te wees vir die uitbou van Hervormde teologie. 
 

 

Motivering: 
 

* Vanweë die beperkte aantal dosente wat tans aan UP aangestel is en in 
die toekoms aanstelbaar is, is daar besig om 'n tekort aan spesialiste in 
sekere vakgebiede te ontstaan.  Hierdie omstandigheid werk ook 
demotiverend in op jong teoloë wat in die verlede verder sou studeer met 
die oog op 'n loopbaan in die akademie. 

 

* Deur die uitbou van die dosentekorps by die HTK waarvoor daar ruim 
geleentheid is volgens die bestaande kontrak met UP, word die HTK beter 
geposisioneer sou dit nodig word om te kompenseer vir 'n gebrek aan 
blootstelling aan sekere vakgebiede by UP, of instansies waar 
voornemende studente van die NHKA in die toekoms mag studeer.  Die 
aanstelling kan op so 'n basis geskied dat dit nie enige verdere druk op die 
begroting van die NHKA plaas nie. 

 

* Daar kan van hierdie dosente verwag word om te publiseer in die HTS en 
ander teologiese tydskrifte om Hervormde teologie in die algemeen te 
bevorder. 
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* Die HTK kan ook as opleidingsinstansie by die Association of Christian 
Religious Practitioners registreer om sodoende kursusse waarby van 
hierdie teoloë betrokke is, aan die publiek aan te bied. 

 
* Die benoeming van teoloë aan die HTK kan erkenning en 'n bepaalde 

status aan hierdie dosente verleen, wat predikante in die algemeen kan 
motiveer om hulself verder te bekwaam, en wat hulle toekomstige 
aanstelbaarheid in poste in die akademie kan verbeter. 

 
Ds AH Roets, die voorsitter van die Kuratorium, stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 47:  RING VAN WES-KAAPLAND 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING VAN DEELTYDSE PREDIKANTE 
 

Die teologiese opleiding van die NHKA maak voorsiening vir 'n teologiese 
kwalifikasie wat – naas voltydse studie in die teologie – spesifiek ontwerp 
is vir persone wat reeds oor 'n beroepsgerigte kwalifikasie in 'n ander 
dissipline beskik, met die oog op evangeliebediening in 'n sosiaal 
vloeibare omgewing. 
 
Die volgende oorwegings word in ag geneem: 
 

* 'n Professionele/beroepsgerigte kwalifikasie is 'n toelatingsvereiste 
tot die studie, byvoorbeeld onderwys, sielkunde, regte, ekonomie, 
medies, 'n ambag, ensovoorts. 

 

* Die kursus bestaan uit 'n balans van teologiese en praktykgerigte 
vakke soos benodig vir deeltydse bediening, met die moontlikheid 
van spesialisasie. 

 

* Afhandeling van die studie word nie gekoppel aan tyd nie, maar aan 
die voltooiing van die vereiste aantal modules. 

 

* Die kursus word volledig aanlyn aangebied deur gespesialiseerde 
studieleiers wat op 'n ad hoc-basis aangestel word vanuit die 
geledere van die Kerk. 

 

* Die koste van die kursus word so laag moontlik gehou. 
 

* Dit staan onder toesig van die Kuratorium en word geadministreer 
vanuit die HTK. 

 
 

Motivering: 
 

Die afname in lidmatetal van al die hoofstroomkerke is 'n aanduiding van die 
behoefte aan 
 

* 'n herbesinning oor 'n meer effektiewe funksionering van die Kerk in die 
gemeenskap volgens 'n alternatiewe dinamika en struktuur. 
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* die proaktiewe vorming van gemeenteleiers wat nie die luukse kerkmodel 
van voltydse evangeliedienaars volg nie, maar deeltydse bediening op die 
oog het. 

 
* 'n uitbreiding van die voltydse teologiese studie aan die Universiteit na 'n 

gehalte aanlynkursus wat ontwerp is vir mense wat reeds in 'n beroep 
staan. 

 
Verduideliking 
 
Gemeentes skaal toenemend af na deeltydse bediening.  Volgens alle 
aanduidings sal die Kerk van die toekoms grotendeels bestaan uit kleiner 
groeperings lidmate wat deeltyds bearbei word.  Krimpende gemeentes het 
reeds begin om aanpassings te maak wat die nuwe bedeling verdiskonteer.  Die 
opleiding van predikante funksioneer egter nog vanuit die luukse kerkmodel met 
voltydse leraars.  Sulke leraars is suiwer teologies opgelei ooreenkomstig die 
ideaal van vol besoldigde, voltydse gemeentelike bediening.  Aangesien dit die 
uitsondering gaan wees in die toekoms, behoort daar voorsiening gemaak te 
word vir 'n tipe opleiding wat beantwoord aan die eise van deeltydse bediening.  
Dit hou in dat die studiekursus aangepas word en die leraar/gemeenteleier 
gedeeltelik of ten volle selfversorgend moet wees.  Belangstellende lidmate wat 
voldoen aan die vereistes word genooi om die opleiding te ondergaan ten dienste 
van die evangelie.  Die verwagting is dat lidmate wat aanmeld 'n besondere 
roepingsbewustheid sal hê wat die kerklike bediening tot groot voordeel sal strek. 
 
Dr P van Staden stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die volgende amendement gestel deur dr P van Staden en gesekondeer 
deur ds DJB Serfontein, word aanvaar: 
 
Die teologiese opleiding van die NHKA maak voorsiening vir 'n teologiese 
kwalifikasie wat – naas voltydse studie in die teologie – spesifiek ontwerp 
is vir persone wat reeds oor 'n beroepsgerigte kwalifikasie in 'n ander 
dissipline beskik, met die oog op dienswerk in 'n sosiaal vloeibare 
omgewing. 
 
Die volgende oorwegings word in ag geneem: 
 
*  Die toelatingsvereiste vir sodanige kursus is 'n Nasionale Senior 

Sertifikaat of gelykwaardige kwalifikasie.  Dit maak voorsiening vir 
persone wat reeds in 'n beroep gevestig is. 

 
*  Die kursus bestaan uit 'n balans van teologiese en praktykgerigte 

vakke soos benodig vir deeltydse bediening, met die moontlikheid 
van spesialisasie. 

 
*  Afhandeling van die studie word nie gekoppel aan tyd nie, maar aan 

die voltooiing van die vereiste aantal modules. 
 
*  Die kursus word landswyd uitgerol en maak gebruik van 

gespesialiseerde studieleiers, wat op 'n ad hoc-basis aangestel 
word, vanuit die geledere van die Kerk. 

 
*  Die koste van die kursus word so laag moontlik gehou. 
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*  Die Kommissie van die AKV, in oorleg met die HTK en Kuratorium, 
kom ooreen met 'n diensverskaffer rakende aangeleenthede soos 
inhoud en aanbieding. 

 
*  Dit staan onder toesig van die Kuratorium en word deur die 

diensverskaffer in samewerking met die HTK, aangebied. 
 
* Die Diploma in Bediening is hoofsaaklik bedoel om lidmate, 

kerkraadslede en kategete toe te rus vir dienswerk binne en buite 
die Kerk. 

 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 48:  RING VAN KROKODILRIVIER 
 
TEOLOGIESE OPLEIDING 
 
Die Kommissie van die AKV ondersoek die moontlikheid van verkorting 
van die studiejare van teologiestudente. 
  

 
Motivering: 
 
Die huidige ekonomiese situasie en drastiese afnames in studente- en 
lidmaatgetalle van ons Kerk, plaas druk op die kosteverwante vergoeding van 
predikante.  In talle ander studierigtings is dit reeds die geval. 
 
Ds HJ Celliers, die skriba van die Ring van Krokodilrivier, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 
Die volgende redaksionele wysiging word aanvaar: 
 
Die Kommissie van die AKV, in oorleg met die Kuratorium en die dosente, 
ondersoek die moontlikheid van verkorting van die studiejare van 
teologiestudente. 
 

 
4.2.1.1 Verkiesing van lede van die Kuratorium 

 
Ordinansie 4.4.4 (xii)(a) verwys: 
 

Die Algemene Kerkvergadering 
 
(xii) kies tydens die sitting uit afgevaardigdes en persone wat nie lede van 

die vergadering is nie 
 
(a) sewe persone, van wie minstens vyf predikante is, om te dien op die 

Kuratorium vir die Teologiese Opleiding. 
 

 
Die volgende persone word op die Kuratorium verkies: 
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* Ds JM Bevolo-Manders 
* Dr SM de Beer 
* Dr H Delport 
* Dr RA Denton 
* Dr C Pretorius 
* Ds AH Roets 
* Dr JM van Staden. 
 

 
---oOo— 

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

AFGEVAARDIGDE GEMEENTE DATUM EN TYD VAN 
AFWESIGHEID 

De Leeuw LJ ds Breyten 26 September 2019 vanaf 
12:00 tot afsluiting 

Diedericks D oudl Bronkhorstspruit 25 September 2019 vir 'n uur. 

Dykema W ds Bloemfontein 26 September 2019 vir 1 tot 
2ure 

Erasmus PMSJ oudl Mosselbaai 26 September 2019 vanaf 
11:30 tot afsluiting 

Esterhuizen PS ds Wonderboom 26 September 2019 vanaf 
09:00 tot 13:00 

Evert F ds Declerqville 26 September 2019 vanaf 
08:30 tot afsluiting 

Jacobs DG oudl Lichtenburg-Oos 26 September 2019 vanaf 
13:00 tot afsluiting 

Joubert HS ds Welgelegen-
Pietersburg 

26 September 2019 vanaf 
teetyd tot afsluiting 

Malan GJ dr Mosselbaai 26 September 2019 vanaf 
11:30 tot afsluiting 

Marx J ds Welgelegen-
Pietersburg 

26 September 2019 vanaf 
teetyd tot afsluiting 

Meyer HP ds Beroepafwagtend 23 tot 26 September 2019 

Oberholzer A ds Witbank-Noord 25 en 26 September 2019 

Oosthuyzen NJ oudl Breyten 26 September 2019 vanaf 
12:00 tot afsluiting 

Potgieter M ds Newlands 25 September 2019 vanaf 
17:00 tot afsluiting 

Steenkamp JP oudl Carolina 26 September 2019 vanaf 
12:00 tot afsluiting 

Swanepoel A ds Derdekruis 25 September 2019 vanaf 
19:00 tot afsluiting 

Van Staden J ds Bronkhorstspruit 25 September 2019 

Yssel SS oudl Declerqville 26 September 2019 vanaf 
08:30 tot afsluiting 
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AFSLUITING:  25 SEPTEMBER 2019 
 
Oudl AJP le Roux sluit die vergadering af deur die voorlees uit Markus 2: 1 tot 12 
waarna hy voortgaan in gebed.  Ten slotte sing die vergadering Gesang 464 
saam. 
 
Orrelis: 
 
Mnr Pieter van den Berg.    
 
OPENING:  26 SEPTEMBER 2019 
 
Ds NJS Steenekamp lei die vergadering in gebed en lees Matteus 7: 7 tot 11 
voor.  Daarna sing die vergadering VONKK 243, Lina Spies se beryming van 
Psalm 139: 1 en 2, en Gesang 531: 1 en 2 saam. 
    
Orrelis: 
 
Mnr Pieter van den Berg.  
 

---oOo--- 
 
4.2.2 PROPONENTSEKSAMENKOMMISSIE 
 

 
Die verslag word aanvaar.  
 

 
4.2.3 HTK 

 

 
Die verslag word aanvaar.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 49:  KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
VBO VIR DIENAARS VAN DIE WOORD 
 
* Die AKV bevestig die belang van VBO vir alle bedienaars van die 

Woord wat aan 'n werkruimte gekoppel is, asook beroepafwagtende 
predikante en proponente. 

 
* Die Moderamen tree in gesprek met dienaars van die Woord wat nie 

deel van die VBO-stelsel is nie, en moedig hulle aan om deel te 
neem. 

 
* Gemeentes moedig hulle predikante aan om VBO te deurloop, en 

bemagtig hulle deur die beskikbaarstelling van fondse en 
studieverlof. 

 
* Gemeentes in 'n beroepsproses vergewis hulle van kandidate se 

VBO-rekord. 
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* Proponente en beroepafwagtendes wat nie die jaarlikse VBO-koste 
kan dra nie, doen aansoek om kwytskelding van die koste en die 
Kerk begroot daarvoor. 

 

 
Motivering: 
 
1. Daar word van beroepslui in alle professionele beroepe vereis om hulself 

voortdurend toe te rus en op hoogte van die nuutste ontwikkelinge in hul 
betrokke veld te bly. 
 

2. Predikante is professioneel opgelei en beklee professionele status, en 
behoort daarom aan dieselfde vereistes as ander professionele beroepslui 
te voldoen. 
 

3. Dit is nodig dat alle predikante (insluitend proponente, beroepafwagtende 
predikante en emeriti wat aan 'n werkruimte gekoppel is) hulself 
voortdurend op hoogte van die diskoers in die Kerk en nuwe ontwikkelinge 
sal hou. 
 

4. Die ryke verskeidenheid van kursusse wat nasionaal aangebied word bied 
genoeg geleentheid vir elke voorkeur. 
 

5. Daar word dikwels in die wandelgange die opmerking gemaak:  Wat gaan 
die Kerk aan my doen as ek nie aan die VBO-vereistes voldoen nie?  Dit is 
vreemd dat daar enigsins langs hierdie lyne geredeneer word.  Predikante 
moet juis leergierig wees en hulself deurlopend op die beste moontlike 
wyse laat toerus.  'n Gesprek oor VBO het ten doel om kollegas aan te 
moedig om heelhartig deel te neem. 
 

6. Die VBO-rekord van 'n predikant kan vir gemeentes in 'n beroepsproses 'n 
aanduiding van die kandidaat se gesindheid en vaardighede wees. 
 

7. Die Kerk moet verseker dat daar geen belemmering vir predikante is om 
hulself ten beste toe te rus nie. 

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

 
Die volgende amendement gestel deur ds GS de Beer en gesekondeer 
deur dr FJ Labuschagne, word aanvaar: 
 
Die eerste paragraaf word verander om te lees:  Die AKV bevestig die 
belang van VBO vir alle bedienaars van die Woord, insluitend emeriti, wat 
aan 'n werkruimte gekoppel is, asook beroepafwagtende predikante en 
proponente.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 50:  RING VAN MIDDELBURG 
 
AFFILIASIE BY 'N PROFESSIONELE LIGGAAM 
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Predikante van die NHKA affilieer by 'n professionele liggaam ten einde 
waarde toe te ken aan die VBO-punte wat predikante verwerf. 
 

 
Motivering: 
 
Indien hierdie punte ook deur ander professionele liggame erken word, kan dit 
voordele in die hand werk, in besondere vir predikante in deeltydse werkruimtes 
deurdat hulle kwalifikasies ook elders erken word. 

 
Dr E le Roux, die skriba van die Ring van Middelburg, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.  
 

 
4.2.4 FAKULTEIT TEOLOGIE EN RELIGIE AAN UP 

 

 
Die verslag word aanvaar. 
 

 
4.2.5 TEOLOGIESE OPLEIDINGSFONDS 

 

 
Die verslag word aanvaar. 
 

 
 
BESKRYWINGSPUNT 51:  DR BJ VAN WYK (FONDSSEKRETARIS VAN 
DIE TEOLOGIESE OPLEIDINGSFONDS), GESEKONDEER DEUR DR FJ 
LABUSCHAGNE (ALGEMENE SEKRETARIS:  NHKA) 
 
TEOLOGIESE OPLEIDINGSFONDS 
 
Alle verdere toevoegings tot die kapitaal van die Fonds word by die 
beleggingsbedrag gevoeg totdat R15 miljoen bereik is, tensy onvoorsiene 
veranderde omstandighede tot heroorweging mag lei soos beoordeel op 
sodanige gegewe moment in diskresie van die Kommissie van die AKV. 
 

 
Motivering: 
 
Die Teologiese Opleidingsfonds (die Fonds) het sy ontstaan te danke aan die 
besluit van die 65ste AKV met die doel om 'n fonds daar te stel ter ondersteuning 
van opleiding wat getrou sal wees aan die teologiese etos van die Hervormde 
Kerk.  In die jaar 1999 is die eerste bedrag van R100 000.00 ingesamel, en het 
die Fonds jaarliks gegroei uit skenkings en donasies van hoofsaaklik gemeentes 
enersyds, maar andersyds ook uit die renteopbrengs wat uit die beleggings van 
die Fonds tot die groei van die Fonds bygedra het.  Die gestelde mikpunt 
aanvanklik was om die Fonds uit te brei totdat R7 miljoen bereik is, alvorens 
oorweging geskenk word om die Fonds aan te wend.  Die ideaal is gedurende 
2014 tot 2015 reeds bereik.  Die 69ste AKV het oor die Fonds besin en die 
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moontlikheid geopen dat wanneer die kapitaal sodanig gegroei het, 'n gedeelte 
van die renteopbrengs aangewend sou kon word (Notule, 69ste AKV 2010: 59). 
 
Met dankbaarheid word die besondere groei van die Fonds gemeld sedertdien in 
die mate dat die Kommissie op 10 Maart 2017 aan die Kuratorium kon meld dat 
50% van die renteopbrengs jaarliks aangewend kan word vir dosentekoste.  In 
die jongste verslag van die Fonds het die bedrag R297 413.84 beloop.  Daarmee 
saam het die kapitale groei van die Fonds aangegroei tot R9 708 263.82. 
 
Hieruit ontstaan die vraag of dalk die punt bereik is waar nadat R10 miljoen op 
belegging geplaas is wat in die insameling van die Fonds tydens die 
deurkollektes van 28 Julie en 4 Augustus 2019 bereik gaan word, heroorweging 
aan die aanwending van die Fonds geskenk moet word. 
 
Indien R10 miljoen aanvaar word as die gestelde mikpunt met betrekking tot die 
kapitale bedrag van die Fonds, oorweeg kan word om voortaan verdere 
insamelings, asook die volledige renteopbrengs, vir teologiese opleiding aan te 
wend.  Dit sou op grond van die jongste syfers beteken dat R1 020 872.01 vir 
teologiese opleiding beskikbaar is.  In die lig van die lidmaattal volgens die 2019 
Almanak wat 68 563 beloop, sou dit 'n heffingverlaging van R14.89 per lidmaat 
tot gevolg hê. 
 
Alternatiewelik sou besluit kan word dat insamelings jaarliks steeds by die 
kapitale bedrag gevoeg word, maar dat die renteopbrengs volledig aangewend 
word, wat aan die hand van die huidige renteopbrengs R711 363.17 beloop het 
met 'n gevolglike heffingverligting van R10.38. 
 
Dr BJ van Wyk stel die beskrywingspunt.  
 

 
Die volgende amendement gestel deur ds CEC Hertzog en gesekondeer 
deur dr BJ van Wyk, word aanvaar: 
 
* Die AKV aanvaar die mikpunt van R10 000 000.00 as die kapitale 

waarde van die Fonds. 
 
* Die Fondswaarde word jaarliks uit renteverdienste en skenkings met 

'n persentasie gekoppel aan die inflasiekoers aangevul om 
voorsiening te maak vir inflasionêre druk. 

 
* Die volle restant word jaarliks aangewend vir teologiese opleiding. 
 
* Die Raad van Finansies word versoek om in oorleg met die 

Teologiese Opleidingsfonds soveel as moontlik aan studente te 
spandeer. 

 

 
4.2.6 ADV 

 

 
Die verslag word aanvaar. 
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INLEIDING 
 

Die 71ste AKV het die volgende opdrag gegee in Besluit 86: 
 

1. Die Kommissies van die Algemene Kerkvergadering en die Algemene 
Diakensvergadering kom ooreen oor 'n gedeelte 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. 

 

2. Die 71ste AKV het verder opdrag gegee om die ondersoek insake 
herstrukturering, integrasie en/of moontlike rasionalisering voort te sit en te 
implementeer.  Dit sluit die strukturele funksionering van die ADV in.  Die 
Kernkomitee vir Diakonaat het by verskeie geleenthede met al die 
rolspelers gesprek gevoer oor moontlike herstrukturering en die volhoubare 
voortgang van die diens van barmhartigheid en die diakonaat op sinodale 
vlak. 

 

3. Deur die aanvaarding van die huidige Kerkorde soos gewysig en vasgestel 
deur die 71ste AKV, het dit daarop neergekom dat diakens weer deel vorm 
van kerkrade (Ordinansie 4.1.1 (i)) en ringsvergaderings (Ordinansie 4.2.1 
(i)(a)).  Op sinodale vlak het die ADV behoue gebly (Ordinansie 4.7) asook 
sy Kommissie (Ordinansie 4.9). 

 

Met die voorlegging van Beskrywingspunte 52 tot 59 kom dit op die 
volgende neer: 
 

* Dat die bestaan van die ADV beëindig word. 
 

* Dat die samestelling van die AKV gewysig word om diakens in te 
sluit, sonder om die AKV te vergroot. 

 

* Dat die samestelling Kommissie van die AKV gewysig word om 
diakens te akkommodeer. 

 

* Dat 'n Komitee vir Diakonaat as komitee van die Kommissie van die 
AKV saamgestel word. 

 

Indien enige van Beskrywingspunte 52 tot 59 nie aanvaar word nie, word 
die ADV behou.  Beskrywingspunte 60 tot 62 bevat voorstelle wat verband 
hou met die afvaardiging na die ADV, die verkiesing van lede van die 
Kommissie van die ADV as lede van ringskommissies en voorstelle om die 
samestelling van die Kommissie van die ADV nader te bepaal. 
 

Die twee laaste beskrywingspunte oor die diakonaat, 63 en 64, handel oor 
die samestelling van 'n Komitee vir Diakonaat op gemeente- en ringsvlak, 
en die wysiging van Ordinansie 4.11 (i) met die uitbreiding en alle ander 
gelowiges. 
 

WYSIGINGS VAN ORDINANSIES TEN EINDE DIAKENS TE INTEGREER EN 
DEEL TE MAAK VAN DIE AKV 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 52:  KERNKOMITEE:  DIAKONAAT 
 
HERSTRUKTURERING EN INTEGRASIE 
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* Die ADV verval as bykomende vergadering. 
 
* Die samestelling van die AKV word gewysig om diakens in te sluit. 
 
* Die vergadering besluit om die nodige kerkordelike wysigings aan te 

bring. 
 
* Die Kommissie van die AKV implementeer die besluit met die oog 

op die 73ste AKV. 
 

 
Motivering: 

 
Die Kerkorde beskryf in die inleiding van Ordinansie 4.4 wat handel oor die AKV, 
die AKV as 'n bykomende vergadering van die ampte gevorm deur ampsdraers 
wat deur kerkraadsvergaderings afgevaardig is as verteenwoordigers van hulle 
ampte en verteenwoordig die Kerk. 
 
Binne die presbiteriaal-sinodale kerkbegrip is die AKV 'n vergadering van 
ampsdraers.  Daarom kan en behoort diakens ook sittingsreg op die vergadering 
te kry.  So word ons kerklike eenheid op grond van die genadeverbond en op 
grond van die geloof in Jesus Christus bevestig. 
 
Op die AKV neem die lede van die vergadering sitting as verteenwoordigers van 
die amp.  Een van die redes waarom die ADV ontstaan het, is omdat die diens 
van barmhartigheid en die diakonaat nie sy regmatige plek op die AKV gekry het 
nie.  Die bestaan van die ADV het daartoe bygedra dat die diakonaat en 
barmhartigheidsdiens besondere aandag gekry het.  Op sinodale vlak is die 
diens van barmhartigheid goed gevestig, en baie gemeentes en gemeenskappe 
asook die diensorgane van die Kerk het baat gevind hierby.  Die dienswerk van 
diakens in gemeentes en ringe, en die barmhartigheidswerk op gemeentevlak, is 
ook goed gevestig.  Die goeie werk wat die ADV gedoen het en die sinodale 
dienswerk wat deur die Kommissie van die ADV gedoen is, mag nie skade kry 
nie.  Dit moet voortgesit word.  Die Komitee vir Diakonaat moet toesien dat 
hierdie dienswerk sinvol en koste-effektief gedoen word.  Daar moet veral 
gefokus word op dienslewering aan ringe en gemeentes.  Diakens en lidmate 
moet op rings- of streeksvlak die geleentheid kry om seminare en 
toerustingsgeleenthede by te woon om sodoende toegerus te word vir hulle 
dienswerk in die Kerk en die wêreld.  Barmhartigheidswerk en die versorging van 
mense in nood kom juis in gemeentes tereg.  Die enigste verskyningsvorm van 
die kerk is die gemeente.  Deel van die proses van herstrukturering is om 
verantwoordelikhede af te wentel tot op gemeentevlak.  Hierdie proses moet 
voortgesit word.  Op sinodale vlak moet ook voortgegaan word om nouer 
samewerking tussen die onderskeie diensorgane en die diakonaat te fasiliteer.  
Die funksionaliteit en bekostigbaarheid van die diensorgane vra deurlopende 
beplanning.  Hierdie dienslewering moet voortdurend herbelyn word. 
 
Besluit 2 van die 71ste AKV plaas die klem op volhoubare bediening deur 
fokusverskuiwing.  Die veranderde omstandighede waarbinne die Hervormde 
Kerk leef, noop die Kerk om fundamentele aanpassings te maak.  Die besluit stel 
ook dat die Kommissie van die AKV voortgaan om sinodale dienslewering binne 
die bestaande begroting te herbelyn.  Dit gebeur na oorleg met die rolspelers wat 
tans verantwoordelik is en gaan deurlopend voort. 
 
Die Kernkomitee vir Diakonaat het in oorleg met die Kommissie van die AKV en 
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die Kommissie van die ADV ooreengekom oor 'n gedeelde strategie vir die 
diakonaat binne die NHKA se visie vir missionale kerkwees.  Diens van 
barmhartigheid en diakonaat is 'n integrale deel van ons kerkwees.  Wanneer 
ons missionaal leef deur ons geloof in Jesus Christus met Woord en lied te vier, 
aan mense diensbaar is, in gemeenskap met God en met mekaar leef, en te 
getuig van God se genade, is ons besig om die barmhartigheid van God aan alle 
mense te betoon.  Daarom hoort die dienswerk van diakens en die 
barmhartigheidswerk van die Kerk op die agenda van die AKV, en behoort 
diakens deel te wees van die samestelling van die AKV. 
 
Daar het 'n mate van diskontinuïteit in die funksionering van die ampte binne die 
NHKA met die totstandkoming van die ADV ontstaan.  Met die insluiting van 
diakens by die samestelling van die AKV, word die diakonaat en 
barmhartigheidsdiens volledig in die kerklike ruimte geïntegreer ter wille van 
kollektiewe kerkwees.  Hierdie integrasie het reeds op rings- en gemeentevlak 
plaasgevind. 
 
Herstrukturering het ook ten doel om kerkwees meer koste-effektief te maak.  
Met die uitfasering van die ADV word 'n besparing ten opsigte van 
vergaderingkoste vir gemeentes van ongeveer R3.00 per lidmaat voorsien.  Die 
Kommissie van die ADV het ook reeds met 'n rasionalisasieproses begin waar 
poste gekombineer is en werkopdragte verdeel is tussen die Kommissie van die 
ADV en die diensorgane van die Kerk.  Sodoende is daar reeds besparings 
bewerkstellig.  Die benoeming van 'n Komitee vir Diakonaat deur die Kommissie 
van die AKV kan ook verdere besparing meebring. 
 
Insluiting van die diakonaat en die barmhartigheidsdiens by die AKV kan ook die 
effektiwiteit van die diakonaat bevorder deurdat al die gemeentes en predikante 
van die Kerk deel is van die besluitnemingsproses.  So word groter sinergie en 
samehorigheid tussen die ampte en die werk van die verskillende ampte 
bevorder.  In die gemeentelike funksionering behoort dit by te dra tot groter 
kontinuïteit tussen die ampswerk van ouderlinge en diakens, en die amp van die 
gelowige. 
 
Indien die Kerk erns maak met sy visie en missie sal nie net die ampswerk van 
predikante en ouderlinge nie, maar ook die ampswerk van diakens regmatig 
aandag kry in die bedieningspraktyk van elke gemeente. 

 
In ooreenstemming met ons roeping verbind ons ons aan die Missio Dei en wil 
ons deur ons bedieninge as predikante, ouderlinge en diakens die bemiddeling 
van die versoening met God deur Christus voortdra. 

 
Ds WJJ Kok stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 
MET DIE AANVAARDING VAN BESKRYWINGSPUNT 52 MOET DIE 
VOLGENDE ORDEREËLS GEWYSIG WORD 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 53:  KERNKOMITEE:  DIAKONAAT  
 
WYSIGING VAN ORDEREËLS 4 EN 9 
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Ordereël 4.5 word gewysig deur punt (iii) uit te laat.  Die Ordereël sal dan 
soos volg lees: 
 
4.5 Bykomende vergaderings wat deur afgevaardigdes van die ampte 

gevorm word, is die 
 
(i) ringsvergadering 

 
(ii) Algemene Kerkvergadering. 
 
Dienooreenkomstig word die ADV ook uitgelaat by Ordereël 9.2 (v) sodat 
dit soos volg lees: 
 
9.2 Toesig berus by die 
 
(i) Gemeentevergadering 

 
(ii) Kerkraadsvergadering 

 
(iii) Ringsvergadering 

 
(iv) Algemene Kerkvergadering 

 
(v) Kommissie van die Algemene Kerkvergadering. 

 

 
Ds WJJ Kok stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 
DIE VOLGENDE ORDINANSIES MOET GEWYSIG OF GESKRAP WORD 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 54:  KOMMISSIE VAN DIE AKV:  KERNKOMITEE VIR 
DIAKONAAT 
 
WYSIGING VAN ORDINANSIES 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 EN 4.6.2 
 
* Ordinansie 4.4.1 wat soos volg lui: 
 

4.4.1 SAMESTELLING 
 
 Die Algemene Kerkvergadering word saamgestel uit 
 
(i) predikante wat per beroepsbrief werksaam is in 'n 

gemeentelike werkruimte 
 
(ii) een ouderling afgevaardig deur elke kerkraad. 
 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.4.1 SAMESTELLING 
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Die Algemene Kerkvergadering word saamgestel uit 
 
(i) predikante wat per beroepsbrief werksaam is in 'n 

gemeentelike werkruimte 
 
(ii) een ouderling of een diaken afgevaardig deur elke kerkraad. 

 
* Ordinansie 4.4.2 wat soos volg lui: 
 

4.4.2 BYWONING 
 

Twee afgevaardigde diakens van die Kommissie van die 
Algemene Diakensvergadering, emeriti, beroepafwagtende 
predikante en proponente, almal met spreekreg. 
 

word gewysig om soos volg te lees: 
 

4.4.2 BYWONING 
 

Emeriti, beroepafwagtende predikante en proponente, almal 
met spreekreg. 

 
* Ordinansie 4.4.4 (iii)(d) wat soos volg lui: 
 

4.4.4 WERKWYSE 
 

Die Algemene Kerkvergadering 
 
(iii) behandel beskrywingspunte wat ondersteun word deur 

memoranda, studiestukke, voorstelle of versoekskrifte wat 
ingedien is deur 

 
(d) die Algemene Diakensvergadering 

 
word geskrap. 

 
* Ordinansie 4.4.4 (xvii) wat soos volg lui: 
 

4.4.4 WERKWYSE 
 
 Die Algemene Kerkvergadering 
 
(xvii) behandel die verslag van die Algemene Diakensvergadering 

 
word geskrap. 
 

* Ordinansie 4.6.2 (viii) wat soos volg lui: 
 

4.6.2 WERKOPDRAG 
 
 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
 
(viii) gee leiding aan en hou opsig en toesig oor die Algemene 

Diakensvergadering, ringsvergaderings, rade en werkgroepe 
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word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.6.2 WERKOPDRAG 
 
 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
 
(viii) gee leiding aan en hou opsig en toesig oor ringsvergaderings, 

rade, komitees en werkgroepe 
 
* Ordinansie 4.6.2 (xvi) wat soos volg lui: 
 

4.6.2 WERKOPDRAG 
 
 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
 
(xvi) benoem 'n Proponentseksamenkommissie in oorleg met die 

Kuratorium, twee lede van die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering vir die Raad van Finansies, en twee lede van 
die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering vir die 
Algemene Diakensvergadering 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.6.2 WERKOPDRAG 
 
 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
 
(xvi) benoem 'n Proponentseksamenkommissie in oorleg met die 

Kuratorium, twee lede van die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering vir die Raad van Finansies, en twee lede van 
die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering vir die 
Komitee vir Diakonaat 

 
* Ordinansie 4.6.2 (xxii) wat soos volg lui: 
 

4.6.2 WERKOPDRAG 
 
 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
 
(xxii) skep 'n komitee vir diakonale aangeleenthede 

 
word gewysig om soos volg te lees: 

 
4.6.2 WERKOPDRAG 
 
 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
 
(xxii)  benoem 'n Komitee vir Diakonaat wat die opdragte van die 

Algemene Kerkvergadering en die Kommissie van die 
Algemene Kerkvergadering ten opsigte van die diakonaat en 
die barmhartigheidsdiens van die Kerk uitvoer. 

 

 
Ds WJJ Kok stel die beskrywingspunt. 
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Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 55:  KERNKOMITEE:  DIAKONAAT  
 
SAMESTELLING VAN DIE KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
* Ordinansie 4.4.4 (vii)(b) wat soos volg lui: 
 

4.4.4 WERKWYSE 
 
 Die Algemene Kerkvergadering 
 
(vii) kies tydens die vergadering, met inagneming van die beginsel 

dat geen ampsdraer vir langer as drie opeenvolgende termyne 
op die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering verkies 
word nie, en nie meer as twee termyne dieselfde opdrag 
uitvoer nie, 

 
(b) uit die aanwesige ouderlinge 
 

* nege lede 
 
* nege sekundi wat om die beurt gebruik kan word 

 
word gewysig om soos volg te lees: 

 
4.4.4 WERKWYSE 
 
 Die Algemene Kerkvergadering 
 
(vii) kies tydens die vergadering, met inagneming van die beginsel 

dat geen ampsdraer vir langer as drie opeenvolgende termyne 
op die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering verkies 
word nie, en nie meer as twee termyne dieselfde opdrag 
uitvoer nie, 

 
(b) uit die aanwesige ouderlinge 
 

* ses lede 
 
* ses sekundi wat om die beurt gebruik kan word 

 

(c) uit die aanwesige diakens 
 

* drie lede 
 
* drie sekundi wat om die beurt gebruik kan word 

 
* Ordinansie 4.6.1 (iii)(f) wat soos volg lui: 
 

4.6.1 SAMESTELLING 
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(iii) Die Kommissie bestaan uit 
 
(f) nege ouderlingslede. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 

 
4.6.1 SAMESTELLING 
 
(iii) Die Kommissie bestaan uit 
 
(f) ses ouderlingslede en drie diakenslede. 

 
* Ordinansie 4.6.1 (viii) wat soos volg lui: 
 

4.6.1 SAMESTELLING 
 
(viii) Wanneer 'n vakature ten opsigte van ouderlingslede van die 

Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ontstaan, 
benoem die Kommissie uit die verkose sekundi enige lid om 
die vakature te vul. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.6.1 SAMESTELLING 
 
(viii) Wanneer 'n vakature ten opsigte van ouderlingslede of 

diakenslede van die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering ontstaan, benoem die Kommissie uit die 
verkose sekundi van die ooreenstemmende amp, enige lid om 
die vakature te vul. 

 

 
Ds WJJ Kok stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 56:  KERNKOMITEE:  DIAKONAAT  
 
ORDINANSIES WAT DIE SAMESTELLING EN WERK VAN DIE ADV EN DIE 
KOMMISSIE VAN DIE ADV UITSTIP 
 
* Ordinansies 4.7 tot 4.10 wat soos volg lui: 
 

4.7 ALGEMENE DIAKENSVERGADERING 
 

Die Algemene Diakensvergadering is 'n bykomende 
vergadering van die ampte gevorm deur afgevaardigde 
ampsdraers van ringsvergaderings. 

 
4.7.1 SAMESTELLING 
 
 Die Algemene Diakensvergadering word saamgestel uit 
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(i) twee afgevaardigde diakens uit elke ringsvergadering 
 
(ii) een predikant uit die ring, benoem vir diakonale 

werksaamhede, alternatiewelik een van die predikante wat 
aan 'n gemeente(s) van die ring verbind is 

 
(iii) een afgevaardigde van die diakonale diensorgane, naamlik 

die Kinderhuise, Nederduitsch Hervormde 
Sustersvereniging Hoofbestuur, Rata Maatskaplike Dienste, 
Bestuurskomitee vir Bejaardesorg, twee afgevaardigdes van 
die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering en die 
sekretaris van die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering met spreekreg 

 
(iv) deskundiges op uitnodiging met spreekreg. 
 
4.7.2 WERKOPDRAG 
 
 Die Algemene Diakensvergadering 
 
(i) onderneem studiewerk en besin oor barmhartigheidsdiens 
 
(ii) beplan, bevorder en koördineer die barmhartigheidswerk in 

die Kerk 
 
(iii) gee riglyne vir die uitvoering daarvan 
 
(iv) skakel, waar nodig, met owerheidsliggame oor 

barmhartigheidswerk 
 

(v) adviseer die Algemene Kerkvergadering, ringsvergaderings 
en enige ander vergadering van die ampte of liggame oor 
barmhartigheidswerk 

 

(vi) behandel die verslae van die onderskeie diensorgane 
 

(vii) handel oor die behoeftes van die diakonale diensorgane en 
maak voorstelle oor bydraes vir die diens van 
barmhartigheid of ander maniere van bystand aan die 
ringsvergaderings 

 

(viii) neem besluite oor Algemene Diakonale Fondse 
 

(ix) stel die notule aan die ringsvergaderings beskikbaar, en gee 
verslag aan die Algemene Kerkvergadering. 

 

4.7.3 WERKWYSE 
 

4.7.3.1 Die Algemene Diakensvergadering  
 

(i) vergader minstens een maal in drie jaar 
 

(ii) bepaal die datum, tyd en plek van die volgende vergadering 
 

(iii) word deur die skriba opgeroep met kennisgewing aan elke 
ringsvergadering minstens ses weke voor die vergadering 
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(iv) word deur 'n predikant in 'n erediens met Skriflesing, 
prediking, gebed en sang geopen, en bespreek die 
implikasies van die teologiese inhoud van die openingsrede 
na afloop van die opening 

 
(v) behandel die verslag oor die geloofsbriewe 
 
(vi) behandel memoranda, studiestukke, voorstelle, 

versoekskrifte met die finansiële implikasie daarvan, en 
beskrywingspunte wat ingedien word deur die Kommissie 
van die Algemene Diakensvergadering, ringsvergaderings 
en predikante 

 
(vii) kies uit die aanwesige afgevaardigdes 'n voorsitter, 

visevoorsitter, skriba en viseskriba, met inagneming van die 
beginsel dat niemand meer as twee termyne na mekaar as 
voorsitter of skriba gekies sal word nie 

 
(viii) begin met die werksaamhede soos uiteengesit in die agenda 

wat minstens een maand voor die sitting beskikbaar gestel 
is 

 
(ix) kies ses bykomende lede uit die afgevaardigdes om saam 

met die voorsitter, visevoorsitter, skriba en viseskriba die 
Kommissie van die Algemene Diakensvergadering te vorm 

 

(x) vul, wanneer 'n vakature vir die voorsitter of skriba 
ontstaan, die vakature onderskeidelik deur die 
visevoorsitter en viseskriba 

 

(xi) kies tien sekundi vir die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering wat om die beurt gebruik kan word 

 

(xii) se nuutverkose kommissie begin hulle werksaamhede na 
afhandeling van die agenda voor die formele afsluiting van 
die vergadering 

 

(xiii) sien toe dat die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering vakatures op die Kommissie aanvul uit 
afgevaardigdes wat die Algemene Diakensvergadering 
bygewoon het 

 

(xiv) benoem rade en komitees wat met barmhartigheidswerk te 
doen het. 

 

4.7.3.2 Die skriba stel binne een maand na afloop van die 
vergadering die notule beskikbaar aan elke 
ringsvergadering vir behandeling en kommentaar. 

 

4.7.3.3 Die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering 
handel die notule af. 

 

4.7.3.4 Die Algemene Diakensvergadering lewer verslag aan die 
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering. 
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4.8 BUITENGEWONE SITTING VAN DIE ALGEMENE 
DIAKENSVERGADERING 

 

'n Buitengewone sitting van die Algemene 
Diakensvergadering is 'n voortsetting van die vorige 
vergadering en 
 

(i) kom byeen wanneer, na die oordeel van die Kommissie van 
die Algemene Diakensvergadering, omstandighede dit 
noodsaak 

 
(ii) sien toe dat dieselfde afgevaardigdes as na die vorige 

vergadering sitting neem of plaasvervangers met 
geloofsbriewe wat in orde is en vergesel is van 'n skrywe 
van die betrokke ringsvergadering wat die verandering in 
die afvaardiging motiveer 

 

(iii) staan onder leiding van die voorsitter van die Kommissie 
van die Algemene Diakensvergadering en word in 'n 
erediens met Skriflesing, prediking, gebed en sang geopen 

 

4.9 KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE DIAKENSVERGADERING 
 

4.9.1 SAMESTELLING 
 

(i) Die lede van die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering word vir drie jaar verkies tydens die 
gewone sitting van die Algemene Diakensvergadering. 

 

(ii) Met die oog op rotasie dien geen ampsdraer vir langer as 
drie termyne aaneen op die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering nie, en meer as twee termyne in 
dieselfde werkruimte nie. 

 

(iii) Die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering 
bestaan uit die volgende: 

 

(a) 'n voorsitter 
 

(b) 'n visevoorsitter 
 

(c) 'n skriba 
 

(d) 'n viseskriba 
 

(e) ses bykomende lede 
 

(f) 'n verteenwoordiger van die Direksie van die Kinderhuise, 
die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging 
Hoofbestuur, Rata Maatskaplike Dienste en die 
Bestuurskomitee vir Bejaardesorg, funksionarisse van die 
Direksie van die Kinderhuise, Rata Maatskaplike Dienste en 
Bejaardesorg, twee verteenwoordigers deur die Kommissie 
van die Algemene Kerkvergadering aangewys en die 
sekretaris van die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering met spreekreg. 
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(iv) 'n Lid van die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering wat ophou om die amp te beklee, hou 
ook op om lid van die Kommissie te wees. 

 

(v) Wanneer 'n vakature vir die voorsitter of skriba ontstaan, 
word die vakatures onderskeidelik deur die visevoorsitter 
en viseskriba gevul. 

 
4.9.2 WERKOPDRAG 
 
 Die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering 
 
(i) bepaal die datum, tyd en plek van die Algemene 

Diakensvergadering 
 
(ii) sien toe dat die agenda van 'n gewone sitting van die 

Algemene Diakensvergadering minstens een maand voor 
die vergadering aan afgevaardigdes beskikbaar gestel word 

 
(iii) oorweeg memoranda, studiestukke, voorstelle, 

versoekskrifte en beskrywingspunte wat van die 
ringsvergadering ontvang is voordat dit in die agenda van 
die Algemene Diakensvergadering opgeneem word, en kan 
dit terugverwys met redes voordat dit in die agenda 
opgeneem word 

 
(iv) sien toe dat binne een maand na afloop van die Algemene 

Diakensvergadering besluite en die notule van die 
Algemene Diakensvergadering aan die ringsvergaderings 
en kerkraadsvergaderings gestuur word 

 
(v) roep 'n buitengewone sitting van die Algemene 

Diakensvergadering byeen met ses weke skriftelike 
kennisgewing waarin die doel van die vergadering vermeld 
word, en sien toe dat dieselfde afgevaardigdes van die 
vorige vergadering sitting neem of plaasvervangers met 
geloofsbriewe wat in orde is en vergesel is van 'n skrywe 
van die betrokke ringsvergadering wat die verandering in 
die afvaardiging motiveer 

 
(vi) sien toe dat die agenda vir 'n buitengewone sitting van die 

Algemene Diakensvergadering minstens twee weke voor die 
vergadering aan afgevaardigdes beskikbaar gestel word 

 
(vii) voer opdragte van die Algemene Diakensvergadering uit 
 
(viii) benoem na afloop van die sitting van die Algemene 

Diakensvergadering, komitees om spesifieke take te verrig 
 
(ix) koördineer en hou toesig oor opdragte van die onderskeie 

diensorgane en komitees 
 
(x) roep, indien nodig, predikante en diakens van 

ringsvergaderings saam in Inligtings- en 
Besprekingsvergaderings 
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(xi) praat, getuig en tree namens die Algemene 
Diakensvergadering op wanneer die Algemene 
Diakensvergadering nie in sitting is nie. 

 
4.9.3 WERKWYSE 
 

Die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering 
 

(i) kom minstens twee keer per jaar byeen in vergaderings wat 
deur die skriba in oorleg met die voorsitter belê word 

 
(ii) hou 'n buitengewone vergadering indien 'n skriftelike en 

gemotiveerde versoek van drie lede van die Kommissie deur 
die voorsitter en skriba ontvang, oorweeg en gegrond 
bevind is, of soos deur die voorsitter en skriba ontvang, 
oorweeg en gegrond bevind is 

 
(iii) oorweeg en bespreek alle memoranda, studiestukke en 

beskrywingspunte wat van ringsvergaderings ontvang is 
voordat dit in die agenda van die Kommissie van die 
Algemene Diakensvergadering opgeneem word, en moet die 
finansiële implikasies daarvan uitspel 

 
(iv) doen volledig verslag aan die Algemene 

Diakensvergadering met die geleentheid vir lede om ook 
minderheidsverslae in te dien. 

 
4.10 DAGBESTUUR VAN DIE KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE 

DIAKENSVERGADERING 
 
4.10.1 SAMESTELLING 
 
(i) Die Dagbestuur bestaan uit die 
 

(a) voorsitter 
 

(b) visevoorsitter 
 

(c) skriba 
 

(d) viseskriba 
 

(e) 'n persoon soos deur die Raad van Finansies aangewys 
 

(f) sekretaris van die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering. 

 

4.10.2 WERKWYSE 
 

(i) Die Dagbestuur kom, nadat die voorsitter en skriba met 
mekaar oorleg gepleeg het, byeen. 

 

(ii) Die Dagbestuur voer gesprekke 
 

(a) ter voorbereiding van die agenda van die Kommissie van 
die Algemene Diakensvergadering 
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(b) om opdragte wat van die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering ontvang is uit te voer 

 
(c) om probleemsituasies wat ontstaan het te bespreek, en 

voorstelle ter oplossing te formuleer. 
 

word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.7 SAMESTELLING EN WERK VAN DIE KOMITEE VIR 

DIAKONAAT 
 
4.7.1 Die Komitee vir Diakonaat se samestelling, werkopdrag en 

werkwyse word in 'n reglement uiteengesit. 
 
4.7.2 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering gee aan 

die Komitee vir Diakonaat besluitnemingsbevoegdheid oor 
barmhartigheidswerk en oor sinodale diakonale fondse. 

 
4.7.3 Die Komitee vir Diakonaat maak aanbevelings en doen 

verslag aan die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering. 

 

 
Ds WJJ Kok stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 57:  KERNKOMITEE:  DIAKONAAT  
 
RINGSVERGADERING 
 
SAMESTELLING 
 
* Ordinansie 4.2.1 (f) wat soos volg lui: 
 

4.2 RINGSVERGADERING 
 
4.2.1 SAMESTELLING 
 
(f) twee lede van die Nederduitsch Hervormde 

Sustersvereniging in elke gemeente, die maatskaplike 
werker(s) in die ringsverband, 'n verteenwoordiger van 
diakonale diensorgane in die ring, en 'n verteenwoordiger 
van die Algemene Diakensvergadering, wanneer daartoe 
uitgenooi met spreekreg 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.2 RINGSVERGADERING 
 
4.2.1 SAMESTELLING 
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(f) twee lede van die Nederduitsch Hervormde 
Sustersvereniging in elke gemeente, die maatskaplike 
werker(s) in die ringsverband, 'n verteenwoordiger van 
diakonale diensorgane in die ring, en 'n verteenwoordiger 
van die Komitee vir Diakonaat, wanneer daartoe uitgenooi 
met spreekreg 

 
* Ordinansie 4.2.2 (xxviii) wat soos volg lui: 
 

4.2.2 WERKOPDRAG 
 

Die ringsvergadering 
(xxviii) behandel die tersaaklike dele van die notule van die 

Algemene Diakensvergadering, en stel vas of die ter sake 
besluite uitgevoer is 

 
word geskrap. 

 
* Ordinansie 4.2.2 (xxxi) wat soos volg lui: 
 

4.2.2 WERKOPDRAG 
 

Die ringsvergadering 
 
(xxxi) vaardig een predikant en twee diakens af wat die 

ringsvergadering bygewoon het om sitting te neem op die 
Algemene Diakensvergadering 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 

4.2.2 WERKOPDRAG 
 

Die ringsvergadering 
 

(xxxi) sien toe dat twee kerkraadsvergaderings uit die ring diakens 
afvaardig na die Algemene Kerkvergadering. 

 
* Ordinansie 4.2.2. (xxxii) wat soos volg lui: 
 

4.2.2 WERKOPDRAG 
 

Die ringsvergadering 
 

(xxxii) gee verslag aan die Algemene Diakensvergadering oor 
barmhartigheidsdiens in die ring 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 

4.2.2 WERKOPDRAG 
 

Die ringsvergadering 
 

(xxxii) gee verslag aan die Komitee vir Diakonaat oor 
barmhartigheidsdiens in die ring. 
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* Ordinansie 4.2.2 (xxxiii) wat soos volg lui: 
 

4.2.2 WERKOPDRAG 
 

Die ringsvergadering 
 
(xxxiii) skakel, waar nodig, met owerheidsliggame oor 

barmhartigheidswerk, in oorleg met die Kommissie van die 
Algemene Diakensvergadering 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.2.2 WERKOPDRAG 

Die ringsvergadering 
 
(xxxiii) skakel, waar nodig, met owerheidsliggame oor 

barmhartigheidswerk, in oorleg met die Kommissie van die 
Algemene Kerkvergadering. 

 
* Ordinansie 4.2.3 (xv) wat soos volg lui: 
 

4.2.3 WERKWYSE 
 

Die ringsvergadering 
 
(xv) verkies nie lede van die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering en Algemene Diakensvergadering as lede 
van die ringskommissie nie 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.2.3 WERKWYSE 
 

Die ringsvergadering 
 
(xv) verkies nie lede van die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering as lede van die ringskommissie nie 
 

* Ordinansie 4.2.3 (xviii) wat soos volg lui: 
 

4.2.3 WERKWYSE 
 

Die ringsvergadering 
 
(xviii) reël watter afgevaardigde uit die ring 'n memorandum, 

studiestuk, voorstel, versoekskrif of beskrywingspunt wat 
vir deursending aanvaar is, tydens die Algemene 
Kerkvergadering of Algemene Diakensvergadering sal toelig 
en motiveer 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.2.3 WERKWYSE 
 

Die ringsvergadering 
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(xviii) reël watter afgevaardigde uit die ring 'n memorandum, 
studiestuk, voorstel, versoekskrif of beskrywingspunt wat 
vir deursending aanvaar is, tydens die Algemene 
Kerkvergadering sal toelig en motiveer. 

 

 
Ds WJJ Kok stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 58:  KERNKOMITEE:  DIAKONAAT  
 
ORDINANSIE 8:  OPSIG EN TUG 
 
* Ordinansie 8.1.1.3 wat soos volg lui: 
 

8.1 OPSIG 
 
8.1.1 BEVOEGDE OPSIGHOUDENDE VERGADERING 
 
8.1.1.3 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering hou 

opsig oor predikante, die lede van vergaderings van ampte 
op ringsvlak, lede van rade en komitees van die Algemene 
Kerkvergadering en van die Algemene Diakensvergadering, 
en oor lede van die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
8.1 OPSIG 
 
8.1.1 BEVOEGDE OPSIGHOUDENDE VERGADERING 
 
8.1.1.3 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering hou 

opsig oor predikante, die lede van vergaderings van ampte 
op ringsvlak, lede van rade en komitees van die Algemene 
Kerkvergadering. 

 
* Ordinansie 8.3 (iii) wat soos volg lui: 
 

8.3 VERGADERINGS MET TUGBEVOEGDHEID 
 

Die bevoegde vergaderings om 'n ondersoek te doen en tug 
uit te oefen is 

 
(iii) die Tugkomitee oor die Algemene Diakensvergadering, die 

Kommissie van die Algemene Diakensvergadering, 
predikante, lede van vergaderings van die ampte in die ring, 
lede van vergaderings van die rade van die Algemene 
Kerkvergadering en lede van die rade en komitees van die 
Algemene Diakensvergadering en die Kommissie van die 
Algemene Kerkvergadering. 
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word gewysig om soos volg te lees: 
 
8.3 VERGADERINGS MET TUGBEVOEGDHEID 
 

Die bevoegde vergaderings om 'n ondersoek te doen en tug 
uit te oefen is 

 
(iii) die Tugkomitee oor lede van vergaderings van die ampte in 

die ring, lede van vergaderings van die rade van die 
Algemene Kerkvergadering en die Kommissie van die 
Algemene Kerkvergadering. 

 
* Ordinansie 8.9.3 wat soos volg lui: 
 

8.9 BEROEP OP 'N BYKOMENDE VERGADERING 
 
8.9.3 'n Predikant, lede van die Algemene Diakensvergadering of 

die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering, lede 
van vergaderings van die ampte van 'n ring, vergaderings 
van rade van die Algemene Kerkvergadering of lede van 
rade of komitees van die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering en die Algemene Diakensvergadering wat 
deur die Tugkomitee skuldig bevind is, kan 'n beroep op die 
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering doen om die 
bevinding van die Tugkomitee te heroorweeg. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
8.9 BEROEP OP 'N BYKOMENDE VERGADERING 
 
8.9.3 'n Predikant, lede van vergaderings van die ampte van 'n 

ring, vergaderings van rade van die Algemene 
Kerkvergadering of lede van rade of komitees van die 
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering wat deur die 
Tugkomitee skuldig bevind is, kan 'n beroep op die 
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering doen om die 
bevinding van die Tugkomitee te heroorweeg. 

 

 
Ds WJJ Kok stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 59:  KERNKOMITEE:  DIAKONAAT  
 
ORDINANSIE 9.1:  TOESIG EN BEHEER 
 
* Ordinansie 9.1.1.5 wat soos volg lui: 
 

9.1 TOESIG EN BEHEER 
 
9.1.1 Die volgende vergaderings is verantwoordelik vir die 
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finansies, hulpbronne, bates en kerklike goedere onder 
hulle toesig en beheer: 

 
9.1.1.5 Die Algemene Diakensvergadering ten opsigte van sinodale 

barmhartigheidswerk. 
 
word geskrap. 
 

* Ordinansie 9.1.1.6 wat soos volg lui: 
 

9.1 TOESIG EN BEHEER 
 
9.1.1 Die volgende vergaderings is verantwoordelik vir die 

finansies, hulpbronne, bates en kerklike goedere onder 
hulle toesig en beheer: 

 
9.1.1.6 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ten 

opsigte van sinodale belange indien die Algemene 
Kerkvergadering nie in sitting is nie. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
9.1 TOESIG EN BEHEER 
 
9.1.1 Die volgende vergaderings is verantwoordelik vir die 

finansies, hulpbronne, bates en kerklike goedere onder 
hulle toesig en beheer: 

 
9.1.1.6 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ten 

opsigte van sinodale belange en sinodale 
barmhartigheidswerk indien die Algemene Kerkvergadering 
nie in sitting is nie. 

 
* Stel nommering reg. 
 
* Ordinansie 9.2.1.1 (v) wat soos volg lui: 
 

9.2 SINODALE FINANSIES, HULPBRONNE EN BATES 
 
9.2.1 KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE KERKVERGADERING 
 
9.2.1.1 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
 
(v) adviseer, indien nodig, kerkraadsvergaderings, 

ringsvergaderings, die Algemene Diakensvergadering, die 
Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging en die 
Algemene Kerkvergadering oor finansiële aangeleenthede. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
9.2 SINODALE FINANSIES, HULPBRONNE EN BATES 
 
9.2.1 KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE KERKVERGADERING 
 
9.2.1.1 Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
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(v) adviseer, indien nodig, kerkraadsvergaderings, 
ringsvergaderings, die Nederduitsch Hervormde 
Sustersvereniging en die Algemene Kerkvergadering oor 
finansiële aangeleenthede. 

 

 
Ds WJJ Kok stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.   
 

 
WYSIGINGS AAN ORDINANSIES OM OORWEEG TE WORD INDIEN DIE ADV 
BEHOU WORD 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 60:  KOMMISSIE VAN DIE ADV 
 
WYSIGING VAN ORDINANSIE 4.2.2 (xxxi) 
 
Ordinansie 4.2.2 (xxxi) wat soos volg lui: 
 

4.2.2 WERKOPDRAG 
Die ringsvergadering 

 
(xxxi) vaardig een predikant en twee diakens af wat die 

ringsvergadering bygewoon het om sitting te neem op die 
Algemene Diakensvergadering 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.2.2 WERKOPDRAG 
 

Die ringsvergadering 
 
(xxxi) vaardig een predikant en twee diakens af om sitting te neem 

op die Algemene Diakensvergadering. 
 

 
Motivering: 

 
* Soms is 'n diaken wat bekwaam is en bereid is om op algemene sinodale 

vlak te dien, nie afgevaardig of beskikbaar om die ringsvergadering by te 
woon nie. 

 
* Daar is geen soortgelyke verwysing dat ampsdraers wat deur kerkrade 

afgevaardig word, by die betrokke vergadering teenwoordig moet wees nie 
(vergelyk Ordinansie 4.1.2 (xxxi)). 

 
Ds GPJ Stoltz, die sekretaris van die Kommissie van die ADV, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
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BESKRYWINGSPUNT 61:  KOMMISSIE VAN DIE ADV 
 
WYSIGING VAN ORDINANSIE 4.2.3 (xv) 
 
Ordinansie 4.2.3 (xv) wat soos volg lui: 
 
4.2.3 WERKWYSE 
 

Die ringsvergadering 
 
(xv) verkies nie lede van die Kommissies van die Algemene 

Kerkvergadering en Algemene Diakensvergadering as lede van die 
ringskommissie nie 

 

word gewysig om soos volg te lees: 
 

4.2.3 WERKWYSE 
 

Die ringsvergadering 
 

(xv) verkies nie lede van die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering as lede van die ringskommissie nie. 

 

 

Motivering: 
 

* Omdat ringsvergaderings diakens afvaardig na die ADV, kan dit die 
diakonaat in die ring benadeel as 'n diaken nie meer op die ringskommissie 
kan dien nie. 

 

* Kontinuïteit en bekwaamheid ten opsigte van sinodale werk kan hierdeur 
benadeel word. 

 
Ds GPJ Stoltz, die sekretaris van die Kommissie van die ADV, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 62:  KOMMISSIE VAN DIE ADV 
 

WYSIGING VAN ORDINANSIE 4.7.3 (vii), (ix) EN (xi) 
 

Ordinansie 4.7.3 (vii), (ix) en (xi) wat soos volg lui: 
 
4.7 ALGEMENE DIAKENSVERGADERING 
 
4.7.3 WERKWYSE 
 

(vii) kies uit die aanwesige afgevaardigdes 'n voorsitter, visevoorsitter, 
skriba en viseskriba, met inagneming van die beginsel dat niemand 
meer as twee termyne na mekaar as voorsitter of skriba gekies sal 
word nie 
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(ix) kies ses bykomende lede uit die afgevaardigdes om saam met die 
voorsitter, visevoorsitter, skriba en viseskriba die Kommissie van 
die Algemene Diakensvergadering te vorm 

 
(xi) kies tien sekundi vir die Kommissie van die Algemene 

Diakensvergadering wat om die beurt gebruik kan word 
 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.7 ALGEMENE DIAKENSVERGADERING 
 
4.7.3 WERKWYSE 
 
(vii) kies uit die aanwesige afgevaardigde diakens 'n voorsitter, 

visevoorsitter, skriba en viseskriba, met inagneming van die 
beginsel dat niemand meer as twee termyne na mekaar as voorsitter 
of skriba gekies sal word nie 

 
(ix) kies ses bykomende lede uit die afgevaardigdes, waarvan minstens 

drie diakens moet wees, om saam met die voorsitter, visevoorsitter, 
skriba en viseskriba die Kommissie van die Algemene 
Diakensvergadering te vorm 

 
(xi) kies tien sekundi vir die Algemene Diakensvergadering, waarvan 

minstens vyf diakens moet wees. 
 

 
Motivering: 
 

Tot en met die 7de ADV was predikante nie verkiesbaar nie en het hulle nie 
stemreg gehad nie.  Die veranderinge aan die Kerkorde wat deur die 71ste AKV 
goedgekeur is, maak voorsiening daarvoor dat predikante stemreg het en 
verkiesbaar is.  Daar is egter geen aanduiding van getalleverhouding tussen 
predikante en diakens nie (anders as by die samestelling van die Kommissie van 
die AKV).  Hierdie wysiging poog om 'n gesonde getalleverhouding daar te stel. 

 

Ds GPJ Stoltz, die sekretaris van die Kommissie van die ADV, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 

 
KOMITEES VIR DIAKONAAT OP GEMEENTE- EN RINGSVLAK 

 
 

BESKRYWINGSPUNT 63:  KOMMISSIE VAN DIE ADV 
 
WYSIGING VAN ORDINANSIES 4.1.2 (xxi) EN 4.2.2 (xi) 
 
* Ordinansie 4.1.2 (xxi) wat soos volg lui: 
 

4.1.2 WERKOPDRAG 
 

Die kerkraad 
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(xxi) sien toe dat diakens afsonderlik vergader, indien daar 'n 
behoefte daarvoor is, om aandag te gee aan 
barmhartigheidsdiens, diakonale toerusting, diakonale 
diensgroepe, diakonale fondse en goedere waaruit 
hulpbehoewendes versorg word, en enige ander 
aangeleentheid wat aan die diakens opgedra is, en neem 
verder kennis van die besprekings op so afsonderlike 
vergaderings van diakens 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
4.1.2 WERKOPDRAG 
 

Die kerkraad 
 
(xxi) sien toe dat 'n Komitee vir Diakonaat saamgestel word om 

aandag te gee aan barmhartigheidsdiens, diakonale toerusting, 
diakonale diensgroepe, diakonale fondse en goedere waaruit 
hulpbehoewendes versorg word, en enige ander 
aangeleentheid wat aan die diakens opgedra is, en neem 
verder kennis van die besprekings op sodanige afsonderlike 
vergaderings van diakens. 

 
* Ordinansie 4.2.2 (xi) wat soos volg lui: 
 

4.2.2 WERKOPDRAG 
 

Die ringsvergadering 
 
(xi) roep, indien nodig, komitees in die lewe, en stel toepaslike 

reglement(e) van orde op, mits dit nie in stryd is met die 
Kerkorde nie 

 
word gewysig om soos volg te lees: 

 
4.2.2 WERKOPDRAG 
 
 Die ringsvergadering 
 
(xi) sien toe dat 'n ringskomitee vir diakonaat saamgestel word, 

roep, indien nodig, ander komitees in die lewe, en stel 
toepaslike reglemente op. 

 

 
Motivering: 
 
Die samestelling van diakonale komitees op gemeente- en ringsvlak kan daartoe 
bydra om die voortgang van barmhartigheidswerk te verseker. 

 
Ds GPJ Stoltz, die sekretaris van die Kommissie van die ADV, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
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4.2.8  NHKA PREDIKANTEAFTREEFONDS 
 

 
Die verslag word aanvaar. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 66:  RING VAN OOS-KAAPLAND 
 
WERKGEWERSBYDRAE TOT 'N PREDIKANT SE PENSIOENFONDS 
 
Pensioenfondsbydraes vir predikante word deur gemeentes gemaak waar 
die predikant wel 'n lid van die Pensioenfonds is.  Werkgewersbydraes 
word nie langer verdeel tussen al die gemeentes van die Kerk nie, maar 
elke gemeente is self vir die werkgewersbydrae tot 'n predikant se 
pensioenfonds verantwoordelik. 

 

 
Motivering: 
 
Die Ring van Oos-Kaapland is ernstig bekommerd daaroor dat in 'n ring waar 
daar net deeltydse predikante is, alle gemeentes in die ring nog steeds bydraes 
aan die pensioenfonds moet maak.  Hierdie predikante behoort nie aan die Kerk 
se pensioenfonds nie en trek daarom geensins voordeel uit die bydraes wat 
hierdie gemeentes tot die pensioenfonds maak nie.  Dit hou byvoorbeeld in dat 'n 
gemeente soos Oos-Londen reeds 'n bedrag van ongeveer R184 800.00 tot die 
pensioenfonds oor 'n periode van sewe jaar bygedra het, maar waarvan die 
predikant in 'n deeltydse werkruimte geen voordeel ooit sal trek nie. 
 
Die ring verstaan dat die status quo bestaan as gevolg van 'n vorige tyd in die 
Kerk toe daar nog voltydse predikante in oorvloed was, en die Kerk toe 'n besluit 
geneem het om kollektief verantwoordelikheid vir die werkgewersbydrae tot die 
pensioenfonds te aanvaar.  Met die huidige omstandighede kan dit egter nie 
meer dieselfde werk nie.  Die Kerkorde bepaal dat die opdraggewende 
vergadering vir die versorging van 'n predikant verantwoordelik is (Orde 3.5 en 
3.6).  Waarom dan hierdie dispariteit in pensioenfondsbydraes?  Hierdie bydrae 
bevoordeel nou slegs voltydse predikante van die Kerk wat beteken dat kleiner 
gemeentes ook nou die las moet dra van groter gemeentes, terwyl hulle reeds 
onder groot ekonomiese druk verkeer. 
 
Die argument kan gevoer word dat deeltydse predikante ook van die 
pensioenfonds op 'n verminderde basis deel kan wees, maar die realiteit van 
deeltydse predikante is dat hulle dikwels nie oor die lewensmiddele beskik om 
wel so 'n voorsiening te kan maak nie.  Hierdie is 'n tendens wat nie net eie en 
uniek aan die Kerk is nie, maar gesien word as een van die groot tekortkominge 
van 'n arbeidsmark wat al hoe meer van kontrakpersoneel gebruik maak.  Lees 
mens nuusberigte, is dit vol van opinies van ekonome wat meen dat millennials 
nie genoeg vir hulle aftrede spaar nie, hoogs waarskynlik omdat hulle dit nie kan 
bekostig nie.  Dit is gewoonlik hierdie geslag wat juis in sodanige tipe betrekkinge 
aangestel word.  Lewenskoste word ongelooflik hoog en dit word bevind dat 
afbetaling aan studieskuld, die aankoop van 'n eerste woning en tydelike 
indiensnemingskontrakte van die groot redes is waarom daar nie méér vir aftrede 
gespaar word nie.  Die uiteinde is dat wanneer iemand 'n keuse moet maak 
tussen om net van dag tot dag te oorleef en om te spaar vir die toekoms, brood 
en botter eerste voorkeur geniet. 
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Nietemin is die beweging in die Kerk na 'n vaste bydraeskema meer in lyn met 
die gebruik dat die werkgewer gelykmatig bydra tot die pensioenfonds as 'n 
werkgewer.  In hierdie geval is dit die gemeente wat verantwoordelik is vir die 
werkruimte van 'n predikant, aldus Orde 3.5 en 3.6.  Dit maak glad nie sin dat die 
Kerk aan die een kant na 'n vaste bydraeskema beweeg en vir die werkgewer op 
hierdie manier 'n besparing teweeg bring, maar aan die ander kant nog die koste 
afskuif op gemeentes waarvan die predikante nie eens 'n deel vorm van die 
skema nie.  Dit is hier waar die ring 'n ernstige dispariteit raaksien en dit wil 
uitwys.  Dit is daarom dat die bogenoemde beskrywingspunt geformuleer is om 
toe te sien dat gemeentes slegs verantwoordelik is vir kostes vir werkruimtes wat 
hulle self geskep het.  Die opdraggewende vergadering behoort daardie 
verantwoordelikheid te dra.  Dit is meer regverdig as om te verwag dat kleiner, 
sukkelende gemeentes mede-verantwoordelikheid moet aanvaar vir iets waaraan 
hulle eintlik in effek geen deel het nie, en eintlik neerkom op 'n ernstige 
ekonomies-etiese dilemma. 
 
Ds CP van der Walt, die skriba van die Ring van Oos-Kaapland, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die volgende amendement gestel deur ds A Oberholzer en gesekondeer 
deur oudl DL Diedericks, word aanvaar: 
 
* Die Kommissie van die AKV, in oorleg met die Bestuursraad van die 

NHKA Predikanteaftreefonds, stel ondersoek die in na wyses hoe 
om deeltydse predikante, wat nie bydraende lede van die 
Pensioenfonds is nie, te help om bydraende lede te word. 

 
* Indien enigsins moontlik en haalbaar, moet dit so spoedig moontlik 

geïmplimenteer word. 
 
* Die proses geskied in samewerking met die predikant en die 

kerkraad. 
 

 
Motivering: 
 
* Verskeie predikante is in deelsorg. 
 
* Sommige het wel 'n addisionele inkomste, maar is steeds nie in staat om 

bydraes te lewer nie. 
 
* Finansiële onsekerheid skep verdere spannning. 
 
* Tans word bydrae tot die Pensioenfonds gemaak deur al die gemeentes,  

maar nie al die predikante deel in die voordeel van die bydraes nie. 
 

2.2.9.2 Raad vir Kerkregtelike Advies 
 

 
Die verslag word aanvaar. 
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(i) Verkiesing van die Raad vir Kerkregtelike Advies 
 
 Ordinansie 4.4.4 (xii)(d) verwys: 
 

Die Algemene Kerkvergadering 
 
(x)  kies tydens die sitting uit afgevaardigdes en persone wat nie lede van 

die vergadering is nie 
 

(d)  vyf persone om op die Raad vir Kerkregtelike Advies te dien waarvan 
minstens drie predikante is.  Hierdie raad het reg tot koöptering. 

 

 
Die volgende persone word verkies: 
 
* Oudl JD Fourie 
* Dr RJ Jones 
* Dr E le Roux 
* Dr C Pretorius 
* Dr BJ van Wyk.   
 

 
 
BESKRYWINGSPUNT 67:  RAAD VAN FINANSIES 
 
ONTTREKKING UIT DIE FONDS VIR SINODALE DIENSLEWERING 
 
Die Raad van Finansies kry magtiging om die maksimum bedrag van R2 
000 000.00 uit die Fonds vir Sinodale Dienslewering te onttrek indien daar 
tekorte ontstaan wat die gevolg is van die bydrae wat gemaak is om die 
omskakeling van die Pensioenfonds na 'n vastebydraefonds te bekostig. 

 

 
Motivering: 
 
Die 71ste AKV het met die skep van die Fonds vir Sinodale Dienslewering besluit 
dat slegs die AKV mag besluit oor die aanwending van die Fonds.  Dit was 'n 
goeie besluit, aangesien die Fonds so veel as moontlik toegelaat moet word om 
ter wille van die toekomstige verligting ten opsigte van sinodale offergawes, te 
groei. 
 
Die Raad van Finansies het in die tussentyd soveel as moontlik onvoorsiene 
kostes (soos die R2 000 000.00 bydrae om die oorskakeling van die 
Pensioenfonds van 'n vaste-voordeelfonds na 'n vaste-bydraefonds moontlik te 
maak, asook bydraes tot regskostes ten opsigte van die litigasieproses) uit sy 
lopende rekening te bekostig.  Dit plaas die lopende rekening onder druk.  Die 
Raad voorsien nie dat dit nodig sal wees om die druk uit die Fonds vir Sinodale 
Dienslewering te verlig nie, maar die Raad se kapasiteit om enige verdere 
onvoorsiene uitgawes te bekostig is nou beperk.  In die lig daarvan vra die Raad 
vir die vergunning om, indien nodig, 'n maksimum van R2 000 000.00 uit die 
Fonds te onttrek.  Die enigste ander alternatief is om daarvoor by gemeentes te 
hef, maar dit wil die Raad nie graag doen nie. 
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Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 
4.2.8.1 Prosedure by aansoek vir medies-ongeskiktheid 

 

 
Die verslag word aanvaar. 
 

 
4.2.8.2 Verkiesing van persone op die Bestuursraad van die NHKA 

Predikanteaftreefonds wat die NHKA Predikanteaftreefonds behartig 
 
Ordinansie 444 (xii)(b) verwys: 
 

Die Algemene Kerkvergadering 
 
(x)  kies tydens die sitting uit afgevaardigdes en persone wat nie lede van 

die vergadering is nie 
 
(b) drie persone en twee sekundi, soos vereis deur die reëls van die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Predikanteaftreefonds, op 
die Bestuursraad wat die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 
Predikanteaftreefonds behartig as werkgewersverteenwoordigers. 

 

 
Die volgende persone word as werkgewerslede verkies: 
 
* Mnr Phillip Bester 
* Mnr Rob Harvie 
* Mnr Pieter Terreblanche. 
 
Die Ledevergadering het die volgende persone as verteenwoordigers van 
die werknemers aangewys: 
 
* Dr EB Marran 
* Ds FB Sneygans 
* Ds HP van den Berg. 
 
Dr T van Wyk is as sekundus werknemerverteenwoordiger verkies. 
 

 
4.3 BESKRYWINGSPUNTE WAT MET KERKORDEWYSIGINGS VERBAND HOU 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 69:  RING VAN VEREENIGING 
 
OMSKRYWING VAN BENOEMING IN DIE KERKORDE 
 
Die AKV gee opdrag dat 'n omskrywing van die gebruik van 'n benoeming 
in die Kerkorde opgeneem word, wat insluit riglyne vir die omskrywing 
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van die besondere taak, wie benoem mag word en tydperk van 
benoeming. 
 

 
Motivering: 
 
* Daar word slegs in die Kerkorde verwys na 'n benoeming in die Akte van 

Benoeming vir 'n Besondere Opdrag. 
 
* Geen verdere verwysings kom in die huidige Kerkorde voor nie. 

 
Ds DJB Serfontein stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die volgende amendement gestel deur ds L Geel en gesekondeer deur dr 
RJ Jones, word aanvaar: 
 
Die vergadering gee opdrag dat die Raad vir Kerkregtelike Advies die 
begrip benoeming in die Kerkorde nagaan en wysigings aanbeveel indien 
nodig. 
 
Die Kommissie van die AKV handel die aangeleentheid af. 
 

 
 

BESKRYWINGSPUNT 70:  KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 

VERSOEK VAN 'N PREDIKANT OM KRAGTENS ORDINANSIE 3.2.14.2 VAN 
'N GEMEENTE LOSGEMAAK TE WORD 
 

Ordinansie 3.2.3.2 (vi) wat soos volg lui: 
 

3.2.3.2 Afskaling en losmaking 
 

(vi) Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering maak in die 
Kerk bekend dat die predikant beroepafwagtend is. 

 

word gewysig om soos volg te lees: 
 

(vi) Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering kan die 
betrokke predikant oproep vir gesprek om die predikant se 
kennis, kerklike betrokkenheid en vaardigheid te beoordeel. 

 
(vii) Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering kan die 

predikant na afloop van die gesprek vir verdere opleiding of 
begeleiding verwys voordat die predikant 'n volgende beroep 
mag aanvaar. 

 
(viii) Indien die predikant gereed is om 'n volgende beroep te aanvaar, 

maak die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering in die 
Kerk bekend dat die predikant beroepafwagtend is. 

 

Ordinansie 3.2.7 wat soos volg lui: 
 
3.2.7 PREDIKANTE MET AMPSVOORREG 
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(i) Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering mag enige 
predikant met ampsvoorreg oproep tot gesprek met betrekking 
tot kerklike betrokkenheid en teologiese kennis. 

 
(ii) Indien die kennis van so 'n predikant nie na wense is nie, word 

die predikant deur die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering vir verdere opleiding verwys. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
3.2.7 PREDIKANTE MET AMPSVOORREG 
 

(i) Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering kan 
enige predikant met ampsvoorreg oproep tot gesprek met 
betrekking tot kerklike betrokkenheid, teologiese kennis, of 
toepaslike vaardighede. 

 
(ii) Indien die predikant se kerklike betrokkenheid, kennis of 

vaardighede nie na wense is nie, word die predikant deur 
die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering vir 
verdere opleiding of begeleiding verwys. 

 

Ordinansie 3.2.14.2 (vii) tot (x) wat soos volg lui: 
 

3.2.14.2 Losmaking van 'n gemeente by ooreenkoms 
 

(vii) Die kerkraad, ringskommissie of opsighoudende liggaam word 
van die besluit in kennis gestel. 

 

(viii) Predikante wat versoek om losgemaak te word, onderteken 
terselfdertyd 'n onderneming om geen eise teen die gemeente of 
die Kerk in te stel nie.  Indien die versoek om losmaking 
toegestaan word, word so 'n vrywaring ingesluit in enige 
ooreenkoms wat met die losmaking gepaard gaan. 

 
(ix)  Indien losmaking van die gemeente met behoud van 

ampsvoorreg geskied, word die predikant in die Kerk beroepbaar 
gestel. 

 
(x) 'n Predikant wat deur die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering van sy of haar gemeente losgemaak word, is nie 
dadelik na dieselfde gemeente beroepbaar nie. 

 

word gewysig om soos volg te lees: 
 

(vii) Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering kan die 
betrokke predikant oproep vir gesprek om die predikant se 
kennis, kerklike betrokkenheid en vaardigheid te beoordeel. 

 
(viii) Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering kan die 

betrokke predikant na afloop van die gesprek vir verdere 
opleiding of begeleiding verwys voordat die predikant 'n 
volgende beroep mag aanvaar. 

 
(ix) Die kerkraad, ringskommissie of opsighoudende liggaam word 
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van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering se besluit 
in kennis gestel. 

 
(x) Predikante wat versoek om losgemaak te word, onderteken 

terselfdertyd 'n onderneming om geen eise teen die gemeente of 
die Kerk in te stel nie.  Indien die versoek om losmaking 
toegestaan word, word so 'n vrywaring ingesluit in enige 
ooreenkoms wat met die losmaking gepaard gaan. 

 
(xi) 'n Predikant wat deur die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering van sy of haar gemeente losgemaak word, is nie 
dadelik na dieselfde gemeente beroepbaar nie. 

 
(xii) 'n Predikant wat deur die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering van sy of haar gemeente losgemaak word, kan 
met instemming van die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering weer beroep word. 

 
(xiii) 'n Gemeente wat wil beroep nadat 'n predikant van die gemeente 

losgemaak is, kan met instemming van die Kommissie van die 
Algemene Kerkvergadering weer 'n predikant beroep. 

 

 
Motivering: 
 
Die Kommissie van die AKV bied graag die volgende voorstelle vir wysigings van 
die Kerkorde aan wat dit moontlik sal maak dat 'n predikant met behoud van 
ampsvoorreg losgemaak word, maar dat die Kommissie van die AKV 
voorwaardes kan stel voordat 'n predikant weer 'n beroep na 'n volgende 
gemeente mag aanvaar. 
 
Dr WC van Wyk, die sekretaris van die Kommissie van die AKV, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 71:  KOMMISSIE VAN DIE AKV 
 
BEROEP VAN PREDIKANT OF PROPONENT 
 
Ordinansie 3.2.4 (i) tot (iv) wat soos volg lui: 
 
3.2.4 BEROEP VAN PREDIKANT OF PROPONENT 
 
(i)  Beroepswerksaamhede neem 'n aanvang so gou doenlik na 

kennisname dat die predikantswerkruimte vakant gaan raak, maar 
nie later nie as een maand nadat die predikantswerkruimte vakant 
geraak het. 

 
(ii)  Alle predikante en proponente is beroepbaar. 
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(iii)  Die ringskommissie kan op versoek van die kerkraad verlof gee om 
vir hoogstens drie maande nadat die werkruimte vakant geword het, 
nie te beroep nie.  Indien enige verdere uitstel om te beroep benodig 
word, word dit in oorleg met die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering gedoen. 

 
(iv)  Die ringskommissie kan, na oorleg met die Moderamen en die 

betrokke kerkraad, besluit dat die gemeente vir hoogstens 90 dae 
nie mag beroep nie sodat strategiese beplanning van 
ringsgemeentes gedoen kan word wat as riglyn vir die gemeente 
kan dien wanneer die gemeente beroep. 

 
word gewysig om soos volg te lees: 
 
3.2.4 BEROEP VAN PREDIKANT OF PROPONENT 

 
(i) Beroepswerksaamhede neem 'n aanvang so gou doenlik na 

kennisname dat die predikantswerkruimte vakant gaan raak. 
 

(ii) Alle predikante en proponente is beroepbaar. 
 

(iii) Die ringskommissie kan, na oorleg met die Moderamen, op versoek 
van die kerkraad verlof gee om nie 'n predikant te beroep nie mits 
die gemeente se bedieningsplan voldoende voorsiening maak vir 
alle fasette van die gemeente se werk.  
 

(iv) Die ringskommissie kan, na oorleg met die Moderamen en die 
betrokke kerkraad, besluit dat die gemeente vir 'n bepaalde tyd nie 
mag beroep nie sodat strategiese beplanning van ringsgemeentes 
gedoen kan word wat as riglyn vir die gemeente kan dien wanneer 
die gemeente beroep. 

 

 
Motivering: 

 
Tans laat die Kerkorde die indruk dat 'n gemeente 'n predikant (voltyds, deeltyds 
of by wyse van 'n benoeming vir 'n periode van hoogstens 12 maande) moet 
beroep om die gemeente se bedieningsplan tot uitvoer te bring.  Indien 'n 
ringskommissie egter daarvan oortuig is dat 'n kerkraad self vir die belangrikste 
fasette van die gemeente se bediening verantwoordelikheid kan aanvaar en 
slegs van besoekende predikante gebruik maak, behoort die ringskommissie, na 
oorleg met die Moderamen, toestemming te kan verleen dat die kerkraad nie 'n 
predikant hoef te beroep nie.  Net so moet die ringskommissie, na oorleg met die 
Moderamen, verseker dat 'n gemeente nie 'n beroep uitbring wanneer 
strategiese beplanning in samehang met ander gemeentes eers gedoen behoort 
te word nie. 
 
Die wysiging wil verder verseker dat die breër belang van die bediening deur die 
betrokkenheid van die ringskommissie en die inspraak van die Moderamen 
gedien word. 
 
Dr WC van Wyk, die sekretaris van die Kommissie van die AKV, stel die 
beskrywingspunt. 
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Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 

4.4 BESKRYWINGSPUNTE WAT NIE VERBAND HOU MET VERSLAE NIE 
 

 
BESKRYWINGSPUNT 72:  RAAD VAN FINANSIES 
 
HANDELING MET EIENDOM 

 
1. Die AKV bevestig die kerkordelike voorskrif dat gemeentes die 

advies van die ringskommissie en die Raad van Finansies inwin 
sodra hulle begin oorweeg om met eiendom te handel. 

 

2. 'n Gemeente wat oorweeg om met eiendom te handel, begin 
onverwyld 'n inklusiewe konsultasieproses wat insluit dat 

 

* die kerkraad in gesprek tree met die ringskommissie en die 
Bestuurskomitee sodra die gemeente vir die eerste maal begin 
oorweeg om met eiendom te handel. 

 

* die kerkraad 'n nuwe gemeentelike bedieningsplan aan die 
ringskommissie voorlê wat uiteensit hoe die handeling met 
eiendom die gemeente se bediening oor die medium- en 
langtermyn kan affekteer. 

 

* die kerkraad voorstelle vir die sinvolle aanwending van 
opbrengste uit die verkoop van eiendomme (in die geval van 
samesmeltings, of samewerking met ander gemeentes of 
kerke, ensovoorts) vir oorweging aan die ringskommissie, 
Bestuurskomitee en gemeentevergadering voorlê. 

 

* die ringskommissie 'n strategiese plan vir volhoubare 
bediening in die ring aan die kerkraad en gemeentevergadering 
voorhou. 

 

* die gemeente skriftelik aan die ringskommissie en 
Bestuurskomitee redes verskaf indien die 
gemeentevergadering, na afloop van hierdie inklusiewe 
proses, besluit om nie die aanbevelings van die 
ringskommissie en/of Bestuurskomitee te aanvaar nie. 

 

3. Die Moderamen handel met gemeentes wat nie die voorskrif volg 
nie. 

 

 

Motivering: 
 

Die Kerkorde het in die oog dat die groter, breër belang van die Kerk deur elke 
gemeente en ring van die Kerk gedien moet word, al lê die finale besluit oor 
eiendom steeds by 'n gemeentevergadering.  Die eenheid en band met die Kerk 
word verder hierdeur bevestig en bevorder.  Om dít te verseker is dit nodig dat 
die gees van die Kerkorde se voorskrifte oor die verhandeling van eiendom 
eerbiedig word sodat daar telkens in die beste belang van die Kerk oor die 
langtermyn gehandel word. 
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Ordereël 9 van die Kerkorde handel oor kerklike goedere, en begin met die 
volgende betekenisvolle aanhef: 
 

Deur die goedheid van God ontvang die Kerk stoflike middele om sy 
roeping uit te voer. 
 

Die Kerk moet op verantwoordelike wyse toesig en beheer oor sy 
hulpbronne en bates uitoefen. 

 

Verder bepaal die Kerkorde dat die gemeentevergadering met meerderheid van 
stem oor die beskikking, aanskaf of vervreemding van vaste eiendomme besluit 
(Ordinansie 2.5.2 (vi)).  Die kerkraad win skriftelike advies vanaf die 
ringsvergadering en Raad van Finansies in, en lê dit aan die 
gemeentevergadering voor in verband met 'n voorneme om enige eiendom, 
insluitende geboue van historiese betekenis, te koop, te vervreem of 'n gebou op 
te rig of te sloop voordat die gemeentevergadering daartoe magtiging gegee het 
en die besluit uitgevoer word (Ordinansie 4.1.2 (xxxv)). 
 

Die ringsvergadering, op sy beurt, adviseer die Raad van Finansies oor die 
stoflike belange binne gemeentes, die ring en in sinodale verband wanneer hulle 
daartoe versoek word (Ordinansie 4.2.2 (xvii)).  Daarby bepaal Ordinansie 
9.2.2.2: 
 

(ii) Gemeentes nader die tersaaklike ringskommissie en die Kommissie 
van die Algemene Kerkvergadering vir advies insake die belegging 
van die fondse, asook die koop, vervreemding, oprigting, beswaring 
of sloping van enige vaste eiendom van die gemeente alvorens 
daarmee gehandel word. 

 

(iii) Ringe nader die tersaaklike ringskommissie en die Kommissie van 
die Algemene Kerkvergadering vir advies insake die belegging van 
die fondse, asook die koop, vervreemding, oprigting, beswaring of 
sloping van enige vaste eiendom van die ring alvorens daarmee 
gehandel word. 

 

Dit hou in dat daar voldoende gesprek tussen al die rolspelers (kerkraad, 
ringskommissie en die Bestuurskomitee as verteenwoordiger van die Raad van 
Finansies en die Kommissie van die AKV) moet plaasvind vóórdat die 
gemeentevergadering enige besluit oor die aankoop, vervreemding, 
heraanwending of herbou van gemeentelike eiendom neem. 
 

Die NHKA beleef voortgaande lidmaatvermindering.  Die getal belydende lidmate 
van die Hervormde Kerk is tans die helfte van wat dit 30 jaar gelede was, terwyl 
ons gemiddelde ouderdom daarop dui dat dié tendens nog 'n tyd lank sal 
voortduur.  Terwyl die getal lidmate afneem, is daar tans nog nie 
noemenswaardig minder gemeentes in die Kerk as 30 jaar gelede nie.  
Laasgenoemde het tot gevolg dat werkkragte in die Kerk yl versprei is, en dat 
gemeentes se vermoë om selfstandig te funksioneer toenemend onder druk kom. 
 

Dit is noodsaaklik dat die Kerk op alle vlakke proaktief moet handel om 
effektiewe bediening aan lidmate en die breër gemeenskap te verseker.  Die 
bediening moet oor die langtermyn volhoubaar wees, en nie die 
langtermynbediening in gevaar stel deur handelinge wat slegs op die kort- of 
mediumtermyn voordeel inhou nie.  Net so moet hierdie bediening ook die belang 
van die hele Hervormde Kerk op die hart dra en nie net die belang van die 
plaaslike gemeente nie. 
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Ongelukkig word ringskommissies en die Bestuurskomitee dikwels eers ter elfder 
ure in kennis gestel van 'n gemeente se voorneme om met eiendom te handel.  
Dan word die aanvra van advies slegs 'n formele handeling wat volgens die 
Kerkorde afgehandel word, sonder dat diepgaande gesprekke met almal wat 
daarby belang het, oor die voortgang van die bediening en die breër 
langtermynbelang van die Kerk, gevoer word. 
 

Hierdie beskrywingspunt wil indringende gesprekvoering tussen die plaaslike 
gemeente en die breër Kerk verseker om uitvoering te gee aan die gees van die 
Kerkorde, en om die beste belang van die Kerk se bediening oor die langtermyn 
te dien. 
 

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

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 73:  RING VAN TRICHARDTSFONTEIN 
 

SINODALE OFFERGAWES EN LIDMAATGETALLE 
 

Is dit regverdig om van gemeentes te verwag om 'n bydrae tot die 
sinodale offergawe te maak wanneer hulle veg om oorlewing? 
 

 
Motivering: 
 
Ons ervaring is dat die sinodale offergawe as skuld voorgehou word en 
sukkelende gemeentes se fokus verskuif om eerder skuld te betaal as bediening 
te herskep.  Lidmaatgetalle bly 'n groot probleem in hierdie situasie.  Wanneer 
gemeentes in krisis goeie sensus doen, het dit gewoonlik 'n impak op die syfer 
vir bepaling van sinodale offergawes.  Wanneer is 'n gemeente dan 'n 
gemeente?  Indien sinodale verpligtinge nagekom word? 
 
Ds M Pretorius, die skriba van die Ring van Trichardtsfontein, rig die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word teruggetrek. 
 

 

 

BESKRYWINGSPUNT 74:  RAAD VAN FINANSIES 
 

GEMEENTELIKE ONDERSTEUNINGSFONDS 
 

'n Gemeentelike Ondersteuningsfonds word geskep.  R400 000.00 van die 
renteverdienste van die Fonds vir Sinodale Dienslewering word in die 
2020/21 finansiële jaar in die Fonds gestort, en daarna inflasionêr 
aangepas. 
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Motivering: 
 

By 'n werkwinkel wat die Raad van Finansies op 6 Augustus 2018 aangebied 
het, het dit duidelik geword dat daar groot behoefte by sommige gemeentes 
bestaan vir ondersteuning ten opsigte van gewone lopende kostes.  Die 
uitfasering van die Fonds vir Gemeenteopbou het 'n leemte ten opsigte hiervan 
gelaat.  Die Gemeentelike Ondersteuningsfonds het ten doel om hierdie 
gemeentes by te staan.  Die Bestuurskomitee neem besluite oor aansoeke en 
doen verslag aan die Raad van Finansies. 
 

Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar. 
 

 
 

BESKRYWINGSPUNT 75:  RAAD VAN FINANSIES 
 

BEËINDIGING VAN KERKGELDSTELSEL 
 
Die Kerkgeld vir Kerkwerkstelsel word in sy geheel beëindig.  Die 
beleidstuk vir gemeentelike beleggings bly steeds geldig. 

 

 

Motivering: 
 

* Die aanvanklike doel met die totstandkoming van die Kerkgeld vir 
Kerkwerkstelsel het met die loop van tyd uitgedien geraak.  Die Kerk leen 
nie meer by haarself geld om kerkgeboue op te rig, pastorieë te bou of 
motorskemas te bedryf nie.  Dit het nou bloot 'n beleggingsinstrument 
geword. 

 

* Sedert die AKV besluit het dat gemeentes surplusfondse ook elders mag 
belê, is daar heelwat gemeentes wat beleggings buite die stelsel maak wat 
meer geskik is vir die bepaalde gemeente se behoefte. 

 
* Die finansiële markte is die afgelope aantal jare geweldig onbestendig.  Dit 

maak die bestuur van beleggings baie moeilik en plaas die Raad van 
Finansies op risiko, aangesien tekorte kan ontstaan op die ooreengekome 
rentekoerse aan gemeentes. 

 

* Die feit dat die Raad onderneem het om rentekoerse ten minste 
kompeterend met dié van geldmarkte te hou, maar dat gemeentes se geld 
op 'n daggeld basis beskikbaar is, maak die probleem soveel groter. 

 
* Die bedryf van die stelsel plaas ook groot druk op die kapasiteit van die 

Kerk se administrasie- en kundigheidsvermoë. 
 

* Die Raad van Finansies is egter steeds bereid om gemeentes wat nie oor 
die nodige kundigheid beskik nie, by te staan en van advies te bedien om 
hulle oortollige fondse verantwoordelik te belê. 

 

* Indien die beskrywingspunt aanvaar word bepaal die Raad van Finansies 
die werkwyse waarlangs die stelsel beëindig word. 
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Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die volgende amendement gestel deur ds APJ Beukes en gesekondeer 
deur dr GJ Malan, word aanvaar: 
 
* Gemeentes word versoek om vir solank dit moontlik is, deel te bly 

van die Kerkgeld vir Kerkwerkstelsel. 
 
* Die Raad van Finansies verbind hom nie tot 'n vaste rentekoers nie, 

maar onderneem om die beste rentekoers te beding binne die 
beleggingsbeleid van die Raad. 

 
* Die Raad van Finansies belê hoofsaaklik in kontantinstrumente om 

sodoende risiko's te beperk. 
 
* Waar gemeentes vir 'n langer termyn wil belê, dui hulle dit so aan en 

sal die Raad ander beleggingsmoontlikhede ondersoek met hoër 
opbrengste maar met die minimum risiko's. 

 

 
Motivering: 
 

* Die 71ste AKV het reeds besluit dat gemeentes hulle surplusfondse buite 
die Kerkgeldstelsel kan belê indien hulle dit so verkies. 

 

* Nie alle gemeentes beskik oor die nodige kundigheid om sulke beleggings 
verantwoordelik te doen nie. 

 

* Selfs al het gemeentes die vermoë om hulle eie beleggings te hanteer, 
bied die groter beleggingsbedrag van al die gemeentes saamgevoeg ook 
baie meer bedingingsmag met die onderhandeling vir hoër rentekoerse. 

 

* Die kundigheid van die finansiële adviseurs wat die beleggings van die 
Kerk hanteer, asook die kundigheid opgesluit in die Beleggingskomitee, 
beperk die risiko's vir die gemeentes. 

 

---oOo--- 
 

Die volgende mosie gestel deur ds JZ Britz en gesekondeer deur oudl DJ 
Bloem, word aanvaar: 
 

Hiermee versoek ons dat Beskrywingspunt 77 eerste gehanteer sal word voor 
Beskrywingspunt 76. 
 

Motivering: 
 

Beskrywingspunt 77 se motivering is noodsaaklik om aangehoor te word vir 'n 
sinvolle bespreking en besluit. 
 

---oOo--- 
 

 

BESKRYWINGSPUNT 77:  RING VAN NOORD-KAAPLAND (KURUMAN- 
KOMBINASIE 
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SENTRALE VERGOEDING VAN PREDIKANTE 
 

Die AKV versoek die Raad van Finansies om dringend die saak van 
sentrale vergoeding van predikante deur middel van heffings te 
herondersoek, en om 'n studiestuk aan die volgende AKV voor te lê vir 
besluit. 
 

 

Motivering: 
 

Missie 
 

Om werklik kerk van Christus te wees deur te fokus op 
 

* viering. 
* gemeenskap. 
* diens. 
* getuienis. 
 
Daarom wil die NHKA se gemeenskap van gelowiges ons geloof in Jesus 
Christus in woord en lied vier, mense dien en van die verlossing in Christus 
getuig. 
 
Op hierdie weg sal ons deurgaans die volgende waardes aanhaal: 
 
* Nederigheid in ons lewe voor God. 
* Nugterheid in ons omgang met die Woord. 
* Menslikheid in ons verhoudings met mekaar en ander mense. 
 
Dit wil ons nastreef deur 
 
* gehoorsame uitleef van die Woord. 
* deurleefde en eietydse prediking. 
* entoesiastiese uitdra van die evangelie. 
* visioenêre leierskap op alle terreine. 
* liefdevolle ondersteuning van alle mense in nood. 
* op die uniekheid van Christus en sy kerk te fokus. 
 
Teologiese nadenke 
 
1. Inleiding 
 

'n Baie goeie metafoor, om na die band en onderlinge verantwoordelikheid 
van die Kerk se gemeentes en gelowiges teenoor mekaar te illustreer, sou 
dié van 'n bosbouplantasie wees.  'n Plantasie bestaan uit verskillende 
bome, soortgelyk, maar nie identies nie, afsonderlik elkeen 'n boom, maar 
eers saam in die kollektiewe verhouding, 'n plantasie.  So is dit met die 
Kerk gesteld.  Elke gemeente is uniek, selfstandig kerk op 'n gegewe tyd 
en plek, maar in belydenis en Kerkorde, visie en missie, deel van die 
NHKA.  Die gevaar bestaan altyd in die kollektiewe kerk dat daar so in die 
gemeente opgegaan kan word dat van die Kerk in die breë vergeet word.  
As ons die metafoor van die plantasie gebruik, ek kan so besig wees met 
my eie een boom, sorg dat die boom gesond is en bestaan, en nie omgee 
vir die ander bome nie, en as die ander bome uitsterf het ons nie meer 'n 
plantasie nie.  Hierdie metafoor illustreer die onderlinge noodsaaklikheid 
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van omgee en medeverantwoordelikheid van gelowiges en selfs 
gemeentes teenoor mekaar. 

 
2. 'n Bybelse verwysing 
 

As Bybelse reformatoriese Kerk is die Woord van God altyd sentraal in ons 
nadenke oor sake.  In verband met onderlinge en mede-
verantwoordelikheid vir kerkwees waarin die verkondiging van die Woord 
van God sentraal staan, is daar 'n ryke Bybelse verwysing na die saak. 
 
'n Sentrale tema van God se Woord is dat onverwante mense in en deur 
hulle geloof in Jesus Christus, deur die band wat elke gelowige met Jesus 
Christus het, gelowiges ook bande met mekaar het, en dat 'n eiesoortige 
gemeenskap van gelowiges ontstaan wat mekaar as broer en suster 
aanspreek.  Gelowiges word deel van God se gesin.  Hierdie nuwe 
gemeenskap kry gestalte in die plaaslike gemeente en versamel in die 
kollektiewe Kerk waar almal lidmate van die spesifieke kerk of denominasie 
is.  Om voor te gee dat die plaaslike gelowiges alleen my broer en suster 
is, en dat ek geen band en verantwoordelikheid teenoor ander lidmate in 
ander gemeentes het nie, is 'n ernstige misvatting wat die Kerk skade kan 
berokken.  Soos in die geval met die plantasie kan ek nie maar net my 
boom versorg en die ander bome maak nie saak nie.  Straks kan die 
plantasie so verdwyn. 

 
3. Enkele Bybelse tekste 
 

In verwysing na sekere tekste oor onderlinge medeverantwoordelikheid, 
sou die tekste net so goed dit op die enkel gelowige dui, ook na die 
verskeie gemeentes van die Kerk kan verwys.  As fondament van ons gee 
en offergawe, dien die feit dat ons graag gee omdat God in sy goedheid sy 
alles vir ons gegee het.  Vanuit die Bybel is dit duidelik dat die kerk dikwels 
dit wat lidmate gegee het tel, terwyl die Here tel wat ons teruggehou het.  
Enkele tekste as verwysing: 

 
* Deuteronomium 15: 7 tot 11:  Ons moet vrygewig gee aan hulle wat 

arm is.  Die Here beveel ons om vrygewig te wees teenoor dié wat in 
die nood is. 

 
* Spreuke 14: 21:  Wie sy naaste verag, doen sonde, ... wie medelye 

het met die mens in nood, ... met hom gaan dit goed. 
 
* Jesaja 58: 6 en 7:  Hier kom die opdrag dat ons mekaar se behoeftes 

moet raaksien en ons medemens (en medegelowiges) nie aan sy lot 
moet oorlaat nie. 

 
* Matteus 6: 2 tot 4:  Jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand 

doen nie.  Jou Vader wat weet wat verborge is, sal jou beloon. 
 
* Matteus 25: 37 tot 40:  Wanneer ons die nood en behoefte van ander 

aanspreek en help, het ons dit nie net aan hulle gedoen nie, maar 
ook aan Jesus Christus gedoen. 

 
* Lukas 15:  Die gelykenisse van die verlorenes wys dat ons alles sal 

los en dié wat gevaar staan om verlore te raak sal gaan haal en 
herstel. 
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* 2 Korintiërs 9: 6 tot 12:  Wie karig saai sal karig oes, ... julle 
vrygewigheid voorsien nie net in die behoeftes van die gelowiges in 
Juda nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God 
mee. 

 
* Handelinge 20: 35:  Hier gaan dit daaroor dat ons hard moet werk en 

vrygewig moet wees. 
 
* Hebreërs 13: 16:  Ons moet mededeelsaam wees want dit is die 

offers wat vir God aanneemlik is. 
 
* Galasiërs 6: 2:  Dra mekaar se laste en gee so uitvoering aan die wet 

van God.  Onder laste sou ons al die laste wat gelowiges dra kon 
noem, naamlik die geestelike en materiële laste. 

 
* 1 Johannes 3: 17 en 18:  Wie besittings het en sien dat sy broer 

gebrek ly maar geen gevoel vir hom het nie, ... hoe kan die liefde van 
God in hom wees? 

 
Vanuit hierdie tekste is dit duidelik dat gelowiges en gemeentes vir mekaar 
omgee en mekaar versorg, en mekaar se welstand as opdrag van die Here 
ontvang.  Die hele saak van barmhartigheid en barmhartigheidsdiens kan 
ook hier geargumenteer word as ondersteuning vir 
medeverantwoordelikheid vir mekaar.  Kennis van barmhartigheidsdiens as 
gevestigde saak en eienskap van ons Kerk word veronderstel en aanvaar. 
 

4. Konklusie 
 

Vanuit die Bybelse tekste wat geensins volledig is nie (daar sou nog baie 
bygevoeg kon word), kan ons aflei dat gelowiges binne 'n gemeente en 
binne kerkverband dit as opdrag van die Here het dat ons na mekaar moet 
omsien en vir mekaar medeverantwoordelik is.  Die metafoor van die 
plantasie spreek ook self.  Ons mag nie so op onsself fokus dat die geheel 
beskadig word nie. 

 
Sentrale vergoeding van predikante:  Vergadering:  6 Augustus 2018:  
Dokument/inligting uitgegee op dag van vergadering 
 

Die saak van sentrale vergoeding van predikante is by die 67ste AKV in 
2004 aan die hande van twee beskrywingspunte van die Ringe van 
Vereeniging en Maquassi bespreek en afgewys.  Enkele van die 
motiverings wat destyds gebruik is ter motivering van sentrale vergoeding, 
was onder andere die volgende: 
 
* 1 Korintiërs 16: 1 tot 4 is 'n duidelike aanduiding van die onderlinge 

besorgdheid wat gemeentes van die Kerk vir mekaar behoort te 
koester. 

 
* Die huidige situasie in die Kerk is dat daar talle gemeentes is (nie net 

klein gemeentes nie) wat dit algaande moeiliker vind om 
predikantstandplase te onderhou. 

 
* Talle predikante is beroepafwagtend, maar word nie beroep nie 

omdat kleiner gemeentes veral nie die versorging of standplaas kan 
bekostig nie. 
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* Talle gemeentes ervaar die gevolge van minder intensiewe of selfs 
geen geestelike bearbeiding in der mate dat talle lidmate lidmaatskap 
by ander kerke soek of selfs totaal kerkloos raak, sodat gemeentes 
selfs tot niet gaan. 

 
* Die saak moet dringend oorweeg word aangesien elke maand of jaar 

wat verloop meer en meer gemeentes oplewer wat finansieel nie kan 
oorleef nie. 

 

Neem in ag dat hierdie argumente gevoer is in 2004 toe die Kerk 113 000 
lidmate gehad het teenoor 72 000 van nou (2017), 'n afname van 41 000 in 
14 jaar.  Dit voorspel nie 'n rooskleurige prentjie vir die toekoms nie.  
Natuurlik sou sentrale vergoeding onder ideale omstandighede die regte 
ding wees om te doen.  Ideale omstandighede sou wees dat die Kerk se 
lidmatetal stabiel en selfs groeiend moet wees.  Inkomste moet van so 'n 
aard wees dat almal hulle regmatige bydrae tot die bekostiging van 
sentrale vergoeding kan bybring. 
 

Risiko's verbonde aan sentrale vergoeding 
 

* Die tendens van lidmaatvermindering duur voort, plaas stelsel onder 
druk. 

 

* Ekonomiese posisie van lidmate degenereer, offergawe neem af. 
 

* Gemeentes onder finansiële druk betaal nie getrou offergawes nie. 
 

* sentrale vergoeding maak van die Kerk die werkgewer met al die 
risiko's daaraan verbonde. 

 

* Gemeentes betaal nie almal getrou hulle heffings nie, wat maak die 
Kerk dan?  Gaan hy geld leen om salarisse te betaal?  In die 
korporatiewe wêreld is dit miskien nog haalbaar want produksie kan 
opgeskuif word of nuwe bestellings kan inkomste verhoog, maar in 
die Kerk verhaal jy baie selde agterstallige skuld. 

 

* Daar is ook enkele voorbeelde van gemeentes wat geld wegsteek ten 
einde nie hulle kerklike verantwoordelikhede na te kom nie. 

 

* Wie besluit wanneer is 'n gemeente geregtig op 'n standplaas (die 
gemeente, ringskommissie of Kommissie van die AKV), en wat is die 
kriteria (is dit getalle, geografiese uitgestrektheid, naaste ander 
Hervormde erediens of predikant, sosio-ekonomiese- of sosio- 
maatskaplike omstandighede, potensiële uitbreiding van gemeente)? 

 

* Wat gebeur as 'n gemeente skielik groot demografiese verandering 
ondergaan (myn wat sluit, grootskaalse verhuising en nog vele 
meer)? 

 

* Wat gebeur as 'n predikant dalk lyf wegsteek of as gevolg van 
botsende persoonlikhede net nie geskik is om in 'n bepaalde 
gemeente suksesvol die bediening te behartig nie. 

 
Moontlike alternatiewe 
 

Ons kan mekaar stimuleer tot kreatiewe oplossings om gemeentes te 
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ondersteun om bediening te kan bekostig.  Oorweeg onder andere die 
volgende: 
 

* Alternatiewe modelle van bediening ('n paar gemeentes kan 
saamspan en een of meer predikante betrek om 'n bepaalde gebied 
te bedien, vind afsonderlik van gewone offergawe borge vir spesifiek 
die bediening, oorweeg afstandsbediening). 

 
* Visuele en kreatiewe bemarking van gemeentes se behoeftes deur 

middel van videos, PowerPoint-aanbieding en narratiewe. 
 
* Samewerking met ander kerke. 
 
* Bedieningshulp van sterker gemeentes deur 'n predikant vir sê maar 

'n week per maand beskikbaar te stel sonder kostes vir die kleiner of 
swakker gemeente. 

 
* Ander moontlike opsies. 
 

Sentrale vergoeding van predikante:  Vergadering:  6 Augustus 2018:  In 
antwoord op dokument/inligting uitgegee op dag van vergadering 
 

Neem in ag dat hierdie argumente gevoer is in 2004 toe die Kerk 113 000 
lidmate gehad het teenoor 72 000 van nou (2017), 'n afname van 41 000 in 
14 jaar.  Dit voorspel nie 'n rooskleurige prentjie vir die toekoms nie. 
 
2017 – 2004 = 13 jaar. 
 

113 000 – 72 000 = 38 000 lidmate. 
 

Natuurlik sou sentrale vergoeding onder ideale omstandighede die regte 
ding wees om te doen.  Ideale omstandighede sou wees dat die Kerk se 
lidmatetal stabiel en selfs groeiend moet wees.  Inkomste moet van so 'n 
aard wees dat almal hulle regmatige bydrae tot die bekostiging van sentrale 
vergoeding kan bybring. 
 
* Wat is redes vir afname in lidmaatgetalle? 
 
* Het iemand van die AKV 'n vraelys opgestel wat aandag hieraan gee? 
 
* Is daar enige iemand wat kan sê wat die totale koste van die Kerk se 

uitgawe ten opsigte van predikante is – standplaaskoste en andere? 
 
* Huidige bydrae per belydende lidmaat. 
 
* Hoeveel standplase is vakant en wat sou die redes wees? 
 

Die tendens van lidmaatvermindering duur voort, plaas stelsel onder druk. 
 

Wat ek gehoor het met die vergadering is die Kerk vertrou nie sy lidmate nie. 
 

Ekonomiese posisie van lidmate degenereer, offergawe neem af. 
 
* My ervaring van Hervormers is as hulle nie reg bedien word nie of hulle 

geld nie reg spandeer word nie, hulle offergawes weerhou. 
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* Wat ook waar is, is dat 'n gemeente met 400 lidmate 'n gegoede gemeente 
kan wees en 'n ander gemeente met 400 lidmate 'n sukkelende gemeente 
kan wees. 

 
Gemeentes onder finansiële druk betaal nie getrou offergawes nie. 

 
* Waarom is hulle onder druk moet die vraag wees. 
 
* Dis mos logies dat 'n gemeente met 100 lidmate meer gaan sukkel as een 

met 500 lidmate. 
 
* Dis juis waarom sentrale vergoeding die regte ding is om te doen, en dit sal 

ook lei tot groei in die Hervormde Kerk. 
 

Sentrale vergoeding maak van die Kerk die werkgewer met al die risiko's 
daaraan verbonde. 
 
* Dit is ongelukkig die pad wat die Kerk sal moet loop. 
 
* Risiko's is ongelukkig 'n alledaagse realiteit en sal verminder kan word as 

die vertroue in die Kerk herstel kan word. 
 

Gemeentes betaal nie almal getrou hulle heffings nie, wat maak die Kerk 
dan?  Gaan hy geld leen om salarisse te betaal?  In die korporatiewe wêreld 
is dit miskien nog haalbaar want produksie kan opgeskuif word of nuwe 
bestellings kan inkomste verhoog, maar in die Kerk verhaal jy baie selde 
agterstallige skuld. 
 
Hierdie is 'n ongegronde stelling.  Die huidige bedeling/bedeling in die Kerk maak 
dat gemeentes nie daarby kan uitkom nie. 

 
My ervaring van Hervormers is, as hulle nie reg bedien word nie of hulle 
geld nie reg spandeer word nie hulle, hulle offergawes weerhou. 
 
Daar is ook enkele voorbeelde van gemeentes wat geld wegsteek ten einde 
nie hulle kerklike verantwoordelikhede na te kom nie. 
 
* Baie goeie voorbeeld van die verhouding in die Kerk. 
 
* Hier kan ons dalk verwys na die studentefonds.  Word dit net gebruik vir 

teologiese opleiding?  Dan, indien wel, hoekom moet 'n proponent dit 
terugbetaal as hy afstudeer.  Ek kan verstaan as hy dit nie maak nie dat hy 
dit terug moet betaal.  Hy kan eerder 'n Zuma-jaar doen in klein 
gemeentes. 

 
Wie besluit wanneer is 'n gemeente geregtig op 'n standplaas (die 
gemeente, ringskommissie of Kommissie van die AKV) en wat is die kriteria 
(is dit gestelle, geografiese uitgestrektheid, naaste ander Hervormde 
erediens of predikant, sosio-ekonomiese- of sosio-maatskaplike 
omstandighede, potensiële uitbreiding van gemeente)? 
 
* Elke lidmaat van die Hervormde Kerk is geregtig op bediening.  Hetsy dit 

onder 'n kameelboom of 'n huis van 'n lidmaat is. 
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* Die lewe is nie maklik nie.  Die liewe Vader het self gesê jy sal jou brood 
deur die sweet van jou aangesig verdien. 

 
* Ek glo daar is 'n oplossing vir al bogenoemde, veral as daar 'n meer 

positiewe benadering is. 
 
Wat gebeur as 'n gemeente skielik groot demografiese verandering 
ondergaan (myn wat sluit, grootskaalse verhuising en nog vele meer)? 
 
* Dit is 'n realiteit, maar omdat daar so 'n moontlikheid mag bestaan, moet 

geestelike bearbeiding nie verwaarloos word nie. 
 
* Kyk na ons land en die verval van net binne die gereformeerde domein – 

die Kerk behoort 'n groter uitreik na eie mense te hê. 
 
Wat gebeur as 'n predikant dalk lyf wegsteek of as gevolg van botsende 
persoonlikhede net nie geskik is om in 'n bepaalde gemeente suksesvol die 
bediening te behartig nie? 
 
* Dissiplinêre optrede moet soos in die normale arbeidsveld geskied en 

arbeidswetgewing maak voorsiening vir incapacity. 
 
* Ringskommissies kan help met die opsigtaak in gemeentes. 

 
 
* Hoeveel standplase is vakant en wat sou die redes wees: 
 

** Van die 4%. 
** Van die 29%. 
** Van die 67%. 
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* Wat ek gehoor het is dat die 35% in die 67% gemeentes geen plek in die 
groter Kerk het nie.  En eintlik net daar is vir pensioenbydraes en 
heffingsgelde: 

 
 

Sukkel om te verstaan en afbreuk van surplusfondse. 
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Een van die redes waarom lidmaatgetalle moet groei. 
 

Sentrale vergoeding van predikante:  Vergadering:  6 Augustus 2018:  My 
ervaring van die vergadering en dokument/inligting uitgegee op dag: 

 
Hiermee wil ek graag my ervaring met u deel van die vergadering, oor die 
onderwerp van sentrale vergoeding van predikante wat 6 Augustus 2018 
plaasgevind het. 
 
Dit was noemenswaardig om so 'n vergadering in die lewe te roep en ek dink vir 
die dag was daar predikante van Stellenbosch en Namibië, dalk 'n aanduiding vir 
die behoefte in die NHKA. 
 
Wat egter vir my bekommer het, was dat die vooropgestelde gedagte van 
sentrale vergoeding vir predikante reeds vooraf deur die Kommissielede 
verdoem is, en 'n besluit geneem het om te sê dat dit nie sal werk nie en dat 
inligting selektief beskikbaar gestel was. 
 
Ek sou graag wou sien wat gedoen kon word om dit te maak werk en meer 
feitlike inligting te kon ontvang in verband met gemeentes, opsomming van totale 
huidige finansiële uitgawes, gemeentes vakant, ensomeer.  Dit kon dalk lei tot 'n 
besluit.  As gevolg van geen konkrete feite of gebrek daaraan kon geen besluit of 
voorstel gemaak word nie.  Wat dan ook beteken die dag het geen doel gedien 
nie. 
 
Graag wil ek afbreek wat verkoop was op die dag aan die lede van die 
vergadering: 
 
Van wat ek gesien en gehoor het. byvoorbeeld 
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R22 000 000.00. 

 

 
 
In die kaasmodel kan ons sien dat die Kerkkantoor en Kommissie van die AKV 
50% beslaan wat R11 000 000.00 beloop.  Volgende die Teologiese 
Opleidingsfonds 19% = R41 800 000.00.  Studentebearbeiding 5% = R4 400 
00.00.  As dit studentekoste is wonder ek hoekom hulle nie diens kan doen in die 
Kerk met 'n Zuma-jaar en met 'n leefbare toelaag en ook hulle studiegeld 
kwytgeskel word nie.  Immers het die NHKA gemeentelidmate reeds vir hulle 
betaal.  Sal verstaan as hy nie afgestudeer het nie moet hy terug betaal. 
 
Aan gebrek van feite maak ek die volgende aannames: 
 
* 208 gemeentes. 
 
* 208 predikante in diens teen 'n gemiddeld van R600 000.00 per jaar = 

R124 800 000.00. 
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* 77 000 gemeentelede / R124 800 000.00 = R1 620.78 per jaar. 
 
* 25 beroepafwagtende predikante R600 000.00 per jaar = R15 000 000.00. 
 
* 77 000 gemeentelede / R15 000 000.00 per jaar = R194.81 per jaar. 
 
* 77 000 gemeentelede / R22 000 000.00 = R285.71 bydrae per lidmaat 

jaarliks. 
 
* Totale koste per belydende lidmaat = R2 101.30 per jaar = R175.10 per 

maand. 
 
* R175.10 per maand, dit sluit in die subsidiëring van 25 beroepafwagtende 

predikante wat gestuur word na gemeentes waar daar 'n behoefte bestaan.  
My gevoel is, as die gesindheid in die Kerk regtig ons Kerk se visie en 
missie uitleef, die bedrag ook haalbaar is vir 'n boemelaar en bejaarde.  
Met kollektiewe befondsing is dit moontlik om die Kerk te laat groei, dit 
gebeur tans in gemeentes waar een gemeentelid meer gee en die een wat 
nie kan gee nie, uit balanseer (kollektiewe beginsel). 

 

* Nou kan elke gemeente net sy belydende lidmaatgetalle neem en met die 
bedrag van R2 101.30 maal en weet sy predikant is versorg, byvoorbeeld: 

 

** R2 101.30 * 150 = R315 195.00 per jaar en R26 266.25 per maand 
en R175.00 per lidmaat. 

** Onthou dit sou die gemeente met 150 lidmate R600 000.00 kos vir 
die predikant.  Met sentrale vergoeding slegs R315 195.00. 

** Hoeveel missionale aktiwiteite kan nie dan met die beskikbare restant 
van fondse onderneem word nie? 

 

Dan weet jy die predikant is versorg en jy kan jou werk in die wêreld doen. 
 

Oudl Willie Coetzee stel die beskrywingspunt. 
 

Dié beskrywingspunt is ingedien deur die Kuruman-Kombinasie.  Die 
beskrywingspunt het op die ringsvergadering gedien, en daar is met 14 stemme 
vir en 16 stemme teen besluit dat die ringsvergadering nie die betrokke 
beskrywingspunt steun nie.  Die vergadering het egter ingestem dat die Kuruman 
Kombinasie tog die beskrywingspunt sal indien en dat die ringsvergadering haar 
eie beskrywingspunt insake sentrale vergoeding sal indien. 

 

 
Die beskrywingspunt verval. 
 

 

 

BESKRYWINGSPUNT 76:  RING VAN NOORD-KAAPLAND 
 

SENTRALE VERGOEDING VAN PREDIKANTE 
 
Tydens die ringsvergadering gehou te Christiana het dit aan die lig gekom 
dat die sentrale vergoeding van predikante die vergadering na aan die 
hart lê.  Hiermee versoek die Ring van Noord-Kaapland dat die Kommissie 
van die AKV saam met ander belanghebbendes ernstig ondersoek sal 
instel en die moontlikheid van sentrale vergoeding sal heroorweeg. 
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Motivering: 
 
Medegelowiges het 'n kollektiewe verantwoordelikheid om vir mekaar te sorg en 
te dien.  Die implikasie/droom is dus dat elke Hervormer by elke preekpunt op 
elke Sondag 'n preek deur 'n voltydse predikant sal ontvang.  Klein gemeentes 
kan dit nie alleen doen nie, maar al die gemeentes saam kan. 
 

Ds JA Holtzhausen stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 78:  RAAD VAN FINANSIES 
 
STANDAARDISERING VAN REKENINGKUNDIGE STELSELS 
 
Die NHKA standaardiseer die rekenkundige stelsel wat deur gemeentes 
gebruik word.  Gemeentes kry geleentheid om voor die 73ste AKV oor te 
skakel na die SAGE 1 rekeningkundige stelsel.  Gemeentes wie se oudits 
vir langer as twee jaar uitstaande is geniet prioriteit, en word deur die 
Sinodale Dienssentrum bygestaan om die oorskakeling so spoedig 
moontlik te doen. 

 

 

Motivering: 
 

Gemeentes het in die verlede redelike vryheid geniet om rekeningkundige 
stelsels van hulle keuse te gebruik.  Sommige van die stelsels laat allerlei risiko's 
ontstaan, aangesien al die rekeningkundige stelsels nie altyd aan die nodige 
vereistes voldoen nie.  Verdere risiko's soos stelselveroudering, steel of breek 
van rekenaars, opleiding van nuwe personeel, ensovoorts, is ook uitdagings wat 
gereeld deur die afdeling Interne Oudit beleef word.  Dit gee dan aanleiding dat 
die ouditproses kompliseer en vertraag word.  Oordrag van kennis skep ook 
probleme.  SAGE 1 is deeglik nagevors deur die Ouditafdeling en die hoof:  
finansies.  Dit is 'n wolkgebaseerde (cloud) stelsel wat voortdurend deur die 
programmatuureienaar in stand gehou en verbeter word.  Gebruikers kry dus die 
voordeel van 'n stelsel wat relevant is en bly, van enige rekenaar, slimfoon en 
tablet af toeganklik is, data wat veilig bewaar word en sinodale ondersteuning in 
die gebruik en opleiding op die stelsel.  Lisensiëring is gebaseer op 'n 
gebruikslisensie wat maandeliks betaalbaar is en deur die Ouditafdeling per 
rekening gevorder word.  Dit bring kontinuïteit en behoort dus gemeentelike en 
sinodale finansiële bestuur te verbeter. 
 
Mnr JJP Hattingh, hoof:  finansies, stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.   
 
Die volgende redaksionele wysiging word aanvaar: 
 
Die NHKA standaardiseer die rekenkundige stelsel wat deur gemeentes 
gebruik word.  Gemeentes kry geleentheid om oor te skakel na die SAGE 
1 rekeningkundige stelsel.  Gemeentes wie se oudits vir langer as twee 
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jaar uitstaande is, geniet prioriteit, en word deur die Sinodale 
Dienssentrum bygestaan om die oorskakeling so spoedig moontlik te 
doen. 
 

 
Teenstem: 
 
* Van Staden JH ds. 
 

 
BESKRYWINGSPUNT 79:  RAAD VAN FINANSIES 
 
NAKOMINGSBELEID 
 
Die NHKA aanvaar en implementeer die nakomingsbeleid soos deur die 
Oudit- en Risikokomitee geformuleer, en stel 'n raamwerk daar wat die 
risikobestuursprosesse en interne beheerstelsels moniteer. 

 

 

Motivering: 
 
Die nakoming van wette, reëls en regulasies is integraal tot die NHKA se oudit- 
en risikobestuursproses.  Die Oudit- en Risikokomitee is verantwoordelik vir 'n 
behoorlike nakomingsraamwerk en sien toe dat nie-nakoming aangemeld word, 
en gaan enige wesenlike skending van relevante wetlik gereguleerde vereistes 
na.  Die Kerk voldoen aan hoë etiese standaarde, en 'n nakomingsbeleid is vir 
die NHKA daargestel om doeltreffendheid en algehele nakoming te moniteer.  
Die NHKA se nakomingsbeleid en -raamwerk is aan die hand van die beginsels 
van King IV opgestel.  Die bestuur en beheer word in die nakomingsbeleid 
omskryf om te verseker dat alle relevante wette en praktyke nagekom word. 
 
Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die volgende amendement gestel deur ds CEC Hertzog en gesekondeer 
deur dr FJ Labuschagne, word aanvaar: 
 
Die NHKA aanvaar in beginsel die nakomingsbeleid soos deur die Oudit- 
en Risikokomitee geformuleer.  Die Kommissie van die AKV dra die finale 
aanspreeklikheid teenoor sy belanghebbendes om toesig oor die 
nakomingsvereistes te hou, en is verder ook finaal aanspreeklik vir die 
goedkeuring, uitvoering en praktiese implementering van die 
nakomingsbeleid en raamwerk wat die risikobestuursprossesse en 
interne beheerstelsels moniteer.  Die Kerk is daartoe verbind om te 
voldoen aan sowel die gees as die letter van toepaslike vereistes, en om 
altyd met die nodige vaardigheid, sorg en toewyding te handel.  Die 
volgende entiteite word ingesluit in die trefwydte van die Beleid: 
Gemeentes, ringskommissies, Sinodale Dienssentrum, NHSV, Raad van 
Finansies.  Die volgende is spesifiek uitgesluit: Diensorgane wat as 
maatskappy geregistreer is en hul eie direksie het. 
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 80:  RING VAN VEREENIGING 
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OUDITPROSEDURES EN KOSTESTRUKTUUR BY DIE AFDELING 
INTERNE OUDIT  
 
Die AKV vra 'n ondersoek aan oor die prosedures wat by die afdeling 
Interne Oudit gebruik word, ten einde te bepaal of dit in lyn is met die 
industriestandaard.  Hierdie ondersoek moet insluit die tyd wat dit neem 
om gemeentes se oudit af te handel en die kostestruktuur daaraan 
verbonde. 

 

 

Motivering: 
 

* Daar behoort meer klem gelê te word om te verseker dat interne kontrole 
by gemeentes in plek is. 

 

* Die tydperk wat dit neem om oudit af te handel, wat insluit dat twee stelle 
boeke gehou moet word omdat een stel vir minstens ses maande van die 
jaar in Pretoria lê, is nie meer haalbaar nie.  Dit sluit notuleboeke in. 

 

* Navrae behoort onmiddellik gedoen te word indien iets onduidelik is en nie 
eers na ses tot agt maande in 'n brief aan die kerkraad genoem word nie. 

 

* Sekere belangrike betalings wat nie gedoen is in die verlede nie, is nie 
duidelik genoeg onder die aandag van kerkrade gebring nie, soos 
byvoorbeeld betalings wat nie aan SARS gedoen is nie en wat uit die 
bankstate opgetel kon word.  Om net na maande te vra vir 'n rekonsiliasie 
van die IRP5 en IT3 is nie genoegsaam nie en ook nie dringend genoeg 
nie. 

 
* Die kostestruktuur van die ouditfooie saam met die tydperk wat dit neem 

om die oudit af te handel, veroorsaak dat al meer gemeentes van eksterne 
ouditeure gebruik maak.  Dit het die effek dat die Ouditafdeling se 
eenheidskostes styg omdat minder gemeentes gediens word.  Dit sal 
uiteindelik dit onhaalbaar duur maak om die oudit by die afdeling Interne 
Oudit te laat doen. 

 
* Die ringskommissie word verantwoordelik gehou vir die toesig oor die 

gemeentes se finansies, maar hulle is die laaste wat daarvan hoor indien 
daar probleme is. 

 
Ds DJB Serfontein stel die beskrywingspunt.   
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 81:  RING VAN KROKODILRIVIER 
 
KERKLIKE GOEDERE 
 
Die vergadering besluit om die besluit/beginsel te herroep wat die Raad 
van Finansies toelaat om rente te hef op gemeentes wat agterstallige 
sinodale dankoffers het. 
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Motivering: 
 
Die handeling deur die Raad van Finansies strook nie met die gees van liefde in 
die Kerk nie.  'n Gemeente wat agterstallig is met hulle sinodale verpligtinge 
ervaar reeds finansiële druk, en om rente te hef op agterstallige dankoffers – 'n 
saak tussen 'n gemeente en die sinodale kantoor – is 'n kontras wat nie Bybels 
regverdig kan word nie. 
 
Ds HT van der Linde stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 82:  RING VAN KROKODILRIVIER 
 
SINODALE DIENSTE 
 
Die vergadering besluit dat – in die lig van die groot finansiële druk op 
veral kleiner gemeentes – gemeentelike bediening hoër prioriteit geniet as 
sinodale dienste.  Om steeds Sondae die evangelie plaaslik van die kansel 
te hoor, is 'n groter prioriteit as om sinodale verpligtinge na te kom. 
 

 
Motivering: 
 
Die Kerk het drasties verander met 'n vermindering van meer as 60 000 
belydende lidmate in die laaste 25 jaar.  Klein gemeentes, wat veg om oorlewing, 
moet in plaas van 'n standplaas opsê en steeds sinodale dankoffers te betaal, 
daardie fondse kan aanwend om nog Sondae 'n prediker op die kansel te hê. 
 
Ds HT van der Linde stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word teruggetrek.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 83:  RING VAN OOS-KAAPLAND 
 
TOEKOMS VAN PREDIKANTE IN DIE KERK 
 
* Die Kerk moet ernstig besin oor die toekoms van predikante in die 

Kerk.  Die deeltydse werkruimte moet herbedink word en mag nie 
die status quo van 'n gemeente bly nie. 

 
* Deeltydse predikante moet in staat gestel word om wel voltyds met 

die bediening besig te wees. 
 
* Die Kerk moet saam met deeltydse predikante maniere bedink hoe 

hulle gehelp kan word om hierdie taak te kan volbring, en die Kerk 
bied ook op materiële vlak die nodige ondersteuning om dit vir 
hierdie predikante moontlik te maak om so te bedien. 
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Motivering: 
 
In die interaksie van die sinodale liggame met die gemeentes, word daar tans in 
die NHKA baie klem gelê op die taak van individuele gemeentes om nuut te kyk 
na die bediening in gemeentes en om daar innoverend te wees, wat goed is, 
maar faal die NHKA daarin om die nodige hulpbronne beskikbaar te stel om 
gemeentes prakties te help om hierdie taak te vervul. 
 
Een van die grootste bates wat die NHKA tans tot haar beskikking het, is die 
veronderstelde hoë mate van vaardighede van predikante, in die arbeidswêreld 
genoem menslike kapitaal.  Hierdie bate wat ons het kan egter nie tot die volle 
potensiaal daarvan aangewend word nie, omdat predikante al meer in deeltydse 
werkruimtes moet bedien.  Dit beteken dat predikante dikwels 'n tweede beroep 
moet beoefen wat niks met hul roeping as predikant te make het nie. 
 
Persone wat in deeltydse werkruimtes bedien kan getuig van die geweldige 
uitdaging wat dit inhou om in 'n gemeente selfs dikwels uitvoerende gesag ten 
opsigte van finansiële verpligtinge in die gemeente te moet aanvaar.  Dit plaas 
groot druk op die diensdoenende predikant wat gedwing word in baie gevalle om 
voltyds in die gemeente beskikbaar te wees, en dan nog voltyds 'n ander beroep 
te beoefen.  Die ring kan hulself nie voorstel dat iemand anders in 'n ander 
bedryf so 'n tipe verantwoordelikheid op hul sal neem op 'n deeltydse basis nie.  
Die Kerk praat van sogenaamde fidusiêre verantwoordelikhede teenoor die 
gemeente, maar as voorsitter van die kerkraad hou dit 'n enorme risiko vir 'n 
deeltydse predikant in, aangesien pligte wat weens praktiese redes soms net 
onuitvoerbaar is – dikwels weens 'n eenvoudige tekort aan tyd – wetlik 'n las op 
so 'n predikant plaas wat onbillik is.  Nog meer hou dit ook 'n geweldige risiko vir 
die gemeente en die Kerk in. 
 
Een van die belangrikste faktore wat die sukses van 'n organisasie bepaal is die 
menslike kapitaal tot die beskikking daarvan.  Dikwels kan probleme nie opgelos 
word deur net geld na dit te gooi nie, maar juis die aanwending van die volle 
mate van vaardighede wat 'n organisasie tot die beskikking daarvan het.  
Intussen het die Kerk egter maar ongesiens die status quo aanvaar dat die Kerk 
deur deeltydse predikante bedien moet word.  Hierdie is 'n ernstige fout.  Hoe 
kan mens die volle talent en gawes van iemand benut as hul nie in die voltydse 
diens van 'n gemeente of van die Kerk staan nie?  Dit behoort altyd eerste opsie 
te wees.  Dit mag egter dalk beteken dat gemeentes en die Kerk meer strategies 
gaan moet dink oor hoe hulle dit vir 'n predikant moontlik gaan maak om voltyds 
met die bediening besig te wees. 
 
Die aanvaarding van die status quo om met deeltydse predikante in die Kerk te 
werk, is nie strategies nie.  Inteendeel, dit dui slegs op die onvermoë van die 
Kerk om werklik die menslike kapitaal tot haar beskikking ten volle te benut.  Dit 
sou byvoorbeeld meer strategies wees as die Kerk besluit om wel dalk 'n 
predikant in 'n deeltydse werkruimte te beroep, maar om dan ook die predikant 
verder met 'n opdrag te belas wat die uitbouing van bediening in die Kerk sal 
bevorder.  Die Kerk sal dit baie goed kan regkry om byvoorbeeld op hierdie wyse 
aksies wat klem lê op die missionale gerigtheid van die Kerk, te implementeer. 
 
Dit is egter nie die huidige situasie nie.  Inteendeel.  Die ring kan haarself 
ongelukkig nie beroep op navorsing in die Kerk wat kan wys hoe suksesvol 
deeltydse bediening in die Kerk is nie, maar dit is dalk iets wat bepaal moet word.  
Ervaring het egter geleer dat wat tipies in 'n gemeente met 'n deeltydse 
bediening gebeur of waar werkruimtes afgeskaal word, is dat die gemeente net 
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meer en meer en meer afskaal met die uiteindelike effek dat slegs die minimum 
van die bedieningsverantwoordelikhede in 'n gemeente nog plaasvind, daar 
uiteindelik geen meer werkruimte is nie en dat dit dikwels in 'n gemeente eindig 
wat eenvoudig ophou bestaan. 
 
Die realiteit is dat geen organisasie suksesvol kan wees sonder die nodige 
hulpbronne nie.  Ons kan nie verby die feit kyk dat die NHKA gekies het om deur 
predikante, bedienaars van die Woord, bedien te word nie.  Die predikante van 
ons Kerk is opgelei om gemeentes nie net in die Woord te begelei nie, maar ook 
om gemeentes te lei in hul missionale roeping.  Dit is eenvoudig ondenkbaar dat 
daar aan hierdie belangrike verantwoordelikheid op 'n volhoubare wyse uiting 
gegee kan word in deeltydse bediening soos wat dit tans geskied. 
 
Verder is daar bekommernis van huidige teologiestudente dat hulle studeer om 
iets te word wat hulle nooit ten volle sal kan wees nie.  Vir die tyd wat 
teologiestudente spandeer op universiteit en die mate van aanwending van hul 
vaardighede, verloor die NHKA ongelooflik baie in 'n baie duur belegging vir die 
Kerk.  Dit maak in geen som of logika sin dat die Kerk dit verwag van iemand om 
ses jaar van hul lewens te spandeer om nooit ten volle hulle roeping te kan 
uitleef nie.  Mens sou dit selfs bietjie onmenslik kon noem. 
 
Mens kan amper nie anders as om te dink aan Jesus se opdrag aan die 72 in 
Lukas 10 nie.  Hy stuur hulle uit en vra hulle om niks saam met hulle te neem nie 
en aan huis by 'n man van vrede te gaan.  Daar moet hulle bly en nie rondgaan 
van huis tot huis nie, maar daar eet en drink, want die arbeider is sy loon werd.  
Die vraag is:  Hoe verstaan ons hierdie roeping en ons verantwoordelikheid 
teenoor ons bedienaars van die Woord?  Gun ons hulle die geleentheid om deur 
ons as Kerk ontvang te word en sonder dat hulle van huis tot huis hoef te gaan 
om iets te kry om te eet, te bedien?  Gun ons hulle werklik die geleentheid om 
hul roeping uit te leef as ons dit aanvaar dat hulle maar op 'n deeltydse basis een 
voet in 'n ander professie en een voet in die Kerk moet werk? 
 
Die Kerk sal strategies moet besin oor hoe die Kerk dit vir predikante moontlik 
kan maak om voltyds met die bediening besig te wees.  Dit beteken nie 
noodwendig dat 'n predikant net in 'n gemeente bedien nie, soos vroeër genoem.  
Dit sal die Kerk tot groot voordeel strek as ons kollektief kan toesien dat daar 
waar 'n predikant ook die behoefte het om byvoorbeeld op 'n ander wyse soos 
deur media te bedien, hul in staat gestel sal word om hul aandag ook daaraan te 
kan gee.  Dit sal ook vir die Kerk 'n bate wees indien ons predikante wat die 
behoefte het om deur barmhartigheidswerk mense se harte te raak en 'n verskil 
te maak in ons gemeenskappe in die land en in elke plek waar die NHKA bedien, 
in staat gestel word om dit te kan doen.  Ons gaan dit nie regkry as ons maar 
aanvaar dat 'n predikant deeltyds voltyds in 'n gemeente moet werk en dan nog 
'n totaal ander beroep op 'n voltydse basis moet beoefen nie.  Ons bied dan nie 
vir hulle die plek van vrede wat hulle nodig het om hulself uit te leef in terme van 
hul roeping nie.  Ons moet daaraan aandag gee, nou eerder as later.  Die koste 
vir die Kerk gaan baie hoog wees.  Die effek van te laat aksie neem en waarvan 
ons nou al effekte kan waarneem is 
 
* predikante wat die Kerk teen 'n merkwaardige tempo verlaat. 
 
* predikante wat al hoe meer aan uitbranding lei. 
 
* erodering van lidmate, omdat hulle al hoe meer gediskonnekteer voel van 

die gemeente waar bediening kwyn namate afskaling voortgaan. 
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* erodering van die gemeente se kapasiteit tot geloofsgroei. 
 
Ds CP van der Walt, die skriba van die Ring van Oos-Kaapland, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 84:  RING VAN TRICHARDTSFONTEIN 
 

AFWENTELING VAN GESAG NA RINGSKOMMISSIES 
 

Die Ring van Trichardtsfontein versoek 'n duidelik uiteengesette 
gesagstruktuur met duidelik uiteengesette verantwoordelikhede.  Alle 
wetlike verantwoordelikhede moet uitgestippel word en nie net deur 
sekere kenners geïnterpreteer kan word nie. 
 

 

Motivering: 
 

Die Ring van Trichardtsfontein het hierdie afwenteling baie negatief beleef.  Alle 
verpligtinge is nagekom op grondvlak met kennis van en inaggenome die 
konteks van die omstandighede van gemeentes en leraars ter plaatse.  Die werk 
is telkens ondermyn deur lidmate en amptenare, en selfs 'n leraar wat self sake 
met verbygaan van die ringskommissie direk aan die tafel van die Kommissie 
van die AKV laat hanteer. 
 

Ds PJ Wolmarans, die voorsitter van die Ring van Trichardtsfontein, stel 
die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt verval.  
 

 

 

BESKRYWINGSPUNT 85:  RAAD VAN FINANSIES 
 

GEBRUIK VAN KLANK- EN VIDEOSTROMING TYDENS DEELNAME AAN 
VERGADERINGS 
 

Die vergadering spreek hom positief daaroor uit dat verkose lede wat 
vergaderings per klank- of videostroming bywoon, deel van die kworum 
van 'n vergadering uitmaak en dus ook stemgeregtig is. 
 

 

Motivering: 
 

By heelwat vergaderings het dit algemene gebruik geword dat lede van klank- en 
videokonferensiefasiliteite gebruik maak om aan vergaderings deel te neem.  Die 
fasiliteite wat in die Raadsaal by Gemeente Philadelphia geïnstalleer is, is 'n 
voorbeeld daarvan.  Hierdie gebruik is waarskynlik ook besig om op ander plekke 
in die Kerk te vestig.  Dit is 'n koste-effektiewe wyse om vergadering te hou en 
kan ook tot sinvolle vergaderings lei, aangesien die nodige kundigheid oor 
sekere sake daardeur bekom kan word. 
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Daar het egter al twyfel ontstaan oor die vraag of verkose lede van 'n 
vergadering deel van die kworum van 'n vergadering uitmaak indien hulle nie 
fisies teenwoordig is nie.  Die mening is dat die sekundi dan teenwoordig moet 
wees.  Kontinuïteit en kundigheid is egter van groot waarde by spesifieke 
vergaderings.  Die Raad van Finansies is van mening dat diesulkes wel deel van 
die kworum behoort te vorm en daarom ook stemgeregtig is.  Die Raad voorsien 
dat bywoning deur middel van klank- en videokonferensiefasiliteite in die 
toekoms in elk geval sal toeneem, en dat alle twyfel daarom uit die weg geruim 
moet word. 
 
Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.  
 

 

 
BESKRYWINGSPUNT 86:  RAAD VAN FINANSIES 
 
GEBRUIK VAN E-POS EN ANDER ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE-
MIDDELE VIR BESLUITNEMING 
 
Die Kommissie van die AKV bepaal riglyne waarvolgens lede van 
vergaderings per e-pos en ander elektroniese kommunikasiemiddele 
besluite kan neem sonder dat hulle fisies per vergadering byeenkom. 
 

 
Motivering: 
 
Heelwat besluite deur kerklike vergaderings word per e-pos en selfs langs ander 
weë soos WhatsApp geneem.  Dit is reeds 'n gegewe en soos mense meer 
vertroud raak met tegnologie en soos wat moontlikhede toeneem, gaan dit in die 
toekoms nog meer algemeen word.  Sonder duidelike riglyne oor die wyse 
waarop dit behoort te gebeur, kan dit lastighede tot gevolg hê.  Die gebruik 
behoort ter wille van tyd- en kostebesparing aangemoedig te word. 
 
Ds CEC Hertzog, die voorsitter van die Raad van Finansies, stel die 
beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.  
 

 
4.5 GOEDKEURING VAN DIE REGLEMENTEBUNDEL 

 

 
Die reglementebundel word aanvaar. 
 

Die Kommissie van die AKV word versoek om regstellings te maak waar 
nodig, onder andere by punt 1.1.1 wat soos volg moet lees: 
 

Die Bestuurskomitee word saamgestel deur die Raad van Finansies en 

bestaan uit … 
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4.6 FINALE GOEDKEURING VAN DIE BEGROTING 
 

 
Die volgende voorstel van ds GS de Beer en gesekondeer deur ds CEC 
Hertzog en oudl JF Viljoen, word aanvaar: 
 
Die AKV gee opdrag aan die Kommissie van die AKV dat 'n ondersoek 
deur die Raad van Finansies onderneem word om die basis van 
heffingberekening te verander. 
 

---oOo--- 
 

Die volgende voorstel van ds GS de Beer en gesekondeer deur ds GF van 
Wyk, word aanvaar: 
 
In die lig van die besluit om die ADV as vergadering te behou, begroot die 
Raad van Finansies vir die uitgawes van die ADV.  Dit sal 'n verskil van 
ongeveer R5.00 per belydende lidmaat tot gevolg hê.  Die Kommissie van 
die ADV onderneem om dienooreenkomstig die vrywillige 
barmhartigheidsoffers doelwit te verlaag met R5.00 per belydende 
lidmaat. 
 

---oOo--- 
 
Die sinodale offergawe van R362.00 per belydende lidmaat word aanvaar. 
 

 
Teenstem: 
 
* Schimper QJ ds. 
 

---oOo--- 
 

 
BESKRYWINGSPUNT 26:  RING VAN VEREENIGING 
 
NUWE JEUGBEDIENINGSPROJEKTE VERKLAAR AS GROEIPUNT-
BEDIENING 
 
Die AKV besluit om nuwe jeugbedieningsprojekte wat oor 
gemeentegrense heen uitgerol word, te verklaar as groeipunte waar dit 
jongmense nader aan Christus en sy kerk bring.  Hierdie projekte moet 
aan die vereistes van groeipuntbediening voldoen en ook voorsiening 
maak vir jongmense wat onder die radar van die Kerk opereer. 
 

 
Motivering: 
 
* Daar is 'n groeiende aantal jongmense wat nie kerklik betrokke is nie. 
 
* Die bediening aan jongmense het, behalwe in 'n aantal groter gemeentes, 

feitlik tot stilstand gekom as gevolg van die afname in getalle. 
 
* Jongmense en veral tieners soek na groepe om by in te skakel. 
 



Bladsy 162 

 

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

Ds DJB Serfontein stel die beskrywingspunt. 
 

 
Die beskrywingspunt word aanvaar.  
 

 
2.2.9 KERNKOMITEE:  KERKLIKE DISSIPLINE 

 
2.2.9.1 Tugkomitee 
 

Die Tugkomitee het die afgelope termyn nie nodig gehad om byeen te kom nie. 
 

(i) Verkiesing van die Tugkomitee 
 

Ordinansie 4.4.4 (xii)(e) verwys: 
 

Die Algemene Kerkvergadering 
 
(x)  kies tydens die sitting uit afgevaardigdes en persone wat nie lede van 

die vergadering is nie 
 
(e)  sewe persone vir die Tugkomitee bestaande uit drie predikante, twee 

ouderlinge en twee regsgeleerdes uit skriftelik gemotiveerde 
voorstelle ingedien voor of tydens die verloop van die vergadering. 
Indien enige van hierdie persone nie langer op die Tugkomitee kan 
dien nie, benoem die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
'n plaasvervanger. 

 

 
Die volgende persone word verkies: 
 
Regsgeleerdes: 
 
* Adv FH Geyser (Midstream) 
* Adv H Kriel (Krugersdorp-Noord). 
 
Predikante: 
 
* Ds HJ Celliers 
* Ds EG Fourie 
* Dr JH van Staden. 
 
Ouderlinge: 
 
* Oudl GJ Rossouw (Krugersdorp-Oos) 
* Oudl H Willemse (Potchefstroom-Suid).   
 

 
---oOo--- 

 

 
Die volgende persone word op die Raad van Finansies verkies: 
 
* Mnr Phillip Bester 
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* Mnr Hannes Combrink 

* Mnr Gert van Wyk  

* Mnr Paul Vorster 

* Mnr Tom Moodie.  
 

 

---oOo--- 
 

VERSKONINGS 
 

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

AFGEVAARDIGDE GEMEENTE DATUM EN TYD 
VAN 

AFWESIGHEID 

Bezuidenhout HB oudl Namibkus 26 September 2019 
vanaf 14:30 tot 
afsluiting 

Booyse AS oudl Waterval Boven 26 September 2019 
vanaf 14:00 tot 
afsluiting 

Botha GS ds Groot Marico 26 September 2019 
vanaf 13:00 tot 
afsluiting 

Jacobs PJ dr Gabarone 26 September 2019 
vanaf 14:00 tot 
afsluiting 

Janse van Rensburg L ds Namibkus 26 September 2019 
vanaf 14:30 tot 
afsluiting 

Pretorius S oudl Groot Marico 26 September 2019 
vanaf 13:00 tot 
afsluiting 

Prinsloo CB ds Onverwacht 26 September 2019 
vanaf 13:00 tot 
afsluiting 

Roets AH ds Swartkop 26 September 2019 
vanaf 12:45 tot 
afsluiting 

Steyn JJ ds Klerksdorp-Oos 26 September 2019 
vanaf 13:00 tot 
afsluiting 

Taljaard DJD ds Sionshoogte 26 September 2019 
vanaf 13:30 tot 
afsluiting 

Van der Merwe G ds Strand 26 September 2019 
vanaf 15:23 

Van Niekerk CL ds Otjiwarongo 26 September 2019 
vanaf 13:00 tot 
afsluiting 

Van Niekerk M ds Otjiwarongo 26 September 2019 
vanaf 13:00 tot 
afsluiting 
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Van Wyk DJC (sr) dr Ebenhaeser 26 September 2019 
vanaf 13:00 tot 
afsluiting 

Van Wyk DJC (jr) oudl Ebenhaeser 26 September 2019 
vanaf 13:00 tot 
afsluiting 

Van Wyk L ds Oos Londen  26 September 2019 
vanaf 15:15 tot 
afsluiting 

Venter A oudl Magaliesburg 26 September 2019 
vanaf 14:00 tot 
afsluiting 

 
---oOo--- 

 
 
 



 
69ste Algemene Kerkvergadering, Agenda 
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DANKBETUIGINGS 
 
Ds CEC Hertzog spreek die volgende bedankings uit: 
 
* Dr AG Ungerer, die voorsitter van die AKV. 
 
* Afgevaardigde predikante en ouderlinge – in die besonder ouderlinge wat moes verlof 

neem en selfs finansieël moes opoffer om die vergadering te kon bywoon. 
 
* Elkeen wat deelgeneem het aan besprekings en wat meegehelp het dat daar so 'n 

aangename en positiewe gees tydens die vergadering geheers het. 
 
* Ouderlings- en predikantslede van die vorige (uitgetrede) Kommissie van die AKV vir 

beplanning en werk wat gedoen is om hierdie vergadering vlot te laat verloop.  Daar 
word veral gedink aan ouderlingslede wat behulpsaam was by die Ordekommissie. 

 
* Lede van die nuutverkose Kommissie van die AKV wat nou dadelik hulle take en 

verantwoordelikhede moet opneem.   
 
* Dank word betuig aan die skriba, ds WJJ Kok, en die viseskriba, ds JF van der Merwe, 

vir hulle hulp en bystand by die tafel. 
 
* Die lede van die Formuleringskommissie, te wete drr AE Dreyer-Krüger, E le Roux, GJ 

Malan (sameroeper), GCJ Nel, A Potgieter en A Viljoen.   
 
* Die projeksiespan, te wete di JM Bevolo-Manders, MM du Plessis-Manders, EG 

Fourie, JG Janse van Rensburg, C Manders, JT Manders, M Potgieter, JM van Staden 
en SH Willers.   

 
* Die predikante wat die vertaaldienste behartig het, te wete prof J Beyers, Y Dreyer 

(sameroeper) en dr T van Wyk.   
 
* Hugo van Niekerk vir die deurlopende oplaai van inligting op die NHKA-webblad. 
 
* Ds WA Botha wat waardevolle foto's vir die Kerk geneem het.   
 
* Ds EG Fourie wat die elektroniese stemproses gekoördineer het. 
 
* Annelie Short en Christiaan van Niekerk van die Ouditafdeling vir hulle betrokkenheid 

en aandeel tydens die stemproses.   
 
* Sean Pelser van SunVote vir die stemapparate en deelname tydens die stemproses.   
 
* Piet Beukes, Jianni Joubert, Annerien Lewis en Wouter van der Merwe wat 

behulpsaam was met die rekenaars, projektors en stemverwerking.   
 
* Die studente wat gehelp het met die stemapparate en mikrofone (Sariné Potgieter en 

Lynette Lötter). 
 
* Die personeel van die Sinodale Dienssentrum vir al die take wat verrig is.   
 
* Drr FJ Labuschagne, WC van Wyk, mnre Piet Beukes en Johan Hattingh vir al hulle 

reëlings om die vergadering goed en glad te laat verloop. 
 
* Mnre Pieter van den Berg en Marius Hammond wat die orrel bespeel het. 
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* Mnr Johan van Deventer vir die hantering van die mikrofone. 
 
* Predikante en ouderlinge wat die openinge en afsluitings van die vergadering 

waargeneem het. 
 
* Drr Gustav Claassen (NGK), GC Lindeque (BSA), di Cassie Aucamp (GKSA), Oscar 

Madlala (MRCC), Josef Motloba (MRCC), pastoor Mike Roodt (BSA) en me Jana Marx 
(Netwerk 24) wat tydens die vergadering teenwoordig was.   

 
* Lede van die komitees en rade wat in die afgelope termyn diens gedoen het. 
 
* Persone wat verskillende uitstallings behartig het, waaronder Sarie Roux (SENTIK), 

Susan Moore (Predikanteaftreefonds) en Marina Kok, Natasha Smit, Sariné Potgieter 
en Lynette Lötter (Van der Hoff Teologiese Vereniging). 

 
* Dr JM van Staden en die kerkraad van Gemeente Montana. 
 
* Die NHSV van Gemeente Wonderboom vir die verskaffing van middagetes. 
 
* Die sekuriteitpersoneel. 
 
* Di PS Esterhuizen, LK Erasmus, en die kerkraad van Gemeente Wonderboom vir die 

beskikbaarstelling en inrigting van hulle kerk vir die vergadering, en mnre Jan-Hendrik 
Breytenbach en Neels Uys vir hulle deurlopende ondersteuning. 

 
FORMELE AFSLUITING  
 
Dr AG Ungerer sluit die vergadering af: 
 
Verduideliking van verloop van diens 
 
* Let daarop dat sommige liedere eers net deur die orrel gespeel gaan word.  Sal 

duidelik op skerm aangedui word, asook of ons sit en staan. 
 
* Tydens die lied met voorbereiding van die tafel sal die brood en wyn na die tafels 

gebring word.  Wanneer ons die Nagmaal gebruik, sal ons die bordjie met brood vir 
mekaar aangee en dan wyn.   

 
* Na die wegsendingslied gaan ons sonder enige verdere aankondiging uitmekaar. 
 
Toetrede 
 
Psalm 33: 1, 2 en 7. 
 
Gebed 
 
Sing as slot van gebed:  Gesang 253: 1 (eers orrel, dan gemeente).   
 
(Neem sitplekke in.) 
 
Skriflesing 
 
Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: "Vader, die tyd het gekom. 
Verheerlik u Seun, sodat die 'Seun U kan verheerlik. U het Hom immers die volmag oor die hele 
mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. 
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En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U 
gestuur is.   Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te 
doen. 
 
Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die 
wêreld bestaan het. 
 
"Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan 
U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. 
 
Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom; want die woorde wat U My gegee het, 
het Ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat Ek waarlik van U 
gekom het, en hulle het geglo dat U My gestuur het. 
 
Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U 
behoort.   Almal wat aan My behoort, behoort aan U; en wie aan U behoort, behoort aan My; en Ek 
word deur hulle verheerlik.   Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek 
kom na U toe. "Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle 
net soos Ons een kan wees.   Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam bewaar, die Naam wat 
U My gegee het. 
 
Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore 
moet gaan sodat die Skrif vervul kan word. Maar nou kom Ek na U toe. En Ek sê dit terwyl Ek nog 
in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle 
gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos Ek ook nie tot 
die wêreld behoort nie.   Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle 
van die Bose moet bewaar.   Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld 
behoort nie. 
 
Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid.   Soos U My na die 
wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur;  en ter wille van hulle wy Ek My 
aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. 
 
Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. 
Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons 
mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.   Die heerlikheid wat U My gegee het, 
het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is:   Ek in hulle en U in 
My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle 
liefhet net soos U My liefhet. 
 
Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat 
hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping 
van die wêreld liefgehad het.  Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle 
hier weet dat U My gestuur het.   Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal dit verder 
bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle." 
 
Stilgebed (1 minuut) 
 
Sing as slot van gebed sittend 
 
Gesang 532: 1 tot 3 (eers orrel, dan gemeente). 
 
Nagmaalsformulier 
 
Geliefdes in ons Here Jesus Christus!  
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Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy dissipels brood en wyn geneem en gesê dat hulle 
dit moet gebruik tot sy gedagtenis.  Daarom vier ons die Nagmaal.   
 
Die Nagmaal is een van die Kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met die 
tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met 
God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik.  
 
Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en 
wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus.  
Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met Hom gesterf en staan ons saam met Hom op tot 'n 
nuwe lewe. 
 
Die Nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die 
Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir 
ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die Een wat was, wat is en wat kom 
– die Here van die toekoms.  
 
Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan 
hiérdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die 
tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late 
hierdie band van liefde te versterk. 
 
Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag 
ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die Nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker.  
Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, 
sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid 
ander ook só.  
 
Sing sittend met voorbereiding van tafels 
 
VONKK 280: 1 tot 4 (eers orrel, dan gemeente). 
 
Broers en susters in die Here, u word hartlik uitgenooi om saam die tekens van God se liefde en 
genade te gebruik.  Belydende lidmate van gemeentes van ons Kerk en van ander kerke met 
dieselfde belydenis is welkom. 
 
Broers en susters, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van brood en wyn nie, maar 
op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here. 
 
Die brood wat ons breek dui op die deelgenootskap met die liggaam van Christus.  Neem, eet 
almal daarvan ... 
 
Die beker van danksegging waarvoor ons God dank dui op die deelgenootskap wat ons het met 
die bloed van Christus ... 
 
Gebruik Nagmaal terwyl orrel sag speel. 
 
Na afloop van Nagmaal 
 
(Gemeente staan) 
 
Sing as danksegging 
 
Gesang 529: 1 tot 4. 
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Dankgebed 
 
Slotsang 
 
Gesang 203: 1, 2 en 3. 
 
Seën  
 
Die genade van ons Here, Jesus Christus en die liefde van God sal by elkeen van julle wees en 
bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe – elke oomblik van elke dag. 
 
Wegsending 
 
VONKK 38: 1 tot 3 (eers orrel, dan gemeente.) 
 

---oOo--- 


